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 پاریس 2024هاي پارالمپيك راهنماي انتخاب ورزشكاران بازي

 رشته ي پارا دوچرخه سواري

 (1401 شهریور )

 
 

 رشته هاي ورزشی، تعداد ورزشكاران و سهميه ها 

 در یك نگاه  
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 مواد داراي مدال  
 تعداد كل مختلط/آزاد  زنان  مردان

29 20 2 51 

 . فرماييدبه ليست كامل مواد مدال آور در انتهاي اين راهنما مراجعه 

 
 

 تعداد سهميه ورزشكاران

 تعدادكل جنسيت آزاد  زنان  مردان

 220 صفر 80 140

 

 سهميه هاي انتخابی  اختصاص 

، اين سهميه به ورزشكار تعلق  كميسيون دعوتي بايپارتايتدر مورد اختصاص سهميه از طريق    گيرد نه به ورزشكاران. تعلق مي   NPCسهميه انتخابي به  
 . NPCمي گيرد و نه به 

خواهد اعمال  "بسته سيستم"يک  NPC برخي يا تمامي سهميه هاي انتخابي اختصاص يافته به يکبراي (  UCI ) دوچرخه سواري جهانيفدراسيون 
ثبت نام ورزشكار واجد شرايط و انتخاب شده در كالس ورزشي مشخص شده بايد    NPCاز قابليت انجام شدن مواد مدال آور معين حمايت كند.  كرد تا  

    را تاييد كند تا بتواند آن سهميه مربوط انتخابي كه به او اختصاص داده شده را نگه دارد.  براي آن ورزشكار 

 

 NPCحداكثر تعداد سهميه به ازاي هر 

با در نظر گرفتن  ،  NPCبراي هر   سهميه انتخابي 20سهميه انفرادي زنان از مجموع حداكثر  7سهميه انفرادي مردان و  13تواند حداكثر مي NPCيک 
 اعطاء مي گردد. دعوتي بايپارتايتكميسيون موارد استثنائي از طريق  دريافت نمايد.يک ورزشكار براي ماده تاندم )دونفره(، 

 

 شرایط انتخاب ورزشكار

 بايد:  NPCبه منظور واجد شرايط بودن براي انتخاب توسط يک )به همراه راهنماهاي تاندم(  ورزشكاران
 

 صادره از فدراسيون دوچرخه سواري كشور خود باشند،   UCIداراي مجوز شركت در مسابقات از طرف  •

 باشند، سن  سال  14داراي حداقل ( 11/10/1403) 2024دسامبر  31 تا •

دوچرخه سواري پارا  المللي  اقل در يک مسابقه بين  ( حد4/1403/ 25)  2024جوالي    15( تا  11/10/1400)  2022اول ژانويه    در بازه زماني •
 ،شركت كرده باشد UCIمورد تاييد 

بين • تأييد شده  داراي كالسبندي  )  (C)المللي كالس ورزشي  بازبيني  ورزشي  از  Rيا كالس  بعد  تا  بازنگري  زمان  با    2024دسامبر    31( 
 ي ماده تاندم( ها) به غير از راهنما باشند. (11/10/1403)

 

 NPCحداكثر تعداد ثبت نام به ازاي هر 

در كالس هاي ادغامي مواد مدال آور مسابقات انفرادي جاده،   ثبت نام نمايد.  را  ورزشكار واجد شرايط  3تواند حداكثر  ميدر هر ماده انفرادي    NPCيک  
ورزشكار واجد شرايط را در هر ماده مدال آور مسابقات   5مي تواند حداكثر سه ورزشكار واجد شرايط را در هر كالس ورزشي و حداكثر    NPCيک  

 نمايد.   انفرادي جاده ثبت نام
 هر ورزشكار بايد حداقل در دو ماده مدال آور )تيمي يا انفرادي( ثبت نام نمايد.

 .ثبت نام نمايدمدال آور  ماده مي تواند حداكثر يک تيم در هر NPCهر 
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 سيستم انتخاب 

 هاي انتخابي به ترتيب ذيل اختصاص خواهد يافت:سهميه

 تعداد كل انتخاب روش

كشورهاي ليست رده بندي 
دوچرخه  پارا فعال در 

 2022در سال  UCIسواري 

NPC  سواري  دوچرخه  پارا    در كشورهاي فعال  هاي داراي باالترين رده بندي در ليست رنكينگ
 ،(10/10/1401)  2022دسامبر    31  تاريخبسته شده در  جاده و پيست(  در هر جنسيت هر دو بخش )

هر كدام مي توانند يک سهميه تا حداكثر تعداد سهميه مناطق مشخص شده در ذيل دريافت 
 كنند.  

 زنان  مردان منطقه

 14 23 اروپا

 5 10 آمريكا

 4 7 آسيا

 2 3 اقيانوسيه 

 3 4 آفريقا

 28 47 مجموع 

 NPC  از اين روش، بايد حداقل يک  به ايشان  به منظور حفظ سهميه هاي اختصاص داده شده  ها
 ورزشكار در هر جنسيت كه سهميه گرفته، در يكي از مسابقات ذيل داشته باشد: 

  2023پيست   UCI پارا دوچرخه سواري مسابقات قهرماني جهان •

 2023جاده  UCI پارا دوچرخه سواري مسابقات قهرماني جهان •

ژوئن    30تا قبل از    2024يا    2023جاده    UCI  پارا دوچرخه سواري  هر مسابقه جام جهاني •
2024 (10/4/1403 ) 

 2024پيست  UCI پارا دوچرخه سواري مسابقات قهرماني جهان •

روش  طريق  از  شوند،  نمي  توزيع  طريق  اين  از  كه  انتخابي  هاي  بندي     سهميه  رده  ليست 
انتخابي    هايسهميه    برايهمين روش  اختصاص مي يابند.    2024/2023سال  در    UCIپارالمپيكي  

نشود، اعمال  توزيعكه به دليل عدم حضور يک ورزشكار در يكي از مسابقات گفته شده در باال،  
   خواهد شد.  

 ورزشكار مرد  47
 
 

 ورزشكار زن  28

پارالمپيكي  رده بنديليست 
UCI  2024 در سال 

جهت   "UCI  2024رده بندي پارالمپيكي  "يک ليست رده بندي ادغامي )جاده و پيست( به نام  
سهميه زنان از    5سهميه مردان و    5باقي مانده، به غير از    هاياختصاص تمامي ديگر سهميه  

  UCIرده بندي پارالمپيكي  "موادي كه در     مورد استفاده قرار خواهد گرفت.،  بايپارتايتروش  

 2023جاده  UCIنتايج مسابقات قهرماني جهان پارا دوچرخه سواري بر گرفته از  هستند  "2024
پارا دوچرخه سواري  و   جام   و مسابقات  2024و    2023پيست     UCIمسابقات قهرماني جهان 

( 10/4/1403)  2024ژوئن    30تا قبل از    2024يا    2023جاده    UCIجهاني پارا دوچرخه سواري  
از هر كشور در هر كالس ورزشي در هر يک از مسابقات باال  ورزشكار    3حداكثر    خواهند بود.  

 امتياز خواهد گرفت.  

)ضريب(   تعداد  فاكتور  سهميه  كه  مردانمحاسبه  كسب  روش    انتخابي  براي  بندي "از  رده 

ي  هاNPCامتيازات رده بندي تمامي    جمع زدناز طريق    ،استفاده مي شود  "UCI  2024پارالمپيكي  
بر سهميه    تقسيم  با  ، و سپس(10/4/1403)  2024ژوئن    30  تا  هاكشوردر ليست رده بندي    حاضر

 . به دست مي آيد هاي موجود مردان
مردان هر    انتخابي  تقسيم مي شود تا سهميه  )ضريب(  بر اين فاكتور  NPCهر    ات  سپس امتياز

NPC  سهميه نخواهد بود.  13اين تعداد بيش از  گردد ومشخص   
 بخش ترجمه نشد.(   اين نداشتن رشته پارا دوچرخه سواري بانوان)به دليل 

 ورزشكار مرد  88
 
 
 
 
 
 

 ورزشكار زن  47
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اين فاكتور را جهت محقق   UCIكميته دوچرخه سواري معلولين   اندك در  تغييرات  انجام  حق 
در اغلب  محفوظ مي داند.  براي خود  هاي انتخابي مردان و بانوان را  اختصاص سهميه  نمودن  
 ( خواهد شد.  round-upعدد مربوط به اختصاص سهميه به عدد كامل بعدي )باالتر( گرد )موارد،  

يا كمتر از آن به طرف پايين )عدد پايين   4/0، اعداد سهميه معادل  UCIاما بنا به صالحديد كميته  
   مي شود. تر( گرد 

كميسيون دعوتي 
Bipartite 

ورزشكار زن واجد شرايط براي دريافت سهميه هاي    5نفر ورزشكار مرد واجد شرايط و    5تعداد  
به منظور بررسي تقاضاي خواهند گرفت.  مد نظر قرار خواهد  بايپارتايت  انتخابي كميسيون دعوتي  

از   دعوتي  استفاده  تا  Bipartite  ،NPCكميسيون  حداكثر  بايد  جوالي    مربوطه    2024اول 
  ارسال نمايند. UCIتقاضاي رسمي خود را به طور مكتوب به  (11/4/1403)

 ورزشكار مرد  5
 

 ورزشكار زن  5

  تعداد كل
 ورزشكار مرد  140
 ورزشكار زن  80

 
  

 جدول زماني 

 توضيحات شمسي ميالدي

    UCIسواري دوچرخه پارا فعال در  يكشورهاعملكرد ورزشكاران جهت ثبت در ليست رنكينگ شروع دوره زماني  11/10/1400 2022اول ژانويه 

   UCIسواري دوچرخه پارا در پايان دوره زماني عملكرد ورزشكاران جهت ثبت در ليست رنكينگ كشورهاي فعال  10/10/1401 2022دسامبر  31

 . UCI 2024پارالمپيكي  دوره زماني عملكرد ورزشكاران جهت ثبت در ليست رنكينگ آغاز 11/10/1401 2023اول ژانويه 

 اعالم مي شود  2024
جهت دريافت ليست بلند ثبت نام كه از   2024آخرين مهلت براي كميته برگزاري بازي هاي پارالمپيک پاريس 

   ها ارسال شده است  NPCجانب 

   Bipartiteشروع فرآيند تقاضاي استفاده از دعوت نامه كميسيون دعوتي  18/3/1403 2024ژوئن  7

 UCI 2024ثبت در ليست رده بندي پارالمپيكي ورزشكاران جهت عملكرد براي  زماني پايان دوره 10/4/1403 2024ژوئن  30

 11/4/1403 2024اول جوالي 
UCI  تعداد سهميه هاي انتخابي اختصاص يافته و جايگاه هاي بسته ياring-fenced  هر  اختصاص از برگرفته

 ها اعالم مي نمايد. NPCدو نوع رنكينگ را به طور مكتوب به  

 UCIجهت ارسال تقاضاي استفاده از سهميه هاي كميسيون دعوتي به ها NPC براي آخرين مهلت 11/4/1403 2024اول جوالي 

 15/4/1403 2024جوالي  5
NPC  ها استفاده از سهميه هاي انتخابي و جايگاه هايring-fenced  اختصاص يافته به خود را به طور مكتوب

 اعالم مي نمايند. UCIبه 

 20/4/1403 2024جوالي  10
UCI   بايپارتايتاختصاص مجدد سهميه هاي انتخابي استفاده نشده و اعطاي دعوت نامه هاي كميسيون دعوتي 

 را به طور مكتوب اعالم مي نمايد.

 15/5/1403 2024اوت  5
جهت دريافت فرم هاي  ثبت نام مواد   2024هاي پارالمپيک پاريس  آخرين مهلت براي كميته برگزاري بازي

 ها ارسال شده است   NPCمسابقه اي كه از جانب 

 

 فرآیند تأیيد سهميه هاي اختصاص یافته 
از طريق ايميل(، تمايل خود به استفاده از سهميه هاي انتخابي  فقط  انتخاب شده بايد به طور مكتوب )  NPCهر  ،  (15/4/1403)  2024جوالي    5  تا

هايي كه تا اين تاريخ پاسخ خود را ارسال نكرده باشند، سهميه هاي انتخابي خود را از دست    NPCاعالم نمايند. آن دسته از     UCIاختصاص يافته را به  
 تواند اين سهميه را مجدداً توزيع نمايد. مي UCIخواهند داد و 

 اختصاص مجدد سهميه هاي انتخابي استفاده نشده را به طور مكتوب اعالم مي نمايد.  UCI، (20/4/1403) 2024جوالي  10تا
 2024در بازي هاي پارالمپيک  هاي مربوطه از سهميه هاي اختصاص يافته به خود   NPCگردد كهرسماً اعالم مي (،  20/4/1403)  2024جوالي    10تا

ممكن است مشمول جريمه اي از سوي   سهميه اختصاص يافته به خود را استفاده نكند، بخشي يا تمامي    NPC. چنانچه يک  استفاده خواهند كردپاريس  
IPC  وUCI  .گردد 
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 سهميه هاي انتخابی استفاده نشده  یع مجددزتو
توزيع   امجدد  بايپارتايتكميسيون دعوتي    سهميهبا روش اعطاء  ،  همربوط  NPCتوسط  بي اختصاص يافته و استفاده نشده  هريک از سهميه هاي انتخا

 مي شود. 
 مواد مدال آور

 
 

 ( 16.01.005*مواد فاكتوردار )قانون 


