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 2020-2017األثقال للمعاقين لعام  طريق التأهل لبطوالت العالم لرفع

 
The English version of this document shall be accepted as the authoritative version 
for the purpose of interpretation. 
 .ريسفتلا ضرغل يمسر رادصإك ةقيثولا هذه نم ةيزيلجنإلا ةغللا رادصإ لبقت
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 –للحفاظ على مسار ثابت و عادل في طريق التأهل لدورة األلعاب البارالمبية 
يجب أن يتوفر للرياضيين المتطلبات التالية و الخاصة بطريقة  – 2020طوكيو 

 -: 2020-2017التأهل للبطوالت العالمية لرياضة رفع األثقال البارالمبية 

على كل رياضي أن يشارك إلزامياً في بطولة العالم لرفع األثقال (المكسيك  •
 .2017أكتوبر  6سبتمبر إلي  30) في الفترة من 2017

أن يشارك إلزامياً في بطوالت رفع األثقال اإلقليمية  على كل رياضي •
 .2018اصة به عام خال
 

o  بطولة(Berck Sur Mer 2018)–  بطولة أوروبا المفتوحة لرفع
 .2018مايو  30إلي  25األثقال في الفترة من 

 أو
 
o  بطولة(Kitakyushu 2018)–  بطولة آسيا أوقيانوسيا المفتوحة

 .2018سبتمبر  12إلي  8لرفع األثقال في الفترة من 
 أو
 
o  بطولة(Cartagena 2018)–  بطولة األمريكتين المفتوحة لرفع

 .2018ديسمبر  8إلي  5األثقال في الفترة من 

 

** في حالة أن يكون الالعب غير قادر على خوض المنافسات في البطوالت 
، و لكي يتمكن هذا  2018اإلقليمية العالمية لرفع األثقال الخاصة بإقليمه عام 

الالعب من أن يكمل كل المتطلبات و الشروط التي يجب أن يحققها في طريقه 
إلي  2017ة في الفترة من للتأهل لبطولة طوكيو خالل مسار هذه التصفيات المؤهل

لكي يتمكن  –كتابًة  –يجب على هذا الالعب أن يتقدم لطلب إذن مسبق  – 2020
في المنافسة في واحدة على األقل من البطوالت األقليمية األخرى لرفع األثقال حول 

. وفي حالةعدم وجود بطوالت إقليمية لرفع األثقال في منطقة قارة 2018العالم عام 
، يتحتم على جميع الالعبين األفارقة أن يشاركوا بناًء على  2018ي عام إفريقيا ف

اختيارهم في منافسات واحدة على األقل من البطوالت اإلقليمية في قارة آسيا 
 أوقيانوسيا أو قارة أوروبا أو قارة أمريكا.
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 .2019على كل العب أن يشارك إلزامياً في بطولة العالم لرفع األثقال للمعاقين •
على كل العب أن يشارك على األقل في واحدة من منافسات العالم لرفع  •

مايو  19م (ما يسبق تاريخ 2020األثقال للمعاقين المقررة  في عام 
 م)2020

 

يجب على الرياضيين الجدد (الذين لم يخضعوا ألي تصنيف دولي) أن يتم تصنيفهم 
يف العالمية في رياضة رفع و أن تحدد لهم فئة رياضية طبقاً لقواعد و لوائح التصن

م  ، و عندما يتم 2018ديسمبر  5األثقال للمعاقين ، و ذلك في مدة ال تتعدى 
تصنيف الالعب و تصبح لديه فئة رياضية يجب أن يشارك إلزامياً في كل 

 المنافسات المتبقية بداية من تاريخ تصنيفه ، على أن تشمل:

o فع األثقال للمعاقين في عام بطولة عالم إقليمية (واحدة على األقل)  لر
2018. 

o  2019بطولة العالم لرفع األثقال للمعاقين. 
o  بطولة عالم واحدة على األقل لرفع األثقال للمعاقين من البطوالت

 م)2020مايو  19م (قبل تاريخ 2020المقررة  لعام 

 

ربما يضع االتحاد الدولي لرفع األثقال للمعاقين في االعتبار بعض الظروف *  
عدم اكتمال الشروط المطلوبة لمسار التأهل لبطولة العالم ل المخفِّفةو الحاالت 

) و ذلك طبقاً لكل حالة 2020-2017لرفع األثقال ببطولة طوكيو البارالمبية (
الظروف لدراسة لي لرفع األثقال يقدم لالتحاد الدوسيتم دراستها ، و أي طلب 

بالنيابة عن  NPCيجب أن يتم تقديمه بواسطة اللجنة البارالمبية الوطنية  المخففة
الالعب و ذلك بمجرد أن يصبح الالعب الرياضي على وعي و إدراك تام بأنه 
لن يتمكن من المشاركة في أحد المنافسات ذات الصلة بالتأهل و التي سبق 

ر يتخذه االتحاد الدولي سيكون قراراً نهائيا و لن يتم إعادة ذكرها ، و أي قرا
 ناًء على احتجاج أو مناشدة.ب البت فيه

 
 


