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 3.1نسخه  – 2022بازی های پارا آسیایی هانگژو  

 تنیس روی میز  
 

 مواد دارای مدال 

 

 
 
 

 دوبل با در نظر گرفتن محدودیت برای ورزشکاران دو نفره در نظر گرفته شده است.    میکسماده  5ماده دوبل و  10تعداد 

 :  در نظر گرفته شده استبه شرح ذیل  محدودیتاین 

  باشد. 4 این کالس آقا در بازیکن 2 ویلچری ورزشیکالس  مجموع MW4کالس 

 باشد.  8بازیکن آقا در این کالس  2مجموع کالس ورزشی ویلچری  MW8کالس 

 باشد.  14بازیکن آقا در این کالس  2مجموع کالس ورزشی ویلچری  MS14کالس 

 اشد. ب 18بازیکن آقا در این کالس  2مجموع کالس ورزشی ویلچری  MS18کالس 

  11دوبل آقایان در کالس  MD22کالس 

 باشد.  5در این کالس  خانمبازیکن  2مجموع کالس ورزشی ویلچری  WW5کالس 

 باشد. 10در این کالس  خانمبازیکن  2مجموع کالس ورزشی ویلچری  WW10کالس 

 باشد. 14در این کالس  خانمبازیکن  2ایستاده مجموع کالس ورزشی   WS14کالس 

 باشد. 20در این کالس  خانمبازیکن  2ایستاده مجموع کالس ورزشی   WS20کالس 



 

2 

  11دوبل خانم ها در کالس  WD22کالس 

   باشد. 4بازیکن در این کالس  2 میکس مجموع کالس ورزشی ویلچری XW4کالس 

 باشد. 10بازیکن در این کالس  2 میکس مجموع کالس ورزشی ویلچری XW10کالس 

 باشد. 14بازیکن در این کالس  2 میکس ایستادهمجموع کالس ورزشی   XS14کالس 

 باشد. 20بازیکن در این کالس  2ایستاده میکس مجموع کالس ورزشی   XS20کالس 

 11مختلط در کالس میکس دوبل  XD22کالس 

 
 زمان ثبت نام بر اساس نام( اطالع رسانی می شود. توجه: برنامه نهایی مواد دارای مدال پس از تائید برگزاری مواد مسابقات )پس از 

 

 سهمیه ورزشکارانتعداد 

ثبت نام ها  کمیته های ملی پارالمپیک عضو کمیته پارالمپیک آسیا مجاز است. در صورتی که تعداد کلیه ورزشکاران  شرکت در این تورنمنت برای

 با تغییراتی همراه باشد: ممکن است  سهمیه هر یک از کمیته های ملی پارالمپیکبیش از تعداد سهمیه های ذیل باشد آنگاه 

 مجموع  هر دو جنسیت   خانم ها   آقایان 

150 120 0 270 

 

 شرایط ورزشکاران:

 برای آنکه ورزشکاران توسط کمیته ملی پارالمپیک انتخاب شوند باید حائز شرایط ذیل باشند: 

اوت   15) 1401مرداد  24را تا قبل از تاریخ  ITTFنظر مدارک پزشکی مورد کالسبندی شده باشند و  ITTFطبق قوانین و مقررات  •

 نموده باشند.  ارسال ( 2022

 حائز شرایط الزم می باشند.  INASتنها ورزشکاران ثبت نام شده در لیست ورزشکاران واجد شرایط  11در کالس  •

 

 حداکثر تعداد افراد ثبت نام شده از سوی کمیته ملی پارالمپیک

 .  ثبت نام نمایندهر ماده دوبل  نفر را در  2در هر ماده انفرادی و حداکثر نفر را  3حداکثر می توانند هر یک از کمیته های ملی پارالمپیک 

ITTF .امتیازات رنکینگ مواد انفرادی و دوبل را محاسبه خواهد نمود 

 

 2024تخصیص سهمیه بازی های پارالمپیک پاریس 

مد نظر قرار می گیرد. البته این مسابقات   ITTFمی باشد و نتایج آن بعنوان امتیازات رنکینگ تنیس روی میز  ITTFاین مسابقات مورد تائید 

    کسب سهمیه محسوب نخواهد شد.  2024برای بازی های پارالمپیک پاریس 
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 جدول زمانی 

 عنوان  تاریخ شمسی  تاریخ میالدی 

 1401فروردین  11 2022مارس  31
آخرین مهلت تعیین شده کمیته های ملی پارالمپیک از جهت ارسال فرم ثبت نام )بر اساس تعداد(  

   APCو  ITTFبصورت مکتوب به کمیته برگزاری بازی ها،  

 1401تیرماه  24 2022جوالی  15
آخرین مهلت تعیین شده کمیته های ملی پارالمپیک از جهت ارسال فرم ثبت نام )بر اساس نام( بصورت  

    APCو   ITTFمکتوب به کمیته برگزاری بازی ها، 

 هانگژو    2022زمان برگزاری بازی های پارا آسیایی  1401مهرماه  23الی   17 2022اکتبر   15الی  9

  

 شرایط برگزاری مواد مسابقات 

  تیم دو نفره کشور مختلف در هر کالس مسابقه ثبت نام نموده باشند در غیر اینصورت آن ماده با ماده دیگر ترکیب می شود.  2ورزشکار از  4حداقل 

 به محض پایان زمان ثبت نام و نهایی شدن امکان برگزاری مسابقات نحوه ترکیب  می تواند   ITTFباشند. یک کمیته ملی پارالمپیک اعضاء 

 تعیین نماید. کالس ها را 

 

 فدراسیون جهانی  

       


