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RIKTLINJER FÖR KLASSINDELNING
Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska kommittés (Parasport Sverige)
klassindelning skall så långt möjligt vara grundad på funktionell förmåga i relation till
respektive idrott.
Klassindelningen skall balanseras mellan största möjliga rättvisa och så litet antal klasser som
möjligt. Vid avvägningar här emellan skall hänsyn tas till antalet idrottsutövare i respektive
idrott samt internationell klassindelning.
MINSTA FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Om inte annat anges i specialidrottsreglerna skall följande normer gälla som minsta
funktionsnedsättning för att vara berättigad till licens inom Parasport Sverige.
Normerna täcker inte alla tänkbara fall, kompletteringar kan göras i specialidrottsreglerna.
Idrottare med synnedsättning
Synskärpa t o m 0,1 (6/60) med bästa korrektion och/eller synfält högst 20º.
Idrottare med rörelsenedsättning
Förlamningsskada
70 muskelpoäng är högsta tillåtna poängsumma i nedre extremiteterna vid muskeltestning.
Detta innebär t ex att sammanlagt 2 av de 16 muskelgrupperna är totalt förlamade eller att
flera muskelgrupper är lätt förlamade. Minsta tillåtna förlamning i arm skall vara sådan att
handen eller armen är obrukbar i den specialidrott som vederbörande önskar delta i.
Amputation
Amputation av hel hand eller hel fot.
Congenitala skador (dysmelier m.fl.)
Motsvarande normen för amputation, men att hand- eller fotrester får finnas om detta
enligt gemensam medicinskteknisk bedömning inte ger fördelar i den specialidrott personen
önskar delta i. Förkortning av nedre extremitet skall dessutom vara minst 7 cm.
Ledstelhet
Total rörelseoförmåga i endera axel, armbåge, handled, höft, knä eller fotled.
Cerebral pares
T o m CPISRA, klass 8.
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Idrottare med utvecklingsstörning
Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) definition:
- Intellektuell funktionsnivå klart under det genomsnittliga (IQ högst 70).
-

Samtidigt förekommande brister i adaptiv funktionsförmåga i minst två avseenden:
• Kommunikation
• ADL-färdigheter
• Boende
• Socialt/interpersonellt
• Nyttjande av offentliga resurser
• Målinriktning
• Studier
• Arbete
• Fritid
• Hälsa och personlig säkerhet

-

Debut före 18 års ålder

Idrottare med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)
OBS! Endast fotboll och innebandy
En av följande fastställda diagnoser: Autism, Asberger, Uppmärksamhetsstörning
(ADHD/ADD), Desintegrativ störning, Touretts syndrom, Retts syndrom.
KLASSBETECKNINGSSYSTEM
Vid regeländring bör hänsyn tas till internationella klassbeteckningssystem.
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