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 2022دسامبر /   راهنماي انتخاب ورزشكاران

 هانگژو  2022بازي هاي پاراآسيايي 

 پارا وزنه برداري  

 

 

 مواد مدال آور 

 

 مجموع مختلط خانم ها  آقايان 
10 10 0 20 
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 ترکیبی پس از انجام ثبت نام نهایی با نام اعالم خواهد شد. برنامه نهایی مدال ها همراه با مجموعه سهمیه مواد اعم از گروه های وزنی  •

 

 سهميه ورزشكاران  

 

 مجموع جنسيت آزاد  خانم ها  آقايان 

110 80 20 210 

 

( با 210آنگاه سهمیه های باقی مانده )حداکثر تایک از جنسیت ها استفاده نشده باشد  در زمانی که سهمیه اختصاص داده شده به هر توجه: 

 صالحدید پارا وزنه برداری جهانی به هر یک از جنسیت ها اختصاص داده می شود.   

 

 تخصيص سهميه هاي انتخابي 

 نخواهد بود.  کمیته ملی پارالمپیک به نام صادر می شود و  ورزشکاران به نام سهمیه انتخابی  

 

 حداکثر تعداد سهميه اختصاص داده شده براي هر کميته ملي پارالمپيک  

 سهمیه در بخش خانم ها اختصاص داده می شود.   10سهمیه در بخش آقایان و  10برای هر یک از کمیته های ملی پارالمپیک حداکثر 

 البته از طریق سهمیه کمیسیون دعوتی موارد بصورت استثنائی در نظر گرفته می شود.  

 

 شرايط انتخاب ورزشكار

 کمیته ملی پارالمپیک فرد باید حائز شرایط ذیل باشد: برای انتخاب ورزشکاران از سوی 

 باشد.   2023فصل دارای کد فعال ورزشکاران پارا وزنه برداری جهانی در  -1

 و یا پس از آن باشد؛  2024سال / بازبینی با تاریخ مشخص در   Cدارای کالسبندی بین المللی با وضعیت  -2

( 2023جوالی  31) 1402مرداد  9تاریخ هانگژو با  2022در لیست رنکینگ بازی های پارا آسیایی پارا وزنه برداری جهانی بازی های  -3

 قرار گرفته باشد. 

 بصورت استثنائی در نظر گرفته می شود.    3بند البته از طریق سهمیه کمیسیون دعوتی موارد 

 

 حداکثر تعداد افراد ثبت نامي از هر کميته ملي پارالمپيک

 ورزشکار آقا واجد شرایط را ثبت نام نماید.   2ورزشکار خانم و  2هر یک از کمیته های ملی پارالمپیک در هر ماده دارای مدال می تواند حداکثر 

 البته از طریق سهمیه کمیسیون دعوتی موارد بصورت استثنائی در نظر گرفته می شود.  
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 سيستم کسب سهميه 

 مجموع سهميه  روش 

لیست رنکینگ بازی های پارا آسیایی 

 هانگژو  2022

ورزشکار برتر رنکینگ آقایان در هر  11ورزشکار برتر رنکینگ خانم ها و  8

  2022لیست رنکینگ بازی های پارا آسیایی مندرج در ماده دارای مدال 

یک سهمیه بدست  (  2022جوالی   31)  1401مرداد  9تاریخ هانگژو به 

 خواهند آورد. 

 ورزشکار خانم   80

 ورزشکار آقا   110

 سهمیه کمیسیون دعوتی تخصیص 

ورزشکار از طریق سهمیه کمیسیون دعوتی توسط پارا وزنه برداری  20

 جهانی تعیین خواهند شد.  

برای آنکه ورزشکار برای دریافت سهمیه کمیسیون دعوتی مد نظر قرار  

 2023فصل ورزشکاران پارا وزنه برداری جهانی در گیرد باید دارای کد فعال 

از طریق سیستم ( 2023اوت  6) 1402مرداد  15تاریخ باشد و حداکثر تا  

فرم مربوطه را تکمیل و به پارا وزنه برداری جهانی ارسال  SDMSآنالین 

 نموده باشد.  

 سهمیه کمیسیون دعوتی به نام ورزشکار صادر می شود و قابل انتقال به 

 فرد دیگری نیست.   

 ورزشکار   20

 ورزشكار  210  مجموع 

 

 پاريس  2024سهميه بازي هاي پارالمپيک 

که ورزشکار در مسابقات می گردد پاریس  2024 پارالمپیکبازی های  ورزشکاران برای تنها در صورتی سبب ارتقاء رنکینگاین مسابقات شرکت در 

 شده باشد.  پارا وزنه برداری جهانی  مشمول شرایط خاص آزاد آسیا اقیانوسیه پیونتاک کره جنوبی شرکت نموده باشد و یا 
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 جدول زماني

 شرح تاريخ شمسي  تاريخ ميالدي 

 هانگژو    2022ثبت رکورد برای درج در فهرست رنکینگ بازی های پارا آسیایی آغاز بازه زمانی ورزشکاران برای  1400آذرماه  6 2021نوامبر  27

 1401فروردین  11 2022مارس  31
آخرین مهلت تعیین شده برای کمیته های ملی پارالمپیک برای انجام ثبت نام بر اساس تعداد و ارسال آنها به کمیته  

 APCبرگزاری و 

 1402خرداد  30 *2023ژوئن   20
ثبت نام به کمیته برگزاری  آخرین مهلت تعیین شده برای کمیته های ملی پارالمپیک برای ارسال فرم های درخواست 

 )ثبت نام لیست بلند(  

 1402مرداد   9 2023جوالی  31

ارسال فرم ثبت نام بر اساس نام به کمیته برگزاری و   جهت برای کمیته های ملی پارالمپیک آخرین مهلت تعیین شده

APC ، 

در هستند و یا در بیش از یک گروه وزنی با رنکینگ  یکمیته های ملی پارالمپیک که دارای ورزشکارانآخرین مهلت 

 آنگاه   ورزشکار می باشند 10دارای بیش از آقا  برترورزشکار  11  و یا ها خانمرنکینگ  ورزشکار برتر  8بخش 

قرار دهند و  در جریان تمایل ورزشکار برای شرکت در مسابقه می توانند بصورت کتبی پارا وزنه برداری جهانی را 

 ورزشکار در هر گروه جنسیتی تمایل به دریافت سهمیه دارند.   10همچنین مشخص نمایند کدام یک از 

چنانچه کمیته ملی پارالمپیک در انجام این کار قصور نماید آنگاه پارا وزنه برداری جهانی طبق نتایج آخرین مسابقات 

     اتخاذ خواهد نمود. دادخواهی  /تصمیم الزم را بدون امکان فرصت اعتراض  

 هانگژو را منتشر می نماید.    2022یایی پارا وزنه برداری جهانی لیست رنکینگ بازی های پارا آس 1402مرداد  12 2023اوت  3

 1402مرداد  12 2023اوت  3
سهمیه های اختصاص داده  پارا وزنه برداری جهانی بصورت مکتوب کمیته های ملی پارالمپیک را در جریان تخصیص 

  قرار می دهد. هانگژو   2022لیست رنکینگ بازی های پارا آسیایی طبق شده 

 پارا وزنه برداری جهانی برای دریافت سهمیه دعوتی   SDMSبازگشایی سیستم آنالین ثبت نام  1402مرداد  12 2023اوت  3

 جهت ارسال تایید مکتوب استفاده از سهمیه های اختصاص داده شده.    پارالمپیک آخرین مهلت کمیته های ملی 1402مرداد  12 2023اوت  3

 1402مرداد  15 2023اوت  6
آخرین مهلت کمیته های ملی پارالمپیک برای ارسال درخواست فرم سهمیه دعوتی به پارا وزنه برداری جهانی از 

     SDMSطریق سیستم آنالین ثبت نام 

 1402مرداد  16 2023اوت  7
 پارا وزنه برداری جهانی بصورت مکتوب تعداد سهمیه های دعوتی را به کمیته های ملی پارالمپیک اطالع  

 می دهد.   

 2023اکتبر  28الی   22
آبان   6مهر الی  30

1402 

 هانگژو    2022زمان برگزاری بازی های پارا آسیایی 

 درج شده باشد.   2024به نظر می رسد در فایل انگلیسی به اشتباه *

 تخصيص مجدد سهميه هاي استفاده نشده  

 کلیه سهمیه های بال استفاده کمیته های ملی پارالمپیک از طریق روش تخصیص سهمیه کمیسیون دعوتی مجددا توزیع خواهد شد. 
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 فدراسيون جهاني   

 

 


