
ی طبقه بندسیستم 
Para-Cycling

ارائه دهنده 

مریم مالکی

دکتری تخصصی ارتوز و پروتز

عضو کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دوچرخه سواری ایران



مقدمه

درشرکتجهتشرایطواجدورزشکارانازیککدامکهکندمیتعیینسایکلینگپارابندیطبقهسیستم
.دمیکننبندیگروهمسابقاتبرایراآنهاچگونهوهستندسایکلینگپاراوالمپیکپارارقابتهای

هدستآمدهپیشجسمیاختاللازناشیعملکردیمحدودیتدرجهاساسبرورزشکارانسواری،دوچرخهدر
.شوندمیبندی

اقلحدبایدورزشکاریک.داردوجودشرایطواجدجسمیاختاللنوعهشتپاراسایکلینگدرکلیطوربه
بایداختاللاینوباشدداشتهUCIبندیدستهسیستمطبقشدهذکرشرایطواجدهایآسیبانواعازیکی

آسیبوبیمارییکمستقیمنتیجهو(UCIبندیطبقهمقرراتوقوانیناز16.4.008ماده)باشددائمی
.(دیسژنز،بیماری،تروما،مثالعنوانبه)باشدایزمینه



شرایطواجدنقایصانواع اختاللنوع

Impaired Muscle Power

عضالنینیرویدرتولیدنقص
اسپاینا آسیب نخاعی کامل یا نسبی،  تحلیل های عضالنی، فلج اطفال ثانویه و

بیفیدا

Impaired Passive Range of Movement

پسیوحرکتیدامنهدراختالل
ده به آرترو گریپوز و کانترکچرهای ناشی از عدم تحرک طوالنی یا آسیب وارد ش

مفاصل 
Limb Deficiency

عضوفقدان
بیمارییاتروماازناشیهایعضوقطع

سرشتیهایعضوقطع
Leg Length Difference

اندامطولاختالف
سانتی7ازبیشکهترومادنبالبهتحتانیوفوقانیهایاندامرشددراختالل

باشدمتر
Hypertonia

عضالنیتونافزایش
مغزیضربهسکته،مغزی،فلجازناشیعضالنیتونافزایش

Ataxia

کهشرطیبهاستعضالتحرکاتنظمیبییاناهماهنگی
باشدنداشتهوجودماهیچه ایضعف

مغزیهضربسکته،مغزی،فلجازناشیعضالتحرکاتنظمیبییاناهماهنگی
اسامو

Athetosis

پیچشی و غیر ارادی آهسته و بدون هدف در تحرکا
اندام ها 

، حرکان پیچشی و غیر ارادی آهسته و بدون هدف در اندام ها ناشی از فلج مغزی
سکته، ضربه مغزی

Vision Impairment بیناییدرنقص ، قشر شامل کاهش یا عدم بینایی ناشی از آسیب به ساختار چشم ، اعصاب چشم
.بینایی مغز

استدیابتیرتینوپاتیوپیگمنتوزارتینیت



چه کسی واجد شرایط برای شرکت در مسابقات پاراسایکلینگ است؟
امل ورزشکارانی که اولین دسته شامل ورزشکارانی میشود که اختالل بینایی دارند و دومین دسته ش. به طور کلی دو دسته در این مسابقات میتوانند شرکت کنند

دچار نقص جسمی هستند

کهایدوچرخهنوعکردنمشخصبرای.میشوندبندیطبقهکالسهادرخودعملکردیتواناییبهبستهورزشکارانکدامند؟هابندیکالس
.میشوددادهHیاB،C،Tپیشوندبابندیطبقهورزشکارانبهمیکند،استفادهمسابقاتحیندرورزشکاریک

دارندبیناییاختاللکهورزشکارانی B1-B3 (Tandem bicycle)

هستندجسمینقصدچارکهورزشکارانی C1-C5 (2 wheeled bicycle)

T1-T2 (tricycle)

H1- H5(hand cycle)بخشدرCوH،هایحرف5تا1ازعددیHوCرا
همازنقصشدتنظرازراورزشکارانکه،کندمیهمراهی

(5)پنجبهعدد،باشدترخفیفاختاللهرچه.میکندجدا
اختاللدهندهنشان(1)یکعددکهحالیدر،استنزدیکتر

.استشدید

کالس بندی ها کدامند؟ 



بیناییاختاللباورزشکارانی

:B1-B3بیناییافتزانمی،باشدکمترعددهرچه.شوندمیبندیطبقهکالسسهدربیناییدرجهبهتوجهبادارندبیناییاختاللکهورزشکارانی
20شعاعازکمتردیدمیدانیا60/6یاازکمتربیناییقدرتدارایکهاستورزشکارانیبرایB3وبیناییبدونورزشکارانبرایB1،استباالتر
.هستندحالتبهترینباچشمدوهردردرجه

B1 B2 B3

https://en.wikipedia.org/wiki/File:B1_class.png
https://en.wikipedia.org/wiki/File:B2_class.png
https://en.wikipedia.org/wiki/File:B3_class.png


Blind/Visually Impaired, known as Tandem Class Blind

B1-B3

 آنها با استفاده از یک چرخه دو نفره معروف به . که نابینا یا کم بینا هستندورزشکارانیTandem ، با یک“Pilot" بینا در
به جز ،باشدفعال ای ماه در هر تور حرفه 12به مدت نباید  Pilotیک،UCIطبق قوانین . میکنندصندلی جلو رقابت 

. انتخاب شود، (سال40بیش از )مستر 



Neil Fachie with his pilot Peter Mitchell



با نقص جسمیورزشکارانی 
C1-C5 (2 wheeled bicycle)

 Cycling

چرخهدو"ازاستفادهباهمچنانامامیشودجسمیمسابقاتدررقابتازمانعکههستندنقصدچارجسمینظرازورزشکاران
.میدهندمسابقهپیستیاایجادهسواریدوچرخهمسابقاتدر"استاندارد



Class Examples (Guide Only)

Athletes with a physical impairment who use bikes (C classes)

C1 دارندنیازکمکبهتوقفوشروعهمچنین،ودوچرخهازشدنپیادهونشستنبرایکهخودتنهوپاها،دستهادرمعلولیتدارایسواراندوچرخه
.طرفهدوزانومفصلسطحدرتحتانیاندامقطع؛آتاکسییاشدیدآتتوز.شدیددیپلژیکیاپلژیکهمیاسپاستیسم

C2 توقفواندازیراهوشدنپیاده،شدنسواربرایسواراندوچرخه.دارندC1دستهبهنسبتبهترکنترلوتعادلبااندام،سهتادودراختاللدارایسواراندوچرخه
.باشندداشتهنیازکمکبهدوچرخه

غیرهوزانوباالیطرفهیکقطع؛آتاکسییامتوسطآتتوز،متوسطاسپاستیسیتی

C3 ازاستممکنخودقویترسمتدادنترجیحبرایسواران.کنندنمیاستفادهپروتزازاندامدادندستازباسواراندوچرخه،اندامدوتایکدراختاللباسواراندوچرخه
.هستندتوقفوشروع،شدنپیاده،سواریدوچرخهبهقادرتنهاییبهسواراندوچرخه.کنندنصبترمزطرفیک

غیرهوزانوقطعطریقازطرفهیکیازانوزیرطرفهدو؛آتاکسییامتوسطآتتوز؛متوسطدیپلژیکیاپلژیهمیاسپاستیک

C4 وچرخهدبهقادرتنهاییبه.کنندمیاستفادهفرمانوترمزتغییربدونپروتزازکهاندامدادندستازباسواراندوچرخهاندامدوتایکدراختاللباسواراندوچرخه
..هستندتوقفوشروع،شدنپیاده،سواری

غیرهوآرنجزیرطرفهدویازانوزیرطرفهیکقطع؛آتاکسییاخفیفآتتوز؛دیپلژیکیاپلژیهمیخفیفاسپاستیک

C5 .میشونداصالحاغلبترمزهاوفرمان.میگذاردتأثیرترمزازاستفادهدرکهدارنداندامیکدرناتوانیحداقلکهسواراندوچرخه
غیرهو(آرنجپایینیاباال)طرفهیکبازوقطعخفیفمونوپلژیکاسپاستیک



Jose mendez C1 SpainJozef metalka C4 Slovakia



ورزشکارانی که دچار نقص جسمی هستند
T1-T2 (Tricycle)

 Tricycle

 أثیر قرار نورولوژیکی هستند که هر چهار اندام را تحت تورزشکارانی میشود که از نظر جسمی دچار فلج مغزی یا نقصاین دسته شامل
آنها .دهدورزشکاران دارای نقصی هستند که تعادل آنها را تحت تأثیر قرار می. کنندمی دهد و از یک سه چرخه برای رقابت استفاده می

م میکندسه چرخ تعادل بیشتری نسبت به یک چرخه استاندارد دو چرخ فراه-با یک چرخه سه چرخ به نام سه چرخه رقابت میکنند 

Class Examples (Guide Only)

ورزشکارانی که دارای نقص جسمی هستند از سه چرخه استفاده میکنند

T1 کافیادلتعوپاحرکتامانیستندمعمولیسواریدوچرخهبهقادرودارندضعیفیتعادلکهورزشکارانی
.کنیدرقابتایجادهمسابقاتدرفقط.دارندسواریدوچرخهبرای

T2 درفقط.نیستندمعمولیسواریدوچرخهبهقادرکهT1بهنسبتفوقانیاندامبهترکنترلوتعادلباورزشکارانی
.کنیدرقابتایجادهمسابقات



Canada’s Shelley Gautier, who 

races in T1



ورزشکارانی که دچار نقص جسمی هستند
H1- H5(hand cycle)

: H1-H5 اختاللیادنبتحتانینیمهدراندامکمبود/اندامدادندستاز،(کوادریپلژییاپاراپلژیمانند)نخاعیآسیبدنبالبهکهورزشکارانی4
-H1ورزشکاراناین.هستندجسمینقصدچارمشابه H4کشیدهدرازحالت(با(Recumbent hand-cycleورزشکارانوH5باkneeling

hand-cycleمیکنندرقابت.



ورزشکارانی که دچار نقص جسمی هستند
Hand bike or Hand Cycling 



Alessandro Zanardi H4



Determination

your excuse is invalid


