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Licensbestämmelser
1.
Giltighet
Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska kommittés (Parasport Sverige)
styrelse beslutar om dessa regler.
2.

Licenser

Licenskrav
Idrottsutövare inom Parasport Sverige ska ha förbundets tillstånd (licens) att representera
viss förening vid mästerskapstävlingar sanktionerade av Parasport Sverige eller dess SDF och
är därigenom enligt gällande försäkringsbestämmelser olycksfallsförsäkrad under och i
anslutning till sitt idrottsutövande i Sverige och utomlands (max 45 dagar).
Vid övriga tävlingar bestämmer IK och/eller arrangören om licenskrav. Detta ska i så fall
anges i inbjudan.
Licensens giltighet är ett kalenderår.
Utövare söker genom sin förening licens hos Parasport Sverige i den/de idrotter hen ämnar
tävla i under kalenderåret. Ansökan sker via IdrottOnline.
Om den aktive vill tävla i fler idrotter och då önskar representera fler än en förening ska
licens sökas för var och en av dessa föreningar.
Licensavgift
Förbundsstyrelsen fastställer licensavgiften.
För utövare som tillkommer under kalenderåret ska hel avgift betalas.
Licensinnehåll
Förutom tillstånd att tävla innehåller licensen en försäkring. Den innehåller också
förbundets tidning Svenska Parasport magasinet.
Skyldigheter och rättigheter
Licensinnehavare är berättigad att delta i tävlingar sanktionerade av Parasport Sverige eller
dess SDF i den eller de idrotter och klasser som finns registrerade hos Parasport Sverige.
Förening är skyldig att söka licens för sina medlemmar i enlighet med gällande
bestämmelser.
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Tävlingsarrangör är skyldig förvissa sig om att tävlande innehar giltig licens utifrån de listor
Parasport Sverige förser arrangören med.
Förnyelse av licens
Tävlingslicens förnyas årligen (kalenderår). Omregistreringen sker i IdrottOnline.
Övergång till annan förening
Regler för övergång till annan förening finns i Parasport Sveriges
representationsbestämmelser.
3.

Klassificering

För att kunna utfärda giltig licens måste licensansökan kompletteras med ett medicinskt
kort, vilket ligger till grund för klassificeringen.
Utfärdare av medicinska korten ska vara för:
Idrottare med rörelsehinder (R), medicinskt kort 1
Läkare eller sjukgymnast
Vid CP-skada ska alltid separat klassningsformulär fyllas i och skickas tillsammans med
medicinskt kort 1.
Idrottare med synskada (S), medicinskt kort 2
Syncentral eller ögonläkare
Idrottare med utvecklingsstörning (U) samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (N),
medicinskt kort 3
LSS-handläggare, psykolog, skolsköterska, skolläkare, lärare särskola eller förälder
Om det via protest eller på annat sätt framkommer att någon bevisligen blivit felklassad, kan
Parasport Sveriges medicinska kommitté besluta om omklassificering. Vad gäller protest mot
klassificering i öppen klass handhas överklagande av respektive idrottskommitté.
Licensinnehavare som själv önskar bli tilldelad annan klass än vad som anges på licensen
p.g.a. förändringar i funktionsnedsättning etc, måste styrka detta med nytt medicinskt kort.
Fram tills licensinnehavaren och dennes förening erhållit skriftligt besked om eventuell
ändring av klass, gäller den gamla klassen.
Idrottare har rätt att byta klass till en högre, dvs. till en klass avsedd idrottare med en
mindre funktionsnedsättning. Bytet är permanent.
Klassindelningen framgår av respektive idrotts regler.
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