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بازی های پارا آسیایی  2022هانگژو  /نسخه 3.1
پارا شنا
مواد دارای مدال
آقایان

خانم ها

مختلط

مجموع

71

64

6

141

جزئیات مواد مسابقات و فهرست  MQSدر انتهای این فصل آمده است.

تخصیص سهمیه بازی های پارالمپیک پاریس 2024
این مسابقات دارای تائیدیه پارا شنا جهانی می باشد و برای بازی های پارالمپیک  2024پاریس یک مسابقه کسب سهمیه محسوب می شود.

تعداد سهمیه ورزشکاران
آقایان

خانم ها

هر دو جنسیت

مجموع

175

95

0

270

نحوه تخصیص سهمیه
در صورت لزوم متعاقب انجام ثبت نام بر اساس تعداد ،یک رویه تخصیص سهمیه می تواند تعیین شود.
تعیین نحوه توزیع سهمیه های باقی مانده با صالحدید کمیته پارالمپیک آسیا و با اخذ مشاوره از پارا شنا جهانی پس از پایان مهلت تعیین شده
ثبت نام انجام خواهد شد.

شرایط ورزشکاران
برای انتخاب ورزشکاران توسط کمیته های ملی پارالمپیک ورزشکاران از شرایط ذیل برخوردار باشند:
•

دارای کد فعال ورزشکاران پارا شنا جهانی در فصل  2022باشند.
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•

در یک مسابقه مصوب پارا شنا جهانی یک  MQSدر مسابقات  50متر ماده مربوطه بین بازه زمانی  12دیماه  1399الی  17تیرماه 1401
( 8جوالی  )2022کسب نموده باشد (رکورد ها تنها زمانی مورد تائید می باشند که ورزشکار در زمان ثبت رکورد دارای کد فعال
ورزشکاران
پارا شنا جهانی باشد و یا در همان حرکت  /طول مسابقه دارای رکورد انفرادی منطقه ای  /جهانی باشد تا بدین ترتیب در رنکینگ قرار
گیرد).

•

طبق خط مشی برنامه فعال سازی ورزشکاران در فصل  2021-2022یک  MQSمعتبر کسب نموده باشد.

•

دارای کالسبندی با وضعیت  R / Cو یا  Rبا وضعیت بازبینی تاریخ معین ( )FDRباشد.

•

یک ورزشکار خاص را در مواد امدادی (فاقد  )MQSمی توان به تیم کمیته ملی پارالمپیک افزود (در این صورت اجازه شرکت در سایر
مواد مسابقات را ندارد) – برای این مسئله لطفا با کمیته برگزاری مسابقات و یا کمیته پارالمپیک آسیا تماس حاصل نمائید.
در برنامه نهایی مواد امدادی خاص می توان یک ورزشکار مشخص را در یک ماده افزود.

توجه MQS :تعیین شده در رنکینگ رسمی آسیا به تاریخ  11دیماه  1398لغایت  10دیماه  1400بر مبنای  18رده برتر می باشد .چنانچه تعداد ورزشکاران به  18نفر نرسد آنگاه
میانگین دو رکورد آخر در رنکینگ بعنوان  MQSمد نظر قرار می گیرد .اگر در لیست رنکینگ تعداد ورزشکاران  5و یا کمتر از آن باشد آنگاه از رده بیستم فهرست رنکینگ
رسمی جهانی استفاده می شود.
در کالس های  S1, S2و  S3از استانداردهای  MQSتعیین شده برای افزایش تعداد ورزشکاران حائز شرایط در این مواد استفاده می شود.
در مواد امدادی  MQSدر نظر گرفته نشده است؛ تیم ها می توانند بدون داشتن رکورد قبلی ثبت نام نمایند (آنها "بدون در نظر گرفتن زمان" گروه بندی می شوند) .ورزشکاران
کمیته های ملی پارالمپیکی می توانند زمان رکورد در بازه زمانی کسب سهمیه را در ثبت نام نهایی ورزشکاران خود قید نمایند.

سهمیه کمیسیون دعوتی
کمیته پارالمپیک آسیا با مشاوره پارا شنا جهانی حداکثر می تواند  30سهمیه کمیسیون دعوتی اختصاص دهد .کمیته های ملی پارالمپیک دارای
 5ورزشکار و یا کمتر از این تعداد در رنکینگ انتخابی ،می توانند برای دریافت سهمیه کمیسیون دعوتی درخواست نمایند.
برای قرار گرفتن در فهرست کمیسیون دعوتی ورزشکار می بایست دارای کد فعال ورزشکاران  IPCدر فصل  2022باشد و کمیته ملی پارالمپیک
درخواست رسمی خود را به کمیته برگزاری مسابقات حداکثر تا  3تیر ماه  24( 1401ژوئن  )2022ارسال نموده باشد.
سهمیه کمیسیون دعوتی به نام فرد صادر می گردد و قابل انتقال به ورزشکار دیگری نمی باشد.
ثبت نام سهمیه دعوتی با صالحدید کمیته پارالمپیک آسیا و اخذ نظر پارا شنا جهانی و همچنین با در نظر گرفتن شرایط ورزشکار دارای وضعیت
کالسبندی اعم از  R / Cمی تواند لغو شود چرا که فرصت حضور ورزشکار دارای وضعیت  Nبا داشتن شرایط ذیل در مسابقات محقق گردد:
•

برای حضور بیشتر کشورها

•

از جهت تضمین برگزاری مواد مسابقات بواسطه حضور کافی ورزشکاران

•

تضمین حضور بیشتر جنسیت های مختلف

•

تضمین حضور بیشتر ورزشکاران دارای معلولیت های شدید
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•

تضمین حضور ورزشکاران برتری که امکان حضور در مسابقات رسمی را بدلیل شرایط فوق العاده نداشته اند.

•

از جهت تضمین حضور ورزشکاران جدیدی که امکان کالسبندی رسمی را بدلیل شرایط فوق العاده نداشته اند.

نحوه برگزاری مسابقات
بازی های پارا آسیایی  2022هانگژو بصورت مسابقات تک کالس برگزار می شود .موادی که شرایط برگزاری مندرج در ذیل را پس از اتمام زمان
ثبت نام بر اساس نام کسب ننمایند در ادامه با نزدیک ترین کالس انفرادی ترکیب می شوند و در برنامه نهایی مواد قرار می گیرند .در آن دسته از
مواد ترکیبی ورزشکاران ملزم به کسب  MQSدر کالس های مرتبط می باشند و مدال ها در هر کالس انفرادی اهداء می شود.

حداکثر تعداد افراد ثبت نام شده به ازاء هر کمیته ملی پارالمپیک
هر یک از کمیته های ملی پارالمپیک حداکثر می توانند  3شناگر واجد شرایط را در هر ماده دارای مدال به شرط داشتن  MQSهمه آنها ثبت نام
نمایند .تنها در صورتی حداکثر  3شناگر در هر کالس ورزشی حائز شرایط را می توان ثبت نام نمود که همه آنها دارای  MQSباشند.
کمیته های ملی پارالمپیک می توانند ورزشکارانی که حداقل یک  MQSدارند را در مواد مختلف به شکل نامحدود ثبت نام نمایند.
کمیته های ملی پارالمپیک می توانند در ماده امدادی  2تیم خود را ثبت نام نمایند .چنانچه کشوری بیش از  1تیم امدادی در یک ماده امدادی
مسابقه ثبت نام نماید آنگاه تنها یک تیم به فینال صعود خواهد نمود .آن تیمی به فینال صعود می نماید که سریعترین زمان را ثبت نموده باشد.

شرایط برگزاری مواد مسابقات
مواد انفرادی تنها در صورتی برگزار خواهند شد که  5ورزشکار واجد شرایط از  3کشور از طریق فرایند ثبت نام (با نام) در مسابقات اعالم حضور
نمایند .در کالس های  S1-2و  S11از  2کشور تعداد  4ورزشکار حائز شرایط در مرحله ثبت نام (بر اساس نام) اعالم حضور نموده باشند.
مواد امدادی تنها در صورتی برگزار خواهند شد که حداقل  4کمیته ملی پارالمپیک واجد شرایط در مرحله ثبت نام (بر اساس نام) ثبت نام نموده
باشند.
کمیته پارالمپیک آسیا با همکاری پارا شنا جهانی پس از اتمام مهلت زمانی ثبت نام نهایی در تاریخ  24تیرماه  1401امکان برگزاری مسابقات مواد
مختلف را بررسی می نماید .چنانچه ماده ای در آن زمان فاقد شرایط فوق الذکر باشد آنگاه کمیته پارالمپیک آسیا با همکاری پارا شنا جهانی
می تواند در صورت امکان چنین کالسی را با نزدیک ترین کالس انفرادی ترکیب نماید.
چنانچه پس از تاریخ  24تیرماه  1401تعداد افراد ثبت نام شده بدلیل انصراف آنها پائین تر از شرایط فوق الذکر باشد آنگاه آن ماده بعنوان یک ماده
دارای مدال برگزار می شود و مدال ها طبق قانون "منهای یک" طبق قوانین و مقررات فنی پارا شنا جهانی  10.14.1اهداء خواهند شد.

3

جدول زمانی
عنوان

تاریخ میالدی

تاریخ شمسی
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 17تیر ماه 1401

پایان بازه زمانی کسب سهمیه برای ورزشکاران از جهت کسب رکورد MQS

 15جوالی 2022

 24تیرماه 1401

آخرین مهلت تعیین شده برای کمیته های ملی پارالمپیک از جهت ارسال فرم ثبت نام با نام

 9الی  15اکتبر 2022

 17الی  23مهرماه 1401

آغاز بازه زمانی کسب سهمیه برای ورزشکاران از جهت کسب رکورد MES
آخرین مهلت تعیین شده برای کمیته های ملی پارالمپیک برای ارسال فرم ثبت نام (بر اساس تعداد) به کمیته
برگزاری بازی ها
بازگشایی سیستم آنالین ثبت نام برای درخواست سهمیه دعوتی
آخرین مهلت تعیین شده برای کمیته های ملی پارالمپیک از جهت ارسال درخواست سهمیه دعوتی به پارا شنا
جهانی از طریق سیستم آنالین ثبت نام
پارا شنا جهانی بصورت کتبی کمیته های ملی پارالمپیک را در جریان تخصیص سهمیه های کمیسیون
دعوتی قرار می دهد.

زمان برگزاری بازی های پارا آسیایی  2022هانگژو

فدراسیون جهانی
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مواد دارای مدال
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 MQSتعیین شده برای بازی های پارا آسیایی  2022هانگژو
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•

در مواد امدادی  MQSدر نظر گرفته نشده است؛ تیم ها می توانند بدون داشتن رکورد قبلی ثبت نام نمایند (آنها "بدون در نظر گرفتن
زمان" گروه بندی می شوند) .ورزشکاران کمیته های ملی پارالمپیکی می توانند زمان رکورد در بازه زمانی کسب سهمیه را در ثبت نام
نهایی ورزشکاران خود قید نمایند.
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