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Bonn, 28 octombrie 2021 

Comitetul Național Paralimpic (CNP) Romania Beijing 2022 - Sloturi pentru jocurile 

paralimpice de iarnă 

Dragă Sally, 

Îți mulțumim pentru solicitarea ta cu privire la procesul de alocare a sloturilor pentru Jocurile 

Paralimpice de Iarnă de la Beijing 2022 și mai precis la metoda de Alocare a reprezentanților: 

“Dacă un CNP nu s-a calificat pentru minim un (1) loc pentru fiecare tip de sex prin metodele menționate 

mai sus, poate câștiga până la un (1) loc pentru bărbați și unul (1) pentru femei dacă CNP-ul are sportivi 
de acel sex care au participat. în cel puțin o cursă din sezonul 2020/2021. “ 
 

Dacă unui CNP i s-a acordat un astfel de loc, CNP-ul respectiv trebuie să ocupe respectivul loc 

cu un sportiv care îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru sportivi, așa cum sunt acestea 

menționate în Regulamentul de Calificare pentru Jocurile Paralimpice de Iarnă de la Beijing 

2022: 

“Pentru a fi eligibili pentru selecția de către un CNP, sportivii trebuie să: 
• Dețină o licență WPAS valabilă pentru sezoanele 2020/2021 și 2021/2022; 
• Fie clasificat la nivel internațional, fie cu statutul de clasă sportivă „Confirmat”, fie cu statutul 
de clasa sportivă „Revizuire”, cu o dată de revizuire după sezonul 2021/2022; 
• Fie născut în anul 2006 sau mai devreme; și 
Pentru Evenimente Tehnice: 
• Să fi obținut puncte în cursă în cel puțin o (1) cursă tehnică din sezonul 2021/2022 până la 14 
februarie 2022 (se pot face excepții prin metoda de Alocare a Invitațiilor Comisiei Bipartite); și 
• Se fi clasat și să fi obținut pentru bărbați 220 de puncte la Schi Alpin Paralimpic Mondial 
(WPAS) și pentru femei 240 de puncte WPAS sau mai puțin, fie în Lista de Clasament pentru 
Slalom WPAS, fie pe Lista de Clasament pentru Slalom Uriaș WPAS începând cu 14 februarie 
2022 (se pot face excepții prin intermediul metodei de Alocare a Invitațiilor Comisiei 
Bipartite)“ 

 

În acest context, CNP România are un singur sportiv de sex masculin activ (Theodor Matican, 

numărul SDMS 24125). În prezent,  nu este prezent pe Lista Mondială de Clasament
. Totuși, pe ultimele liste de clasament mondial a fost prezent, a avut 480,57 la Slalom și 398,72 la 

Slalom Uriaș . 

Sportivul a fost prezent și la competițiile Dizin și Veysonnaz din sezonul 2020/2021. În timp ce 

la Dizin, sportivul s-a clasat pe ultimul loc în categoria sa, la Veysonnaz, Directorul nostru de 

Cursă împreună cu Delegatul Tehnic i-au cerut sportivului și reprezentantului său (adică, 

.
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antrenorul) să nu înceapă cursa, deoarece nivelul său de calificare nu era suficient de ridicat 

pentru competiție. 

Pe baza celor de mai sus, pot confirma că sportivul nu este în prezent eligibil pentru a ocupa un 

loc pentru CNP România pentru Jocurile Paralimpice de Iarnă de la Beijing. Singura șansă a 

sportivului de a participa la Jocuri este Invitația Bipartită, pentru care CNP România poate aplica, 

dar pe baza numărului de puncte și a rezultatelor trecute, sunt șanse foarte mici ca această cerere 

să fie acceptată. 

 Dacă aveți întrebări, vă rugăm să nu ezitați să mă contactați

. 

 

Cu stimă

, 

 

Semnătură indescifrabilă

 

Antonio Chiracu

 

Manager General Sporturi Paralimpice

 

de Zăpadă

 

Comitetul Paralimpic Internațional
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