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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða möguleika fatlaðra einstaklinga til 

íþróttaiðkunar á Íslandi, þ.e. til að stunda íþróttir sem keppt er í á stórmótum eins og 

Ólympíumóti fatlaðra (Paralympic) og Special Olympics-mótinu. Markmiðið með 

verkefninu var að komast af því hvaða íþróttaiðkun er í boði á Íslandi fyrir fatlaða 

einstaklinga, fjallað er um þróun íþrótta fatlaðra á Íslandi frá upphafi og hvernig 

íþróttaiðkunin hefur þróast í gegnum árin. Til að komast að því hvað er í boði á 

Ólympíumóti fatlaðra og Special Olympics-mótinu er farið létt yfir sögu stórmótanna, 

íþróttagreinanna sem Íslendingar hafa keppt í á mótunum og jafnframt fjallað um þær 

íþróttir sem æfðar eru á Íslandi og sérstaklega ætlaðar fötluðum einstaklingum og 

mikilvægi þeirra fyrir þessa einstaklinga. 

Special Olympics-mótið og Ólympíumót fatlaðra eru mjög ólík stórmót sem eiga 

það sameiginlegt að leggja áherslu á íþróttir fyrir fatlaða einstaklinga en þó með 

mismunandi nálgunum. Allir fatlaðir íþróttamenn með þroskahömlun eða 

námserfiðleika eru gjaldgengir frá átta ára aldri á Special Olympics-mótið á meðan 

aðeins þeir sem ná ströngum lágmörkum, uppfylla ákveðin viðmið og kröfur 

Ólympíumóts fatlaðra hafa möguleika á því að komast inn á mótið (Special Olympics, 

e.d.-a). 

Á Special Olympics-mótinu er öllum keppendum skipt niður í flokka eftir getu 

þannig að allir keppendurnir keppa á sínum forsendum og eiga því allir jafna 

möguleika til sigurs (Special Olympics, e.d.-a). Á Ólympíumóti fatlaðra hins vegar er 

öllum keppendum skipt niður eftir fötlun og eingöngu bestu íþróttamenn heims keppa 

á mótinu; þess vegna eru þátttakendur í því móti eingöngu afreksíþróttamenn 

(Íþróttasamband Fatlaðra, e.d.-a).  

Öll hreyfing er holl en það er mikill munur á að hreyfa sig hóflega í hverri viku og 

að vera afreksíþróttamaður. Hvort sem þú temur þér að gera er niðurstaðan alltaf sú 

sama, hreyfing er mikilvæg öllum. 
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Formáli 

Í þessari ritgerð, sem er lokaverkefni við íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild 

Háskóla Íslands, er fjallað um hverjir möguleikar fatlaðra einstaklinga eru til 

skipulagðrar íþróttaiðkunar á Íslandi, þ.e. til að stunda íþróttir sem keppt er í á Special 

Olympics-mótinu og Ólympíumóti fatlaðra.  

Ástæða þess að ég valdi þetta viðfangsefni er sú að ég hef gríðarlegan áhuga á 

íþróttum og hafði fylgst með Ólympíumóti fatlaðra, útfrá þessu kviknaði sá áhugi að 

skoða Ólympíumót fatlaðra og Special Olympics-mótið nánar og kynna mér starf það 

sem sérstaklega er ætlað fötluðum einstaklingum. Mig langaði þá að skoða hverjir 

möguleikar fatlaðra einstaklinga á Íslandi væru til íþróttaiðkunar sem gæfu þessum 

einstaklingum tækifæri til að geta tekið þátt á stórmótum sem þessum.  

Farið er yfir sögu íþrótta fatlaðra á Íslandi ásamt því að rætt er um mikilvægi 

íþrótta fyrir fatlaða einstaklinga. Síðan er sagt frá Special Olympics-mótinu og 

Ólympíumóti fatlaðra (Paralympic), greint frá hvaða íþróttir, sem keppt er í á þessum 

stórmótum og eru sérstaklega ætlaðar fötluðum einstaklingum, eru stundaðar hér á 

Íslandi. Einnig eru tekin dæmi um hvernig reglur íþróttanna á þessum stórmótum hafa 

tekið breytingum til að koma til móts við hinn stóra og fjölbreytta hóp íþróttamanna 

sem sækir mótin. 

Ég vil þakka öllum þeim sem hafa stutt mig við vinnslu þessa verkefnis. Ég færi 

Inga Þór Einarssyni, leiðbeinanda mínum, bestu þakkir fyrir gott samstarf og faglega 

leiðsögn.  
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1. Inngangur 

1.1 Íþróttir fatlaðra á Íslandi 

Saga íþrótta fatlaðra á Íslandi er ekki ýkja löng. Íþróttasamband Íslands hafði fylgst 

vel með almennri íþróttahreyfingu ætlaða fötluðum einstaklingum á erlendum 

vettvangi og 31. maí árið 1974 var fyrsta íþróttafélag hreyfihamlaðra á Íslandi 

stofnað, Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík, og fljótlega var á hæla þess, eða 8. 

desember 1974, stofnað annað íþróttafélag hreyfihamlaðra á Akureyri sem heitir nú 

Akur (Sigurður Magnússon, 1998). Boltinn hélt áfram að rúlla og fyrsta íþróttafélag 

þroskaheftra á Íslandi var stofnað á Akureyri 16. maí 1978 og heitir Eik, 12. júní sama 

ár var íþróttafélagið Björk í Reykjavík stofnað og var fyrstu árin með starfsemi sem 

miðaðist við fullorðna einstaklinga í Bjarkarási. Aðeins tveimur árum seinna var 

annað íþróttafélag þroskaheftra á Íslandi stofnað 18. maí 1980 í Reykjavík og heitir 

það Ösp (Sigurður Magnússon, 1998). 

Íþróttir fatlaðra voru ekki lengi að festa rætur sínar á Íslandi og stækkaði 

iðkendahópurinn stöðugt með hverju árinu sem leið. Undirbúningsnefnd 

Íþróttasambands Íslands hafði starfað í sex ár að málefnum íþrótta fatlaðra og fannst 

nefndarmönnum umfang málefnisins orðið það mikið að mikilvægt væri að stofna 

sérsamband sem myndi sjá um þessi málefni (Sigurður Magnússon, 1998). Þann 17. 

maí 1979 var Íþróttasamband fatlaðra stofnað og þurfti sérsambandið að gegna 

ákveðnum hlutverkum, sem það gegnir enn í dag, en þau eru: 

 Hafa yfirumsjón með þeim íþróttagreinum sem fatlaðir stunda á Íslandi 

 Annast útbreiðslu- og fræðslustarf varðandi íþróttir fatlaðra 

 Vera fulltrúi Íslands varðandi erlend samskipti er tengjast íþróttamálum 

fatlaðra 

 Gæta hagsmuna allra þeirra fötlunarhópa, sem eru innan Íþróttasambands 

fatlaðra, en þeir eru: þroskaheftir, hreyfihamlaðir, sjónskertir, blindir og 

heyrnarlausir/-skertir. 

 (Íþróttasamband Fatlaðra, e.d.-b) 

Sigurður Magnússon var kjörinn fyrsti formaður Íþróttasambands fatlaðra og gegndi 

því starfi til 1984. Þá tók Ólafur Jensen við starfinu og gegndi því til 1996. Starf 

þeirra var farsælt enda höfðu íþróttir fatlaðra aukist töluvert á þessum árum sem þeir 

voru við störf. Árið 1996 tók Sveinn Áki Lúðvíksson við og er enn við þau störf 

(Sigurður Magnússon, 1998). 
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Aðildarfélög Íþróttasambands fatlaðra voru fyrst fjögur talsins: Íþróttafélag 

fatlaðra í Reykjavík, Íþróttafélag fatlaðra á Akureyri, Íþróttafélagið Eik á Akureyri og 

Björk í Reykjavík. Aðildarfélögunum hefur fjölgað og í dag eru þau tuttugu og þrjú 

talsins (Íþróttasamband fatlaðra, e.d.-c; Sigurður Magnússon, 1998). 

Árið 1977 var fyrsta Íslandsmótið í íþróttum fatlaðra haldið en á því móti var keppt 

í lyftingum. Mótið var haldið í sjónvarpssal og var það mikil kynning á íþróttum 

fatlaðra í landinu; fengu íþróttir fatlaðra mikinn stuðning og athygli eftir mótið. Fyrsta 

Íslandsmót Íþróttasambands fatlaðra var haldið árið 1979 á Akureyri og keppt var í 

boccia og borðtennis. Árið 1980 var fyrsta Íslandsmótið í sundi og bogfimi haldið. 

Umfang íþrótta fatlaðra hélt áfram að stækka, mótunum fjölgaði og keppendum einnig 

með hverju árinu sem leið (Sigurður Magnússon, 1998). 

Árið 1979 var stórmót haldið í Stoke Mandeville á Englandi og var það fyrsta 

stórmótið sem Íslendingar tóku þátt í eftir að Íþróttasamband fatlaðra var stofnað en 

fjórir keppendur tóku þátt fyrir Íslands hönd. Árið 1980 tóku Íslendingar svo fyrst þátt 

í Ólympíumóti fatlaðra sem haldið var í Arnhem í Hollandi og þangað fóru tólf 

keppendur fyrir Íslands hönd. Eftir þessi fyrstu mót Íslands var ekki aftur snúið. 

Íslendingar tóku þátt í fjölmörgum stórmótum hvort sem það voru heimsleikar, 

Evrópumót eða Norðurlandamót (Sigurður Magnússon, 1998). 

1.2 Mikilvægi íþrótta fyrir fatlaða einstaklinga 

Regluleg hreyfing á hverjum degi er mikilvæg og holl öllum því hreyfingin veitir 

okkur vellíðan á líkama og sál. Hver og einn einstaklingur hefur vissar þarfir sem þarf 

að fullnægja til þess að hann geti verið hress, kátur og liðið vel líkamlega. Þessar 

þarfir eru bæði líkamlegar, andlegar og félagslegar (Bjerva, Haugen og Stordal., 

1998). 

Menn hafa þurft að nota hreyfingu allt frá upphafi mannkyns því manneskjan þurfti 

styrk og þol til að halda sér á lífi þar sem hún þurfti að veiða sér til matar og berjast 

við bráðirnar. Þetta var hreyfing sem allir þurftu að beita til að lifa af og því var 

hreyfingin að vissu leyti menntun mannkynsins í þeim tíma (DePauw og Gavron, 

1995). 

Hreyfing getur verið afþreying sem og heilsubót og getur margt talist til 

hreyfingar; gott getur verið að fara út að ganga, skokka, fara á skíði, út að leika sér í 

snjónum, hjóla, dansa, stunda líkamsrækt, fara út í leiki, hópíþróttir og margt fleira 

(Bjerva, Haugen og Stordal, S., 1998). 
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Regluleg hreyfing getur stuðlað að: 

 betri sjálfsmynd og sjálfstrausti 

 bættri hjarta- og lungnastarfsemi 

 styrkari vöðvum og beinum 

 betri svefni 

 minni kvíða og þunglyndi 

 aukinni upptöku kalks 

 skarpari hreyfigetu og snerpu 

 minni spennu og stressi 

   (Bjerva., Haugen og Stordal, 1998)  

Íþróttaiðkun styrkir heilsu, eflir einbeitingu, eykur lífsgleði, eflir sjálfstraust, skapar 

gleði og oftar en ekki leggur hún grundvöll að vináttu sem varir oft alla ævi. Einn 

mikilvægasti þáttur góðrar hreyfingar er að setja sér markmið því markmiðin hafa 

mest áhrif á hreyfinguna þar sem þau hjálpa til við að halda einbeitingu og ná árangri 

(DePauw og Gavron, 1995). 

Niðurstöður rannsókna Grubers (Þórólfur Þórlindsson, Þorlákur Karlsson og Inga 

Dóra Sigfúsdóttir, 1994) sýna að líkamsrækt og íþróttaiðkun hafa styrkjandi áhrif á 

sjálfsvirðingu barna og unglinga og telur hann að áhrifin séu meiri á þá hópa sem eiga 

við einhver vandamál að glíma eins og fötlun. Því meiri hreyfingu eða líkamsrækt, 

sem börn stunda, þeim mun meiri er sjálfsvirðingin hjá þeim. Einnig sögðu 

niðurstöður Grubers að jákvætt samband hefði komið fram á milli námsgengis 

nemenda og íþróttaiðkunar; hér á hið sama við og fram kom um sjálfsvirðinguna: því 

meiri hreyfing eða líkamsrækt, sem er stunduð, þeim mun minni líkur eru á að 

iðkendunum gangi illa í námi (Þórólfur Þórlindsson, Þorlákur Karlsson og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 1994). 

Hægt er að hugsa hreyfingu sem endurhæfingu fyrir líkama og sál. Hreyfing veitir 

félagsskap og styrkir líkamann um leið og þar að leiðandi getur hún aukið lífsgæði 

manna þar sem hreyfigetan getur aukist. Þess vegna má líta svo á að íþróttaiðkun sé 

mikilvæg fyrir alla einstaklinga og jafnvel mikilvægari fyrir þá einstaklinga sem eru 

með fötlun.  
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2. Ólympíumót fatlaðra (Paralympic) 

Árið 1948 var haldinn fámennur fundur um íþróttir fyrir fatlaða á Englandi, þá 

aðallega fyrir fyrrverandi hermenn sem lamast höfðu í seinni heimstyrjöldinni. Þessi 

fundur er talinn vera upphaf Ólympíumóts fatlaðra. Á þessum tíma var tilgangurinn 

með leikunum að aðstoða allan þann fjölda hermanna og óbreyttra borgara sem höfðu 

slasast í seinni heimstyrjöldinni. Þegar Ólympíuleikarnir voru haldnir í London árið 

1948 ákvað taugaskurðlæknirinn við Stoke-Mandeville-sjúkrahúsið í Aylsbury á 

Englandi og frumkvöðull íþrótta fatlaðra, Þjóðverjinn Sir Ludwig Guttmann, að halda 

fyrstu leikana fyrir mænuskaðaða á sama tíma og Ólympíuleikarnir voru haldnir 

(Íþróttasamband fatlaðra, e.d.-a). 

Fyrsta Ólympíumót fatlaðra var haldið árið 1960 í Róm þar sem 400 keppendur frá 

23 löndum tóku þátt og er þetta mót nú haldið á fjögurra ára fresti. Ólympíumót 

fatlaðra hefur verið haldið í beinu framhaldi af Ólympíuleikunum, í sömu borg og í 

sömu íþróttamannvirkjunum en vetraríþróttirnar urðu aðeins seinna að veruleika eða 

frá árinu 1992. Alþjóðaíþróttahreyfingin, sem nú stýrir og stjórnar Ólympíumótum 

fatlaðra, er talin hafa komið í framhaldi af leikum mænuskaðaðra sem getið er hér á 

undan. Þar tóku hollenskir íþróttamenn einnig þátt. Umfang mótsins hefur aukist með 

árunum og fleiri íþróttamenn með ólíkar fatlanir taka þátt. Á mótinu í London árið 

2012 voru iðkendur Ólympíumóts fatlaðra 4327 talsins, 2736 karlar og 1501 konur. 

Nú á dögum er farið eftir flóknu flokkunarkerfi við að skipta keppendunum í 

fötlunarflokka þar sem bæði er tekið tillit til læknisfræðilegra forsenda fötlunarinnar 

svo og beinna möguleika einstaklinga til að ná árangri vegna fötlunar sinnar. Fyrsta 

alþjóðaíþróttahreyfing fatlaðra íþróttamanna, International Sport Organization for the 

Disabled (ISOD), var stofnað árið 1964 og hafði það lykilhlutverk að geta boðið þeim 

íþróttamönnum, sem ekki höfðu haft möguleika á að taka þátt á leikunum áður, 

tækifæri til þátttöku og í þeim flokkum voru meðal annars sjónskertir, aflimaðir og 

einstaklingar með heilalömun (CP) (International Paralympic Committee, e.d.-a, e.d.-

b). 

International Coordinading Committee (ICC) var samstarfsnefnd sem stofnuð var 

árið 1982 og hún fékk það lykilhlutverk að jafna ágreining og sjá um röðun 

fötlunarflokka til þess að allir gætu keppt á jafnréttisgrundvelli. ICC var falið að 

stjórna og stýra undirbúningi Ólympíumóta framtíðarinnar. Árið 1989 yfirtók 
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International Paralympic Committee (IPC) yfir störf ICC (Íþróttasamband fatlaðra, 

e.d-a). 

IPC skuldbindur sig til að gera öllum íþróttamönnum Ólympíumóts fatlaðra kleift 

að keppa og taka þátt í sanngjarnri keppni; að auka virðingu, heiðarleika, 

mannréttindi, sanngirni, réttlæti og persónuleg heilindi eru grunngildi og markmið 

nefndarinnar (International Paralympic Committee, 2009). 

Eins og sjá má á mynd 1 samanstendur tákn Ólympíumóts fatlaðra af þremur 

þáttum (Agitos) sem eru rauður, blár og grænn; þessir þrír litir voru valdir þar sem 

þeir eru mest notaðir í fánum heimsins. Þessir þrír þættir eru úr latínu og þýða „I 

move“ eða „Ég hreyfist“ og endurspeglar táknið það hlutverk Ólympíumóts fatlaðra 

að koma saman ólympíuíþróttamönnum frá öllum heimshornum til þess að keppa hver 

við annan. Einnig endurspeglar táknið slagorð Ólympíumótsins og anda 

íþróttamannanna „andi í hreyfingu“ („Spirit in Motion“) og þá staðreynd að 

íþróttamenn Ólympíumótsins eru stöðugt hvetjandi og spennandi með framkomu 

sinni, þeir halda alltaf áfram og gefast aldrei upp (International Paralympic 

Committee, e.d.-c). 

 

Mynd 1: Tákn Ólympíumóts fatlaðra. 

Á Ólympíumóti fatlaðra er boðið upp á 28 íþróttagreinar (International Paralympic 

Committee, e.d.-d) en aðeins það afreksíþróttafólk í heiminum, sem hefur þá getu, 

íþróttalega viðleitni og glæsileg afrek að baki, fá að keppa á Ólympíumóti fatlaðra. 

Þeir einstaklingar þurfa að standast ströng alþjóðleg lágmörk til þess að ná 

þátttökurétti á Ólympíumóti fatlaðra. Öllum þeim löndum, sem taka þátt á 

Ólympíumóti fatlaðra, er úthlutaður svokallaður kvóti miðað við stöðu íþróttafólks 

landsins á heimslista og er valið háð því hversu margir hafa náð lágmörkum, til dæmis 
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var pláss fyrir 600 sundmenn þegar mótið var haldið í London 2012 og höfðu 900 

sundmenn náð lágmörkum mótsins fyrir mótið, það þýðir að eingöngu 2/3 þeirra sem 

höfðu náð lágmörkum mótsins fengu að keppa á mótinu. Miðað er við þá keppendur 

sem náð hafa lágmörkum á móti úthlutaða kvótanum sem gefinn var fyrir mótið. Með 

þessu skipulagi fá aðeins bestu íþróttamenn heims úr röðum fatlaðra þátttökurétt á 

Ólympíumótinu. Þar sem oftar en ekki hafa fleiri en kvótinn leyfir náð lágmörkum 

mótsins þarf að velja úr hver fær að fara. Hér á landi fær Ólympíu- og afreksráð 

Íþróttasambands fatlaðra að taka þá erfiðu ákvörðun um hver fær að fara fyrir hönd 

Íslands. Það eru vissar reglur sem Ólympíu- og afreksnefnd Íþróttasambands fatlaðra 

þarf að fara eftir þegar hún tekur þessa ákvörðun og með þeim er staða íþróttamanna á 

heimslista viðkomandi íþróttagreinar skoðuð, fjöldi A- og B-lágmarka sem 

viðkomandi íþróttamaður hefur náð, og hvaða einstaklingar áunnu Íslandi úthlutuðum 

kvóta. Þetta skipulag gerir að verkum að þeir sem hafa náð lágmörkum mótsins og eru 

ekki valdir af Ólympíu- og afreksnefnd Íþróttasambands fatlaðra fá ekki þátttökurétt 

(Ólafur Magnússon, 2012 og Íþróttasamband Fatlaðra, e.d.-a). 

Ólympíumót fatlaðra hefur þróast og stækkað með árunum. Ástæðurnar eru 

einkum þrjár: í fyrsta lagi hafa íþróttirnar haft skilvirka leið til að gera árángur úr 

endurhæfingu fatlaðra einstaklinga betri; í öðru lagi hefur fatlað fólk rétt á að æfa og 

stunda íþróttir og eiga að hafa sömu möguleika og aðrir; í þriðja lagi er úrval af 

íþróttum á Ólympíumóti fatlaðra spennandi og hvetjandi (Vanlandewijck, og 

Thompson, 2011). 

Ísland tók fyrst þátt á Ólympíumóti fatlaðra árið 1980 í Arnhem í Hollandi. Frá 

þessum tíma hafa fatlaðir keppendur frá Íslandi unnið til 98 verðlauna á Ólympíumóti 

fatlaðra og af þeim eru 37 gullverðlaun (Ólafur Magnússon, 2012). Sigurrós 

Karlsdóttir vann gullverðlaun á áðurnefndu móti í Hollandi þegar hún lenti í fyrsta 

sæti í 50 metra bringusundi. Nýjustu gullverðlaunin komu árið 2012 þegar Jón 

Margeir Sverrisson tók þátt á Ólympíumóti fatlaðra í London en hann lenti í fyrsta 

sæti í 200 metra sundi með frjálsri aðferð (International Paralympic Committee, e.d.-

e, e.d.-f). 

2.1. Greinar sem keppt er í á Ólympíumóti fatlaðra 

Keppt er í 28 greinum á Ólympíumóti fatlaðra og þær eru alpagreinar, bogfimi, 

frjálsar íþróttir, skíðaskotfimi, boccia, skíðaganga, reiðmennska, fótbolti 5 á móti 5, 

fótbolti 7 á móti 7, gólfbolti, íssleða hokkí, júdó, kanó, hjólreiðar, þríþraut, lyftingar, 
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róður, siglingar, skotfimi, sitjandi blak, sund og borðtennis. Hjólastóla- körfubolti, 

krulla, dans, skylmingar, ruðningur og tennis. Hér á eftir verður eingöngu fjallað um 

sex þessara íþróttagreina því þessar greinar eru þær sem stundaðar eru á Íslandi. 

Íþróttagreinarnar skiptast niður í undirflokka og þar að auki er þeim skipt í 

fötlunarflokka þar sem keppendum er raðað eftir fötlun (International Paralympic 

Committee, e.d.-d). 

Allar íþróttagreinar sem keppt er í á Ólympíumóti fatlaðra hafa sitt eigið 

flokkunarkerfi, sem byggja á samþættingu vinnukröfugreiningu hinna mismunandi 

íþrótta og þau áhrif sem hinar mismunandi fatlanir hafa á líkamann og getu hans til að 

ná árangri. Þannig er alls ekki víst að hópur íþróttamanna sem keppa við hvorn annan 

í einni grein, lendi allir í sama fötlunarflokki í annarri grein (International Paralympic 

Committee, e.d.-g). 

2.2. Bogfimi 

Bogfimi var ein af þeim íþróttum sem keppt var í á fyrsta Ólympíumóti fatlaðra í Róm 

árið 1960 en fyrst var keppt í bogfimi árið 1948 á móti fyrir einstaklinga með 

líkamlega skerðingu. Upphaflega var bogfimi notuð sem endurhæfing og afþreying 

fyrir þennan hóp einstaklinga (International Paralympic Commitee, e.d.-h). 

Á Ólympíumóti fatlaðra er einstaklingskeppni og liðakeppni þar sem keppendum 

er skipt niður í þrjá flokka: einn flokkur er fyrir standandi íþróttamenn (ST) og tveir 

fyrir íþróttamenn í hjólastól (W1 og W2). Í W1 eru íþróttamenn sem keppa í sitjandi 

stöðu og fötlun þeirra hefur áhrif á hendur, fætur og búk. Í W2 eru íþróttamenn sem 

eru í sitjandi stöðu og fötlun þeirra hefur áhrif á fætur og búk (London 2012 

Paralympics, e.d.-a). Til þess að geta tekið þátt þarf viðkomandi að hafa náð einu af 

lágmörkum í eigin flokki íþróttarinnar þar sem öllum löndunum er fenginn kvóti sem 

ákvarðar hversu margir íþróttamenn frá hverju landi fá keppnisleyfi. Kvótinn fyrir 

hvert land er þrír íþróttamenn í hverjum flokki og eitt lið sem inniheldur þrjá 

íþróttamenn (London 2012 Paralympics, e.d.-b). 

2.2.1. Aðlagaðar reglur – Bogfimi 

Ekki eru margar reglur öðruvísi í bogfimi á Ólympíumóti fatlaðra en á 

Ólympíuleikunum en það eru nokkrar. Þeir sem eru í hjólastól mega fjarlægja armana 

af stólnum sínum til þess að búa sér til betra rými til athafna í skotunum. Íþróttamenn 

með mestu fötlunina mega hafa aðstoðarmann til þess að stilla örvunum aftur í 
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bogann og það er þeirra eina verkefni því þeir mega ekki gefa keppandanum neinar 

ráðleggingar. Íþróttamenn með mestu fötlunina í fingrunum á báðum höndum mega 

nota sérstakt tæki sér til hjálpar við að losa örina þegar þeir skjóta og íþróttamenn 

með lélegt jafnvægi mega nýta líkamlegan stuðning sér til hjálpar frá aðstoðarmanni 

(Canadian Paralympic commitee, e.d.-a). 

2.3. Boccia 

Boccia var fyrst kynnt sem keppnisíþrótt á Ólympíumóti fatlaðra í New York árið 

1984 en talið er að boccia eigi sér forngrískan uppruna þar sem hún var notuð sem 

tómstundaiðja í Grikklandi til forna. Keppendur í boccia eru yfirleitt með heilalömun 

eða fötlun sem tengist heilalömuninni og eru því í hjólastól. Boccia reynir mest á 

taugarnar, tæknina og færnina og á Ólympíumóti fatlaðra er keppt í blönduðum hópi 

kynja þar sem keppt er í einstaklings-, para- og liðakeppnum. Þátttökulöndunum er 

úthlutaður kvóti þar sem hvert land má senda eitt lið, sem inniheldur þrjá íþróttamenn 

til þess að keppa í liðakeppninni, einn íþróttamann í einstaklingskeppnina þar sem 

keppandinn keppir við annan íþróttamann í sama flokki og svo eru tveir leikmenn í 

parakeppninni (International Paralympic Commitee, e.d.-i; London 2012 Paralympics, 

e.d.-c). 

Íþróttamönnum Ólympíumóts fatlaðra er skipt niður í fjóra flokka: BC1 er flokkur 

þar sem íþróttamenn mega hafa aðstoðarmann sem nær í boltana fyrir þá þegar 

þátttakandinn hefur lokið köstum sínum. BC2 er flokkur fyrir þá íþróttamenn sem 

þurfa enga aðstoð innan vallarins. BC3 er flokkur þar sem íþróttamenn þurfa að nota 

skábraut til að rúlla hverjum bolta og þeir hafa aðstoðarmann, sem íþróttamaðurinn 

sjálfur hefur þjálfað, til þess að stilla upp skábrautinni fyrir hvert kast. Seinasti 

flokkurinn er BC4 og í honum eru íþróttamenn sem eru yfirleitt með aðra skerðingu 

en heilalömun og eiga erfitt með að kasta boltanum (London 2012 Paralympics, e.d.-

c, e.d.-d). Samkvæmt alþjóðlegu bandalagi fyrir Boccia eru flokkunarreglurnar þær að 

íþróttamenn með líkamlega skerðingu, sem hefur áhrif á stjórnun hreyfinga í öllum 

fjórum útlimum líkamans, eru hæfir til að keppa í Boccia á Ólympíumóti fatlaðra; 

einnig verður keppandinn að vera orðinn 15 ára gamall (London 2012 Paralympics, 

e.d.-d). Keppendur keppa við klukkuna á mótum og hafa þeir tækifæri til að keppa í 

boccia innan hringrásar Ólympíumóts fatlaðra. Hringrásin lýsir sér svo að á fyrsta ári 

keppir íþróttamaðurinn á svæðisbundnu meistaramóti (regional championship); á öðru 

ári keppir hann á heimsmeistaramóti (world championship); á þriðja árinu keppir hann 
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á heimsíþróttamóti (World cup); á fjórða árinu keppir hann á Ólympíumóti fatlaðra. 

Allir þessir samþykktu viðburðir stuðla að því að halda saman upplýsingum um 

hvernig íþróttamennirnir standa í alþjóðlegu kerfi þeirra sem fremstir eru í 

íþróttagreininni (Cerebral Palsy, International sports & recreation association, e.d.-a). 

Til að eiga möguleika á að fá keppnisleyfi á Ólympíumóti fatlaðra þarf 

íþróttamaðurinn að uppfylla þrjú skilyrði en þau eru þessi: keppandinn verður fyrir 

31.desember árinu áður en mótið er haldið að vera á lista hjá Cerebral Palsy, 

International sports & recreation association (CPISRA) yfir fremstu einstaklinga 

heims í Boccia; keppendurnir þurfa að flokkast í samræmi við flokka CPISRA; og 

keppendurnir þurfa að vera alþjóðlega flokkaðir með annaðhvort „endurskoða” eða 

„staðfest” í íþróttaflokki sem hann fellur undir. Geta einstaklingsins þarf að vera orðin 

varanleg og því má hún ekki breytast á meðan á móti stendur. Ef keppandinn hefur 

náð „staðfest” er geta hans varanleg og keppnihæf á Ólympíumóti fatlaðra (London 

Organising commitee of the Olympics games and Paralympic games, 2011, ágúst). 

2.3.1. Aðlagaðar reglur – Boccia 

Ekki er keppt í Boccia á Ólympíuleikunum og eru því reglurnar bara með einu móti 

eins og þær eru á Ólympíumóti fatlaðra. En reglurnar eru einfaldar og er eitt liðið með 

sex rauða bolta og hitt liðið með sex bláa bolta. Markmiðið er að reyna að ná þínum 

bolta eins nálægt hvíta boltanum sem er einhvers staðar á vellinum. Þegar öllum 

boltum hefur verið kastað fær það lið, sem er næst hvíta boltanum, stig fyrir alla sína 

bolta sem eru á milli hvíta boltans og bolta andstæðingsins sem næstur er hvíta 

boltanum. Á Ólympíumóti fatlaðra fá einstaklingar, sem þurfa á því að halda, að nota 

skábraut til þess að renna boltanum, sumir fá að sparka honum ef þeir geta ekki 

kastað, sumir fá að vera með aðstoðarmann sem aðstoðar þá að stilla skábrautina eða 

sækja boltana fyrir þá en eftir þessum atriðum er keppendum skipt niður í 

fötlunarflokka (British Paralympic association, e.d.). 

Munurinn á boccia á Ólympíumóti fatlaðra og boccia almennt er að 

einstaklingunum er skipt niður í flokka eins og hefur komið fram hér að ofan en þessir 

flokkar fá mismunandi tíma til þess að klára að kasta öllum sex boltunum. BC1, BC2 

og BC4 fá 5 mínútur og BC3 fá 6 mínútur. Í parakeppninni fá BC3 8 mínútur og BC4 

6 mínútur og í liðakeppninni fá keppendur 6 mínútur. Sumir íþróttamannanna ýta 

boltanum með sérstöku stöng sem er á höfðinu (enninu), í munninum eða höndunum 

og má þetta prik ekki vera lengra en 50 cm. Þeir íþróttamenn, sem nota skábraut, fá 10 
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mínútur til þess að laga skábrautina ef hún bilar í miðri keppni (Cerebral Palsy, 

International sports & recreation association, e.d.-b).  

2.4. Borðtennis 

Árið 1960 var fyrsta Ólympíumót fatlaðra haldið og á því móti var spilaður 

borðtennis. Íþróttamenn, sem eru með allar gerðir líkamlegra fatlana, eru keppendur í 

íþróttinni og einnig þeir sem eru vitsmunalega skertir en þeir sem eru sjónskertir 

keppa ekki á mótinu. Keppt er í standandi og sitjandi flokkum þar sem einstaklings-, 

tvíliða-, og liðakeppni er í boði. Íþróttin felst í blöndu af krafti, hraða, hæfni og 

næmni (London 2012 Paralympics, e.d.-e; International Paralympic Commitee, e.d.-j) 

og flokkast íþróttamennirnir í ellefu flokka. Í flokki 1-5 eru íþróttamenn með 

líkamlega skerðingu, eru í hjólastól og keppa því í sitjandi stöðu. Í flokki 6-10 eru 

íþróttamenn sem eru með líkamlega skerðingu en ekki það mikla að þeir keppa í 

standandi stöðu. Því hærri sem talan er þeim mun minni áhrif hefur fötlun 

þátttakendanna á getu þeirra til að keppa; því lægri sem talan er þeim mun meiri áhrif 

hefur fötlunin á getu þeirra til að keppa. Í seinasta flokknum, sem er númer 11, eru 

íþróttamenn með vitsmunalega skerðingu (London 2012 Paralympics, e.d.-f; 

International Table Tennis Federation, e.d.-a). 

Til að íþróttamenn eigi möguleika á að komast inn á Ólympíumót fatlaðra þarf að 

skoða hvern íþróttamann fyrir sig og úthluta þeim íþróttaflokksstöðu. Ef þátttakandi er 

nýr og hefur aldrei fengið neina úthlutun fer hann í flokkinn „nýr”. Ef ástand 

íþróttamannsins er enn að breytast og gæti breyst á meðan á keppninni stendur fer 

hann í flokkinn „endurskoða”. Ef ástand íþróttamannsins mun ekki breytast meira og 

er komið í sitt rétta form þá fer hann í flokkinn „varanlegt”. Til þess að fá 

keppnisleyfi á Ólympíumóti fatlaðra þarf íþróttamaðurinn að hafa náð fyrrnefndum 

flokkum og að komast í flokkinn „staðfest” en sá flokkur er bara notaður fyrir þá sem 

ætla sér að keppa á Ólympíumóti fatlaðra og er fyrir íþróttamenn sem hafa náð 

flokknum „varanlegt” og ekki er möguleiki á endurmati á meðan á mótinu stendur 

(International Table Tennis Federation Para table tennis, e.d.-a). 

Það er lagt mat á íþróttamenn ITTF með þremur þáttum, þ.e. líkamlegt mat, 

tæknilegt mat og athugunarmat. Í líkamlega matinu eru metnir nokkrir líkamlegir 

þættir sem eru lögun, hvort það vanti útlimi eða hluta af útlim, styrkur, tegund 

hreyfingar, vöðvamótun, jafnvægi, lengd, samhæfing, almenn hreyfing, þrek, hraði, 

skynjun, önnur geta og vitsmunaleg geta. Í tæknilega matinu eru lagðar áherslur á 
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hvernig íþróttamaðurinn er í umhverfi þar sem engin samkeppni er í þeim athöfnum 

sem einkenna borðtennis. Í athugunarmatinu eru teknar myndbandsupptökur og 

myndir af íþróttamanninum á æfingu þar sem hann sýnir færni sína í upphitun og/eða 

samkeppni. Þessi gögn eru notuð til að flokka einstaklinga í flokka eftir fötlun 

(International Table Tennis Federation Para table tennis, e.d.-a).  

2.4.1. Aðlagaðar reglur – Borðtennis 

Samtökin International Table Tennis Federation (ITTF) hafa sett reglur sem öll 

alþjóðleg borðtennislið fara eftir og það er líka gert á Ólympíumóti fatlaðra þó að 

einhverjar breytingar hafi átt sér stað og þær breytingar eiga aðallega við 

hjólastólakeppendur. Reglurnar, sem hefur verið breytt fyrir keppendur í hjólastólum, 

eru þær að þegar boltinn er á leiðinni út af borðinu öðru hvoru megin á vallarhelmingi 

keppandans, sem er að taka við boltanum, það er að segja á langhliðunum en ekki 

skammhliðinni eða þegar mótherjinn slær boltanum í netið vegna baksnúnings á 

boltanum mega þeir kalla „láta“ (let) af því að boltinn er ekki spilanlegur. Ef þeir gera 

það er uppgjöfin ekki tekin gild en ef þeir taka við boltanum telst hún gild (Canadian 

Paralympic committee, e.d.-b; Íþróttasamband fatlaðra, e.d.-d).  

Keppendur í hjólastól mega vera í stól með fótaskemli en ef fótaskemillinn eða 

fætur keppandans snerta jörðina missa þeir stig. Í tvíliðakeppninni má bara annar hvor 

leikmaðurinn slá boltann yfir netið og hjólastóll keppanda má ekki fara yfir tiltekna 

línu sem er á miðjum vellinum því ef það gerist mun dómarinn stoppa leikinn og 

dæma eitt stig fyrir hitt liðið. Einnig mega þeir sem eru með lélegt grip og slaka 

tilfinningu í hendinni nota ól sem festir spaðann betur við úlnliðinn. Þeir keppendur, 

sem keppa í hjólastólum, þurfa að vera í sérstökum búningi þegar þeir keppa og 

bannað er að vera í gallabuxum. Þeir þurfa að vera með númer leikmannsins á bolnum 

sínum eða hjólastól, aukafarangur er settur aftan á stólinn og skylda er að hafa fæturna 

á borðtennisborðinu að lágmarki 40 cm háa svo möguleiki sé að koma hjólastól þar 

fyrir (International Table Tennis Federation Para table tennis, e.d.-b). 

2.5. Frjálsar íþróttir 

Frjálsar íþróttir er stór og mikill vettvangur á Ólympíumóti fatlaðra og er mest 

stundaða íþróttin á mótinu. Frjálsar íþróttir bjóða upp á margar tegundir íþróttagreina 

þar sem konur og karlar, gangandi og í hjólastól, keppa. Frjálsar íþróttir hafa verið á 

Ólympíumóti fatlaðra allt frá árinu 1960 og skiptast þær niður í þrjá yfirflokka: 
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hlaupagreinar, stökk- og kastgreinar og fimmtarþraut. Greinar sem falla undir 

hlaupagreinar eru 100 metra, 200 metra og 400 metra spretthlaup, 800 metra og 1500 

metra meðallöng hlaup, 5000 metra og 10000 metra langhlaup, 4x100 metra og 4x400 

metra boðhlaup. Undir stökk- og kastgreinar falla hástökk, langstökk, þrístökk, 

kringlukast, kúluvarp og spjótkast og í síðasta flokknum, maraþoni, er keppt utan 

vallar og á almennum vegum. Einnig er keppt í fimmtarþraut á Ólympíumóti fatlaðra 

en hún felur í sér blöndu af nokkrum greinum. Frjálsar íþróttir krefjast færni, hæfni, 

orku, þreks, taktískrar færni og andlegrar einbeitningar; því betri sem þessir þættir eru 

hjá íþróttamönnum þeim mun meiri vinningslíkur hafa þeir. Keppendur eru flokkaðir 

eftir fötlun sinni og getu, tveir yfirflokkar eru í fötlunarflokkunum og eru þeir með 

forskeytinu „T” fyrir hlaupagreinarnar og „F” fyrir stökk- og kastgreinarnar. T/F11-13 

eru flokkar fyrir íþróttamenn sem eru með sjónskerðingu, flokkur 11 er fyrir þá sem 

eru með verstu sjónina og þeir sem eru í flokki 13 eru með bestu sjónina. Allir 

íþróttamenn í flokki T11 eru hlauparar og hlaupa með stuðningi leiðsögumanns, 

íþróttamenn í flokki T12 eiga einnig kost á því að hlaupa með stuðningi 

leiðsögumanns. Í flokki T/F20 eru íþróttamenn með vitsmunalega skerðingu og eru 

undir lágmarki fyrir fatlaða í 1500 metra hlaupi, langstökki eða kúluvarpi, hverri grein 

fyrir sig. Í flokkum T32-38 og F31-38 eru íþróttamenn með fötlun sem hefur áhrif á 

stjórnun fóta, búks, handleggja og greipa; í flokkum 31-34 keppa íþróttamennirnir í 

sitjandi stöðu og þeir sem eru í flokki 35-38 hafa betri stjórn á fótleggjum og búk og 

keppa því standandi. Því lægri sem talan er þeim mun meiri er fötlunin. Í flokki F40 

eru þeir íþróttamenn sem eru dvergvaxnir. Í flokki T/F42-46 eru íþróttamenn með 

vanskapaða útlimi – sem dæmi má nefna vegna aflimunar. Í flokkum 42-44 eru þeir 

sem hafa skerðinguna í fótleggjunum og í flokkum 45-46 eru þeir sem hafa 

skerðinguna í handleggjunum. Í öllum flokkum með númer í tuginum fjörutíu eru 

íþróttamenn sem keppa í standandi flokkum. Í flokkum T51-54 eru íþróttamenn sem 

hafa mismunandi virkni í höndum og öxlum sem er afar mikilvægt þegar þeir ýta 

hjólastólnum áfram. Þeir sem eru í flokkum T51-52 hafa slaka starfsemi í bæði neðri 

og efri líkamspörtum og þeir sem eru í flokki T54 hafa virkni að hluta til í búk og 

fótum og eðlilega virkni í handleggjum og greipum. Loks skal nefna flokka F55-58 en 

þar eru íþróttamenn sem eru mjög sterkir í efri hluta líkamans og keppa til dæmis í 

kastgreinum. Í öllum flokkum með númer í tuginum fimmtíu eru íþróttamenn sem 

keppa í hjólastólum og því lægri sem talan er því meiri er fötlunin (International 

Paralympic Commitee, e.d.-k).  
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Aðeins keppa þrír flokkar í maraþoni á Ólympíumóti fatlaðra og þeir eru T12 þar 

sem eru íþróttamenn með sjónskerðingu, T46 þar sem eru íþróttamenn með slíka 

skerðingu að hún hefur áhrif á annan handlegginn og T54 þar sem eru íþróttamenn 

sem keppa í hjólastólum (London 2012 Paralympics, e.d.-g). Til að komast inn á 

Ólympíumót fatlaðra þarf íþróttamaðurinn að ná öllum þeim lágmörkum sem sett er 

upp fyrir tiltekna íþróttagrein og verður það að vera á mótum sem viðurkennd eru af 

IPC-samtökunum; íþróttamaðurinn verður einnig að vera 14 ára á því ári, sem 

keppnin er haldin, eða eldri. Eins og á við borðtennis og boccia þá flokkar IPC 

íþróttamennina í nokkra flokka, þ.e. „nýr”, „endurskoða”, „varanlegur” eða „staðfest”. 

Til þess að eiga möguleika á að komast inn á Ólympíumót fatlaðra þarf 

íþróttamaðurinn að vera í flokkunum „endurskoða” eða „staðfest”. Mest komast 1100 

keppendur inn á Ólympíumót fatlaðra, þar af 740 karlar og 360 konur (International 

Paralympic Commitee, 2011-a). 

2.5.1. Aðlagaðar reglur - Frjálsar Íþróttir 

Í frjálsum íþróttum eru margar íþróttagreinar og eru því mörg stór og smá atriði sem 

breytt hefur verið fyrir Ólympíumót fatlaðra. Stoð- og stuðningstæki eru leyfileg í 

flokkum T/F35-38 og T/F42-46 en þar eru til dæmis notaðir gervifætur til að jafna 

lengt fótleggjanna en ekki til þess að aðstoða keppandann í neinum öðrum tilgangi. 

Mismunandi er hvort skylda sé að nota stoð- eða stuðningstæki, í hlaupagreinum í 

flokkum T42-44 skal nota gervifót en í sama fötlunarflokki í kast- og stökkgreinum er 

val um að nota stoð- eða stuðningstæki. Í flokki T/F11 er skylda að nota mött 

gleraugu til að tryggja sanngirni í greinunum og í flokkum T32-34 og T51-54 er 

áskilið að vera með hjálma í 800 metra hlaupagreininni og 4x400 metra boðhlaupinu. 

Þeir sem keppa í hjólastólum þurfa að gæta þess að stóllinn sé samþykktur af reglum 

Ólympíumóts fatlaðra en stífar reglur eru um hvernig stólarnir eiga að vera 

(International Paralympic Commitee, 2012, mars; Canadian Paralympic commitee, 

e.d.-c). 

Sumir íþróttamenn mega hafa leiðsögumann sér til aðstoðar þegar keppni stendur 

yfir. Það er mismunandi hvernig því er háttað og fer það allt eftir fötlun og flokkum 

íþróttamannsins. Þessir leiðsögumenn eru eingöngu til þess að aðstoða íþróttamennina 

eftir reglum Ólympíumótsins og mega á engan hátt aðstoða íþróttamennina meira en 

ætlast er til. Sem dæmi um þær reglur, sem gilda, og flokka, þar sem leiðsögumenn 

eru fengnir til aðstoðar, má nefna að þegar íþróttamenn í flokki T11-12 keppa í 800 
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metra hlaupi mega þeir hafa aðstoðarmann sem kallar upp tímann fyrir þá svo þeir viti 

hver tími þeirra er á meðan á hlaupinu stendur. Einnig hlaupa íþróttamenn, sem eru í 

flokkunum T11-12, með leiðsögumanni en hann aðstoðar íþróttamanninn við að fara 

eftir brautinni. Íþróttamaðurinn og leiðsögumaðurinn fá tvær brautir, hvor sína braut 

og ekki má vera meira en 0,5 metrar á milli þeirra; verður því leiðsögumaðurinn að 

fylgja hraða íþróttamannsins. Íþróttamenn í flokkum F31-32 og F51-53 mega vera 

með leiðsögumann sem hjálpar þeim að komast á rétta staði. Þegar íþróttamenn í 

flokkum T11-12 keppa í 100 metra spretti, langstökki og þrístökki er leyfilegt að nota 

klapp, rödd eða einhver stafræn tæki sem gefa frá sér merki um hvenær þeir eigi að 

stoppa að hlaupa eða byrja að hoppa (International Paralympic Commitee, 2012, 

mars; Canadian Paralympic commitee, e.d.-c). 

2.6. Lyftingar 

Lyftingar voru fyrst á Ólympíumót fatlaðra árið 1964 þegar mótið var haldið í Tókýó, 

íþróttagreinin var þá eingöngu fyrir karlmenn með mænuskaða. Lyftingar eru nú á 

dögum fyrir íþróttamenn með heilalömun, mænuskaða, aflimun á neðri 

líkamsútlimum og aðrar fatlanir sem uppfylla kröfur um lágmarksfatlanir. Karla- og 

kvennaflokkar eru aðskildir og er keppendum eingöngu skipt niður í tíu 

þyngdarflokka en ekki eftir fötlun. Gengur íþróttin út á það að vera sterkur í efri hluta 

líkamans þar sem íþróttamennirnir liggja á sérstökum bekk og þurfa að lyfta stöng 

með ákveðinni þyngd á, íþróttamennirnir láta stöngin síga að brjóstkassa, bíða þar 

hreyfingarlausir í örlitla stund og rétta úr handleggjunum aftur í læsta stöðu (London 

2012 Paralympics, e.d.-h; International Paralympic Commitee, e.d.-l).  

Til þess að geta tekið þátt á Ólympíumóti fatlaðra þurfa íþróttamennirnir að hafa 

náð að minnsta kosti 14 ára aldri og þurfa að geta lyft viðurkennda lyftu með því að 

rétta hendurnar í lyftunni án þess að missa þær niður meira en 20 gráður þegar horft er 

á olnbogana og síðast en ekki síst þurfa íþróttamennirnir að ná lágmörkum mótsins. 

Eins og áður hefur komið fram þá er konum og körlum skipt niður í tíu 

þyngdarflokka. Hér á eftir eru þyngdarflokkarnir taldir upp eftir kyni og í sviga fyrir 

aftan er lágmarksþyngdin sem íþróttamennirnir þurfa að geta lyft til þess að komast 

inn í hvern þyngdarflokk. Konum er skipt niður í: allt að 40 kg (57,5 kg), 44 kg (60 

kg), 48 kg (62,5 kg), 52 kg (65 kg), 56 kg (67,5 kg), 60 kg (70 kg), 67, 50 kg (72,5 

kg), 75 kg (77,5 kg), 82,50 kg (82,5 kg) og yfir 82,50 kg (87,5 kg). Körlum er skipt 

niður í: allt að 48 kg (105 kg), 52 kg (115 kg), 56 kg (125 kg), 60 kg (135 kg), 67,50 
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kg (142,5 kg), 75 kg (150 kg), 82,50 kg (157,5 kg), 90 kg (165 kg), 100 kg (172,5 kg) 

og yfir 100 kg (180 kg). Hverri þjóð er leyfilegt að senda að hámarki átta 

karlkynskeppendur og átta kvenkynskeppendur en aðeins einn keppanda í hvern flokk 

(Canadian Paralympic commitee, e.d.-d; International Paralympic Commitee, 2011-

b). 

2.6.1. Aðlagaðar reglur – Lyftingar 

Gerðar hafa verið nokkrar breytingar á reglum fyrir Ólympíumót fatlaðra. Þar á meðal 

er keppendum leyfilegt að spenna sig niður á fótunum og/eða mjöðmum með einu 

belti en þeir sem eru með heilalömun eiga möguleika á að nota tvö belti. Keppendur 

með heilalömun eða aðrar tengdar skerðingar keppa með beygð hné þar sem þeir hafa 

fleyg undir hnjánum sem þarf að vera samþykktur af Ólympíumóti fatlaðra og þeir 

íþróttamenn, sem hafa misst útlim, mega keppa með gerviútlim. Í keppninni sjálfri eru 

aðstoðarmenn báðu megin við stöngina þar sem þeir eru þar öryggisins vegna á 

meðan íþróttamennirnir láta stöngina síga og lyfta henni aftur upp (Canadian 

Paralympic commitee, e.d.-d). 

2.7. Sund 

Sund er ein vinsælasta íþróttagreinin á Ólympíumóti fatlaðra og hefur verið á hverju 

móti frá því að Ólympíumótið var haldið í Róm árið 1960. Sund er fyrir alla þá sem 

eru með líkamlega, sjónræna eða andlega skerðingu en þó eru gervilimir ekki leyfðir í 

sundlauginni. Til þess að eiga möguleika á að keppa á Ólympíumóti fatlaðra þarf 

íþróttamaður að hafa náð lágmörkum mótsins í þeirri grein sem hann keppir í. Hverri 

þjóð er leyfilegt að senda einn íþróttamann til að keppa en mest má senda þrjá sem 

hafa náð lágmörkum mótsins. Mikilvægt er fyrir keppendur á móti að ná góðri byrjun, 

góðum snúningi þegar þeir snúa við og fara aftur yfir, og að nýta alla þá tækni sem 

þarf til að ná hröðum sundspretti. Keppt er í nokkuð mörgum greinum sem skiptast 

niður eftir fötlunarflokkum og sundtegund. Sundtegundirnar eru frjáls aðferð, 

baksund, bringusund, flugsund, einstaklingsfjórsund og boðsund (London 2012 

Paralympics, e.d.-i).  

Fötlunarflokkarnir eru táknaðir með „S“ sem er fyrir þá sem synda með frjálsri 

aðferð, flugsund og baksund, „SM“ er fyrir þá sem synda einstaklingsfjórsundið og 

„SB” táknar bringusund. Þeir sem fara í fötlunarflokkana með númerin 1–10 eru með 

líkamlega skerðingu og eftir því sem talan er lægri því meiri fötlun er um að ræða. 
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Sem dæmi má taka að íþróttamenn, sem eru í flokki S1, SB1 og SM1, hafa lítinn kraft 

í vöðvum eða litla stjórn á fótum, handleggjum og höndum. Sumir þeirra hafa einnig 

litla stjórn á búk og má rekja þessa skerðingu til mænuskaða eða lömunarveiki og nota 

þeir yfirleitt hjólastól í daglegu lífi. En íþróttamenn, sem flokkast undir flokkana S10, 

SB10 og SM10, eru með líkamlega lágmarksskerðingu sem lýsir sér svo að skerðingin 

er í höndum eða báðum fótum og takmörkuð virkni í öðrum mjaðmaliðnum. Í 

fötlunarflokkum 11–13 eru íþróttamenn með sjónskerðingu og því lægri sem talan er 

þeim mun meiri er fötlunin. Sem dæmi má taka að þeir sem eru í fötlunarflokki 11 eru 

með nánast enga sjón eða enga og er því keppt með mött hlífðargleraugu til að tryggja 

sanngirni. Í fötlunarflokki 13 eru íþróttamenn með lágmarkssjónskerðingu. Í 

fötlunarflokki 14 eru þroskahamlaðir íþróttamenn (International Paralympic 

Commitee, e.d.-m). 

Mismunandi er hverjir keppa í hvaða íþróttagrein og var keppnin á Ólympíumóti 

fatlaðra í London 2012 svona samkvæmt IPC 2011:  

Karlaflokkar Kvennaflokkar 

50 metra frjáls aðferð 

S2          S6          S9          S12 

S4          S7          S10        S13 

S5          S8          S11 

50 metra frjáls aðferð 

S3          S7          S10       S13 

S5          S8          S11        

S6          S9          S12 

100 metra frjáls aðferð 

S2          S6          S9          S12 

S4          S7          S10        S13 

S5          S8          S11 

100 metra frjáls aðferð 

S3          S7          S10       S13 

S5          S8          S11        

S6          S9          S12 

200 metra frjáls aðferð 

S2          S5           

S4          S14 

200 metra frjáls aðferð 

S5                 

S14                    

400 metra frjáls aðferð 

S6          S9          S12          

S7          S10        S13         

S8          S11          

400 metra frjáls aðferð 

S6          S9          S12          

S7          S10                 

S8          S11          

50 metra baksund 

S1          S3           S5        

S2          S4          

50 metra baksund 

S2          S4 

  

100 metra baksund 

S6          S9          S12          

S7          S10        S13         

S8          S11        S14  

100 metra baksund 

S6          S9          S12          

S7          S10        S14         

S8          S11          

50 metra bringusund 

SB2       SB3       

50 metra bringusund 

/ 

100 metra bringusund 

SB4          SB7        SB11          SB14          

SB5          SB8        SB12         

SB6          SB9        SB13  

100 metra bringusund 

SB4          SB7        SB11          SB14          

SB5          SB8        SB12         

SB6          SB9        SB13  
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50 metra flugsund 

S5          S6          S7          

50 metra flugsund 

S5          S6          S7          

100 metra flugsund 

S8          S10          S12 

S9          S11          S13      

100 metra flugsund 

S8          S10           

S9          S12                  

150 metra einstaklingsfjórsund 

SM3        SM4           

150 metra einstaklingsfjórsund 

/ 

200 metra einstaklingsfjórsund 

SM6          SM9          SM12                   

SM7          SM10        SM13 

SM8          SM11              

200 metra einstaklingsfjórsund 

SM5          SM8          SM11                   

SM6          SM9          SM12 

SM7          SM10        SM13          

Boðsund 

4x100 fjórboðsund 

4x100 frjálst boðsund 

Boðsund 

4x100 fjórboðsund 

4x100 frjálst boðsund 

(International Paralympic Commitee, 2011-c). 

2.7.1. Aðlagaðar reglur – Sund 

Töluverðar breytingar hafa átt sér stað í reglum IPC í sundi sem endurspegla stóran og 

fjölbreyttan hóp íþróttamanna sem keppa í mörgum greinum innan sundsins. Meðal 

breytinga eru að blindir fá lengri tíma til að staðsetja sig á pallinum, þeir íþróttamenn, 

sem eiga erfitt með að ná jafnvægi, mega láta aðstoða sig og láta styðja við mjaðmir 

sínar, sundmönnum er heimilt að hefja sund ofan í laug, sitjandi á ráspalli og á 

laugarbakka. Heyrnaskertum íþróttamönnum er leyfilegt að láta gefa sér rásmerki með 

snertingu.  

Reglurnar flokkast síðan eftir tegund sundsins þar sem meðal annars sundmönnum 

í flokki S1-S5 í frjálsri aðferð er skylt að láta einhvern hluta líkamans brjóta vatnið í 

hverju sundtaki. Í baksundi er sundmanni, sem getur ekki haldið með báðum höndum 

í bakkann, heimilt að nota aðra höndina og þeir sundmenn, sem geta ekki haldið með 

höndum, er heimilt að nota endavegginn. Í bringusundi er annað hvort fótatak eða 

handartak tekið sem heilt sundtak hjá þeim sundmönnum sem hafa eingöngu hluta af 

höndum og fótum. Þegar aðstoðarmaður hefur pikkað í sjónskerta sundmenn þá fá 

þessir keppendur þá undanþágu að mega hafa hendur beint fram í snúning og lok 

sunds sama hvar þeir eru í handartakinu. Í flugsundi er þeim sem hafa annan 

handlegginn styttri leyfilegt að láta þann útlim fylgja hinum, engar víxlhreyfingar eða 

bringusundsfótatök eru leyfileg þótt fótleggirnir þurfi ekki að vera alveg í sömu hæð 

en þeir þurfa þó að vera samsíða. Sundmenn, sem eru í flokkum S11 og S12, eru ekki 

dæmdir ógildir ef hendur snerta ekki bakkann jafn og ekki heldur þótt sundmaðurinn 

sé of nálægt brautarlínu. Engum íþróttamanni er leyfilegt að nota gervilim, á meðan 
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keppni stendur, nema gerviaugu. Skylda er að vera með sundgleraugu; þó eiga þeir 

sem eru með gerviaugu að vera með sérstakt efni sem hylur augun (Íþróttasamband 

fatlaðra, e.d.-e). 

 

3. SPECIAL OLYMPICS 

Special Olympics-samtökin voru stofnuð árið 1989 af Kennedy-fjölskyldunni í 

Bandaríkjunum. Aunice Kennedy Shriver fannst að illa væri komið fram við fólk með 

þroskahömlun og einstaklinga sem eiga við námserfiðleika að stríða, henni fannst vera 

komið fram við þau á ósanngjarnan og óréttmætan hátt. Henni fannst börnin ekki hafa 

neinn stað til þess að leika sér á svo hún greip til sinna ráða. Aunice hélt sumarbúðir 

fyrir ungt fólk með þroskahömlun í sínum eigin bakgarði og var markmið hennar að 

komast að því hvað þessi börn gætu gert í íþróttum og öðrum athöfnum (Special 

Olympics, e.d.-b).  

Þátttakendur Special Olympics-mótsins eru einstaklingar með þroskahömlun og 

eru leikarnir til þess ætlaðir að gefa þessum einstaklingum tækifæri til að sýna hvað í 

þeim býr á jafnræðisgrundvelli. Markmið samtakanna er að bjóða þroskahömluðum 

einstaklingum og öðrum sem eiga við námserfiðleika að stríða upp á fjölbreytni í 

íþróttum, „að gefa þeim áframhaldandi tækifæri til að efla líkamlega hæfni, sýna 

hugrekki, upplifa gleði og taka þátt í að deila gjöfum, færni og vináttu með 

fjölskyldum sínum, öðrum Special Olympics-íþróttamönnum og samfélaginu“ (Anna 

K. Vilhjálmsdóttir, 2011; Special Olympics, e.d.-c). 

Special Olympics-mótið er haldið fjórða hvert ár og hefur mótið allt til ársins 2003 

verið haldið í Bandaríkjunum en það ár voru þeir haldnir í Írlandi, árið 2007 í Kína og 

2011 í Grikklandi. Árið 2011 voru iðkendur Special Olympics-mótsins orðnir 3,5 

milljónir keppenda og má því segja að leikarnir hafi náð gríðarlegri útbreiðslu síðustu 

ár. Kjörorð leikanna voru „I’m in” eða „Ég er með” og sjá má á mynd 2 tákn leikanna, 

sólarguðinn Apollon sem á að endurspegla landslagið og litirnir í tákninu tákna 

lífsgleði, bjartsýni, staðfestu, frelsi og von. Alltaf er nýtt kjörorð og tákn þegar mótið 

er haldið á fjögurra ára fresti (Anna K. Vilhjálmsdóttir, 2011). 



24 

Mynd 2: Tákn Special Olympics-mótsins þegar mótið var haldið í Grikklandi 2011. 

Íþróttasamband fatlaðra hefur verið aðili að Special Olympics-samtökunum síðan árið 

1989 og hefur verið umsjónaraðili samtakanna á Íslandi síðan þá (Íþróttasamband 

fatlaðra, 2010, júní). 

Til að komast inn á Special Olympics-mót þarf íþróttamaður að hafa náð að 

minnsta kosti 8 ára aldri og vera með þroskahömlun samkvæmt skilgreiningum 

American Association on Mental Retardation (AAMR) (Special Olympics, e.d.-d). 

Engar lágmarkskröfur eru til að komast inn á Special Olympics-mót en fyrstu dagar 

þess fara í að skipta þátttakendum niður í jafna getuflokka. Eftir það tekur við keppni 

þar sem átta einstaklingar eða átta lið komast áfram og keppa til úrslita. Veitt eru 

verðlaun fyrir öll átta sætin, gull, silfur og brons fyrir fyrstu þrjú sætin og 

verðlaunaborðar fyrir hin fimm sætin. Allir eiga jafn mikla möguleika á að vinna til 

verðlauna vegna þess að allir þátttakendurnir keppa við jafningja sína þar sem 

leikarnir byggjast á umburðarlyndi og jafnræði. Megináherslur á mótinu eru lagðar á 

þátttöku, ánægju, einstaklingsmiðaða færni og vináttu (Anna K. Vilhjálmsdóttir, 

2011). 

Öllum löndum er fenginn hámarkskvóti í hverri grein. Íslensku keppendurnir eru 

valdir þannig að aðildarfélög Íþróttasamband fatlaðra eru beðin um að tilnefna 

keppendur þar sem ekki er eingöngu tekið mið af því að vera besti íþróttamaðurinn 

heldur er höfð hliðsjón af ýmsum þáttum þar með talið þátttöku á fyrri leikum, 

ástundun á æfingum, framförum og góðri framkomu (Anna K. Vilhjálmsdóttir, 2011). 
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Í flestum íþróttum sem keppt er í á Special Olympics-mótinu eru þátttakendur 

flokkaðir eftir kyni og í aldursflokka: í einstaklingsviðburðunum eru aldursflokkarnir 

8–11 ára, 12–15 ára, 16–21 ára, 22–29 ára og 30 ára og eldri; í liðaviðburðunum eru 

aldursflokkarnir 15 ára og yngri, 16–21 ár og 22 ára og eldri. Þegar þessar skiptingar 

hafa átt sér stað er flokkað niður í riðla eftir getu einstaklinganna. Einnig er boðið upp 

á sameinaðar íþróttir þar sem einstaklingar með þroskahömlun og einstaklingar án 

þroskahömlunar eru saman í liði. Þar er liðum skipt eftir svipuðum aldri og hæfni. Í 

þessum sameinuðu íþróttum er meðal annars keppt í körfubolta, boccia, keilu, kajak, 

siglingum, blaki og fótbolta (Special Olympics, e.d.-e).  

3.1. Greinar sem keppt er í á Special Olympics-móti  

Á Special Olympics-mótunum er boðið upp á yfir 32 greinar í sumar- og 

vetraríþróttum, ekki er alltaf keppt í öllum greinum á hverju móti. Íþróttagreinarnar 

sem keppt er í á mótinu eru alpagreinar, sund, frjálsar íþróttir, badminton, körfubolti, 

boccia, keila, krikket, skíðaganga, hjólreiðar, reiðmennska, listskautahlaup, gólf 

hokkí, bandý, fótbolti, golf, áhaldafimleikar, nútímafimleikar, handbolti, júdó, 

kajaksiglingar, MATP(Motor Activity Training Program), netbolti, sjósund, 

leikjastarfsemi, spila starfsemi(Play Activities), lyftingar, hjólaskautar, siglingar, 

snjóbretti, snjúþrúguganga, kýló, skautahlaup, borðtennis, tennis, sameinaðar íþróttir 

og blak. Hér á eftir verður eingöngu fjallað um níu þessara íþróttagreina því þessar 

greinar eru þær sem stundaðar eru á Íslandi (Special Olympics, e.d.-f).  

3.2. Boccia 

Boccia veitir fólki á Special Olympics-móti færi á að eiga félagsleg samskipti, byggja 

upp líkamann og öðlast sjálfsöryggi. Boccia er hentug íþrótt fyrir þá einstaklinga sem 

þurfa viðbótartíma og athygli til að ná góðum tökum á nýrri færni. Á Special 

Olympics-móti er keppt í einliðakeppni (einn í liði), tvíliðakeppni (tveir í liði), 

liðakeppni (fjórir í liði), sameinaðri íþrótt í Boccia í tvíliðakeppni (tveir í liði) og 

sameinaðri íþrótt í Boccia-liðakeppni (fjórir í liði) (Special Olympics, e.d.-g). 

3.2.1. Aðlagaðar reglur – Boccia 

Reglur Special Olympics-samtakanna byggja á reglum The International Federation 

for Bocce en með smávægilegum breytingum. Meðal breytinga er að leikmenn hafa 

þann möguleika að láta boltana rúlla, kasta þeim, skoppa eða nota aðrar leiðir en 
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samkvæmt „smáa letrinu“ þurfa leikmenn að hafa boltann fyrir neðan mitti á meðan 

þeir kasta. Ef líkamlega fatlaður íþróttamaður getur ekki nýtt neinar af þessum 

aðferðum er hægt að biðja um undanþágu frá þessu á meðan það vegur ekki gegn 

hinum íþróttamönnunum og sanngirni mun haldast í leiknum (Special Olympics, 

2012, febrúar-a). 

3.3. Fimleikar 

Fimleikum er skipt í tvo yfirflokka, nútímafimleika og áhaldafimleikar(artistic). 

Áhaldafimleikar eru framkvæmdir á mismunandi áhöldum þar sem nota má 30–60 

sekúndur við hvert áhald. Áhaldafimleikum er skipt í þrjá undirflokka sem flokkast 

allir eftir mismunandi getustigi. Í flokki eitt eru greinar með blönduðum hópi kynja 

sem eingöngu eru ætlaðar getustigi A og B; í þessum greinum eru framkvæmdar 

æfingar í stökki, á einslá, breiðri jafnvægisslá og gólfæfingum. Í flokki tvö eru greinar 

fyrir kvenkyns keppendur á getustigi 1, 2, 3 og 4 og í þeim greinum eru framkvæmdar 

æfingar á tvíslá, jafnvægisslá, svo og gólfæfingar og stökk, og í flokki 3 eru greinar 

ætlaðar körlum á getustigi 1, 2, 3 og 4 og í þeim greinum eru framkvæmdar æfingar á 

boghesti, með hringjum, á tvíslá og þverslá, svo og stökk og gólfæfingar (Special 

Olympics, 2012, febrúar-b, e.d.-h). 

Í nútímafimleikum er bæði keppt í einstaklings- og hópaviðburðum og eru þeir 

blanda af balletti, fimleikum, dansi og meðhöndlun áhalda. Keppt er í þremur 

undirflokkum þar sem íþróttamennirnir flokkast eftir getustigi. Keppt er í blönduðum 

hópi kvenna og karla á getustigi A og B og þar eru framkvæmdar æfingar með snæri, 

hringjum, boltum og borðum. Getustig 1–4 er einungis fyrir kvenkyns keppendur og á 

getustigi 1 er keppt í sömu æfingum og eru á A- og B-getustigi en á getustigum 2–4 

hefur einni æfingu með kylfum verið bætt við. Þriðji og seinasta flokkurinn er 

hópaviðburður og þar eru fjórir til sex íþróttamenn saman í liði af hvaða getustigi sem 

er þar sem keppt er í nútímafimleikagólfæfingum og æfingum með bolta (Special 

Olympics, e.d.-i, 2010, janúar). 

Öllum íþróttamönnum er skipt niður eftir aldurshópaskiptingu Special Olympics og 

síðan er íþróttamönnunum skipt niður eftir getustigi. Á getustigi A eru íþróttamenn 

með erfiðleika við að ganga en ná þeirri getu sem þarf fyrir fimleikana. Á getustigi B 

eru þeir íþróttamenn sem ná ekki þeirri skyldugetu sem þarf að ná á getustigi 1. Á 

getustigi 1 eru íþróttamenn sem ná getustigi byrjenda. Á getustigi 2 eru íþróttamenn 

sem hafa náð byrjendagetu á getustigi 1 og eru því komnir á millistig. Getustig 3 er 
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fyrir lengra komna, í nútímafimleikum hafa keppendur náð góðri færni á æfingum 

með áhöldum og geta framkvæmt æfingarnar með góðum tökum á hreyfingunum og í 

áhaldafimleikum hafa keppendur náð að búa til sína eigin rútínu í æfingunum. Á 

getustigi 4 er svo íþróttamenn sem eru komnir á það stig að vera með valfrjálsar og 

viljastýrðar hreyfingar í æfingunum (Special Olympics, 2012, febrúar-b, 2010, 

janúar). 

3.3.1. Aðlagaðar reglur – Fimleikar  

Reglur Special Olympics-samtakanna eru byggðar á reglum Federation Internationale 

de Gymnastique (FIG) fyrir áhaldafimleika og nútímafimleika. Í áhaldafimleikum og 

nútímafimleikum voru gerðar nokkrar breytingar, þar á meðal fyrir þá sem eru með 

sjónskerðingu en þeim keppendum er meðal annars leyft að hafa aðstoð á öllum 

stigum keppninnar með því að láta gefa sér hljóðmerki. Keppendur, sem eru með 

heyrnaskerðingu og keppa í gólfæfingum, mega láta þjálfarann sinn gefa sér merki um 

hvenær eigi að byrja. Einnig hafa verið gerðar breytingar fyrir þá íþróttamenn sem 

nota staf eða göngugrind; þá mega þjálfarar ganga inn á gólfið með íþróttamanninum 

og fjarlægja og/eða skipta út hjálpartækjum (Special Olympics, 2012, febrúar-b, 2010, 

janúar). 

3.4. Borðtennis 

Samhæfing milli augna og handa er mikilvæg þegar keppt er í borðtennis en á Special 

Olympics-móti er leikmönnum skipt niður í tíu flokka sem krefjast mismunandi hæfni 

einstaklinganna en þó allt undir sömu íþróttagreininni. Keppt er í uppgjöfum, halda á 

lofti, skjóta til baka, hæfni einstaklinga, einliðakeppni, tvíliðakeppni, tvíundarkeppni, 

hjólastólakeppni, tvíliðakeppni í sameinaðri íþrótt og tvíundarkeppni í sameinaðri 

íþrótt (Special Olympics, 2012, febrúar-c). 

3.4.1. Aðlagaðar reglur – Borðtennis 

Reglur Special Olympics-samtakanna í borðtennis eru byggðar á reglum International 

Table Tennis Federation (ITTF) og International Paralympic Table Tennis Committee 

(IPTTC) fyrir borðtennis. Breytingar á reglum eru meðal annars þær að keppendur, 

sem keppa í hjólastól, mega nota hvernig púða sem er í hjólastólinn og þeim ber ekki 

skylda til að hafa bak á stólnum. Þeir mega snerta borðið með frjálsu hendinni en 

mega ekki gera það til þess að styðja sig á meðan þau skjóta boltanum yfir og fætur 
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leikmanna eða fótskemill þeirra mega ekki snerta gólfið (Special Olympics, 2012, 

febrúar-c). 

3.5. Frjálsar íþróttir 

Frjálsar íþróttir mynda stóran heim af margs konar íþróttum þar sem mikill hluti 

íþróttamanna ætti að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Frjálsar íþróttir skiptist í sjö 

yfirflokka: hlaupagreinar, stökk- og kastgreinar, blandaðar greinar, kappgöngu, 

hjálpargöngu, hjólastólagreinar og götukeppni. Í hlaupagreinum er keppt í 25 metra, 

50 metra, 100 metra, 200 metra, 400 metra, 800 metra, 1500 metra, 3000 metra, 5000 

metra og 10000 metra hlaupi, grindarhlaupi (karlar 110 metrar og konur 100 metrar), 

4x100 metra og 4x400 metra boðhlaupi, 4x100 metra og 4x400 metra boðhlaupi í 

sameinaðri íþrótt (Special Olympics, 2012, febrúar-d).  

Í stökk- og kastgreinum er keppt í langstökki, standandi langstökki, hástökki, 

mjúkboltakasti, tennisboltakasti, kúluvarpi (karlar 4 kg, konur 3 kg, karlar 8–11 ára 3 

kg og konur 8–11 ára 2 kg) og stuttu spjóti (karlar 400 g og konur 300 g). Í 

blönduðum greinum er keppt í fimmtarþraut (100 metra hlaup, langstökk, kúluvarp, 

hástökk, 400 metra hlaup). Í kappgöngu er keppt í 25 metra, 50 metra, 100 metra, 400 

metra og 800 metra göngu. Í hjálpargöngu er keppt í 10 metra, 25 metra og 50 metra 

göngu. Í hjólastólakeppni er keppt í 10 metra, 25 metra, 100 metra, 200 metra og 400 

metra keppni, 30 metra svigkeppni, 4x25 metra fram-og-til-baka-boðhlaupi, 30 metra 

og 50 metra svigkeppni á vélknúnum hjólastólum, 25 metra hindrunarkeppni og 

kúluvarpi (karlar og konur 2 kg). Í götukeppninni er svo keppt í hálfu og heilu 

maraþoni (Special Olympics, 2012, febrúar-d).  

3.5.1. Aðlagaðar reglur – Frjálsar íþróttir 

Í frjálsum íþróttum eru nokkrar breytingar á reglum en reglur Special Olympics-

samtakanna eru byggðar á reglum International Association of Athletics Federations 

(IAAF). Sem dæmi um breyttar reglur má nefna að keppandi með downs-heilkenni 

þarf að láta skoða sig áður en hann fær að taka þátt til að athuga hvort hann hafi 

óstöðugleika í beinum í hálsi (Atlantotaxial). Ef svo er má sá hinn sami ekki taka þátt 

í fimmtarþraut og hástökki vegna hættu á að þessar greinar geti skaðað einstaklinginn.  

Í boðhlaupum skal sá sem setur keppnina af stað gefa hverjum keppanda tækifæri 

til að gera sitt allra besta með því að gefa hverjum keppanda nægan tíma til að gera 

sig kláran þegar hann er kominn á byrjunarlínuna, t.d. byrja rununa aftur ef hann 
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missir jafnvægið og gæta þess að halda íþróttamönnum ekki of lengi eftir að þeir hafa 

tekið sér stöðu til að byrja. Í reglum Special Olympics-samtakanna eru sérstakir liðir 

fyrir íþróttamenn, sem keppa í viðburðum þar sem keppt er í hjólastólum, hvort sem 

það eru venjulegir hjólastólar eða rafknúnir, blindir eða sjónskertir íþróttamenn mega 

hafa leiðsögumann í hlaupagreinum en leiðsögumönnunum er með engu móti leyfilegt 

að draga keppendurna áfram eða vera á undan þeim, þeir eiga að hlaupa samhliða 

þeim og verða einnig að vera í björtu appelsínugulu vesti svo þeir skeri sig úr 

keppendahópnum. Einnig er þessum keppendum leyfilegt að fylgja reipi þegar þeir 

hlaupa á hlaupabrautinni (Special Olympics, 2012, febrúar-d). 

3.6. Golf 

Golf er róleg íþrótt en krefst nákvæmni og keppnin felst í því að fara holu eftir holu á 

sem fæstum höggum. Yfirleitt eru spilaðar 9 eða 18 holur í einstaklings- eða 

liðakeppnum. Keppendum er skipt niður í 5 flokka eftir hæfni. Í flokki 1 er keppt í 

hæfni einstaklinga, í flokki 2 er liðakeppni þar sem leikmenn skiptast á að skjóta, í 

flokki 3 er keppt með sameinuðum íþróttamönnum, í flokki 4 er höggleikur 

einstaklinga þar sem spilaðar eru 9 holur og í flokki 5 er höggleikur einstaklinga þar 

sem spilaðar eru 18 holur. 

Flokkur 1 er til þess gerður að íþróttamenn æfi sig og keppi í grundvallarfærni 

golfs og er það undirstaðan sem keppendur þurfa að hafa náð til að geta flutt sig upp 

um flokk. Í keppninni er hægt að ná að hámarki 140 stigum. Keppt er í löngu pútti, 

stuttu pútti, stuttri vippu, lengri vippu, skoti úr sandglompu, skoti með trékylfu eða 

drævernum og skotið með járnkylfu eða bara venjulegri kylfu. Flokkur 2 er til þess að 

keppendur geti spilað golf, holu eftir holu, undir leiðsögn einhvers sem hefur meiri 

getu og þekkingu á golfi; þar eru þeir keppendur sem hafa náð þeirri getu sem hafa 

þarf í flokki 1. Í flokki 3 fá íþróttamenn, sem spila á Special Olympics-mótum, að 

keppa með öðrum íþróttamönnum sem eru ekki með fötlunargreiningu og mynda þeir 

saman lið. Þessi keppni er fyrir þá sem ekki ná að keppa í flokki 4 en keppendur þurfa 

þó að geta spilað sjálfstætt og gengið 18 holur. Flokkur 4 er fyrir þá sem geta spilað 

sjálfstætt en spila eingöngu 9 holur en ekki 18 holur því þeir sem geta það fara í flokk 

5 og þar eru spilaðar 18 holur með fáum eða engum breytingum á hefðbundnum 

reglum golfsins (Special Olympics, 2012, febrúar-e). 
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3.6.1. Aðlagaðar reglur –Golf 

Special Olympics-samtökin hafa mótað sínar eigin reglur í golfi sem byggðar eru á 

reglum golfsins sem Royal and Anclent Golf Club of St. Andrews (R&A) settu en þó 

með einhverjum breytingum. 

Íþróttamenn þurfa að ná vissri hæfni til að keppa. Í keppninni, þar sem keppt er í 

hæfni einstaklinga, þarf að ná að minnsta kosti 60 stigum þar sem keppendur þurfa að 

ná 10 stigum eða fleirum í fjórum af sex þáttum sem keppt er í og þurfa leikmenn að 

ná 10 stigum eða meira í höggi með trékylfu og járnkylfu. Þar sem leikmenn þurfa að 

ná 10 stigum í fjórum af sex þáttum þá þurfa þeir að ná að minnsta kosti 5 stigum í 

þeim þáttum sem þeir ná minna en 10 stigum. Ef íþróttamaðurinn nær meira en 100 

stigum er mælt með að hann færist í flokk 2. 

Stigaskorin eru mismunandi eftir hverjum flokki og þarf að ná mismunandi 

meðaltali til þess að komast í hvern flokk sem reiknast eftir stigaskori í þeim flokki 

sem íþróttamaðurinn er að reyna við en íþróttamennirnir flokkast svo í flokka eftir 

getu. Til þess að komast í flokk 2 þarf að ná að meðaltali 75 stigum eða færri, í flokki 

3 þarf að ná að meðaltali 120 stigum eða færri og á það við keppni í 18 holum; í 

flokki 4 þarf að ná að meðaltali 70 stigum eða færri og í flokki 5 þarf að ná að 

meðaltali 120 stigum eða færri. Þegar horft er á þessar tölur er mikilvægt að hafa í 

huga að stigaskorin í hverjum flokki eru mismunandi (Special Olympics, 2012, 

febrúar-e). 

3.7. Keila 

Keila er vinsæl íþrótt meðal íþróttamanna með vitsmunalega skerðingu á öllum aldri, 

en íþróttin gengur út á það að rúlla keilukúlu á 10 keilur og því fleiri keilur sem falla 

því fleiri stig fær keppandinn (Special Olympics, e.d.-j). Keppt er í þremur 

yfirflokkum sem eru einstaklingskeppni, tvíliðakeppni og liðakeppni. Í 

einstaklingskeppni er aðeins einn keppandi í liði og keppt er í þremur undirflokkum: 

1) Einliðakeppni, þar sem notuð er skábraut án aðstoðar og önnur keppni með aðstoð. 

2) Í tvíliðakeppninni er skipt í sex undirflokka og þeir eru kvenkyns (tvær konur), 

karlkyns (tveir karlar), blandað (ein kona og einn karl), sameinuð íþrótt kvenna (einn 

íþróttamaður og ein kvenkyns félagi), sameinuð íþrótt karla (einn íþróttamaður og 

einn karlkyns félagi) og svo sameinuð íþrótt, blandað (einn íþróttamaður og ein/einn 

félagi). 3) Liðakeppninni er skipt niður í sex undirflokka og þeir eru kvenkyns (fjórar 
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konur), karlkyns (fjórir karlar), blandað (tvær konur og tveir karlar), sameinaður 

hópur kvenna (tveir íþróttamenn og tveir kvenkyns félagar), sameinaður hópur karla 

(tveir íþróttamenn og tveir karlkyns félagar) og svo sameinuð íþrótt, blandað (tveir 

íþróttamenn af hvoru kyni og tveir félagar af hvoru kyni) (Special Olympics, 2012, 

febrúar-f). 

3.7.1. Aðlagaðar reglur – Keila 

Reglur Special Olympics-samtakanna eru byggðar á reglum Federation Internationale 

des Quilleurs (FIQ) og reglum World Tenpin Bowling Association (WTBA). Reglur 

Special Olympics-samtakanna hafa tekið smávægilegum breytingum til þess að koma 

til móts við alla keppendur og meðal breytinga eru þær að keppt er til dæmis í 

forgjafarmótaröð (handicap) og ójafnri mótaröð (scratch). Munurinn á þessum 

mótaröðum er sá að í forgjafarmótaröðinni fær keppandinn ákveðna forgjöf aukalega 

við stigaskor hans í mótinu. Þessi forgjöf fer eftir því hvaða prósentuhlutfall 

mótaröðin notar og á Special Olympics-mótum er yfirleitt byggt á 100% mismun á 

keppendum og meðaltalinu 200. Það þýðir að ef meðtal keppanda er 150 þá er forgjöf 

hans reiknuð þannig að meðtalið 150 er dregið frá meðtali keppninnar, sem er 200, 

þannig að mismunurinn í þessu tilviki er 50 (200 – 150 = 50). Þar sem Special 

Olympics-samtökin nota 100% af mismun keppenda þá er forgjöfin hér 50 (þar sem 

100% af 50 er 50). Ef prósentuhlutfall leikanna væri 90% þá væru reiknuð 90% af 50 

og þar að leiðandi lægri forgjöf (í þessu tilviki 45). Þetta er gert til þess að koma til 

móts við fjölbreyttan hóp og til að gera mótið sanngjarnara og jafnara. En í ójafnri 

mótaröð er deilt í fjölda keilna, sem einstaklingurinn hefur fellt niður tekinn, með 

fjölda leikja sem keppt var í á mótinu. Ef leikmaður fellir til dæmis 1264 keilur í 21 

leikjum þá er meðtal hans 60 (1264/21≈60). Íþróttamenn á Special Olympics-mótum 

mega nota aðra eða báðar hendur til þess að rúlla keilukúlunni og þeir mega nota 

sérstakan búnað til þess að hjálpa sér, eins og til dæmis skábrautir, en skábrautin er 

notuð fyrir þá sem hafa ekki getu til að rúlla boltanum sjálfir (Special Olympics, 

2012, febrúar-f). 

3.8. Knattspyrna 

Knattspyrna er góð íþrótt fyrir alla, reglur eru einfaldar og leiðandi sem auðvelt er að 

fara eftir. Hefur knattspyrna verið spiluð lengi á Special Olympics-mótum enda ein af 

vinsælustu íþróttum heims. 
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Á Special Olympics-mótum er keppt í átta yfirflokkum sem eiga að hafa eitthvað 

við hæfi allra íþróttamanna en keppt er í hæfni einstaklinga, 5 á móti 5 (úti), 7 á móti 

7 (úti), 11 á móti 11 samkvæmt FIFA reglum, futsal-keppni samkvæmt FIFA-reglum 

og í sameinaðri íþrótt er keppt í 5 á móti 5, 7 á móti 7 og 11 á móti 11. 

Í keppninni um hæfni einstaklinga er keppt í þremur greinum sem samanstanda af 

því að hlaupa og sparka, skjóta og rekja. Keppendur fara eina umferð í gegnum 

greinarnar þrjár til þess að hægt sé að skipta keppendum niður í deildir eftir getu og 

gilda stigin, sem keppendur fá í þessari einu umferð. Í liðakeppnum er liðum skipt 

niður í deildir eftir getu liðsins og hægt er að finna hana út með því að láta liðin taka 

hæfnispróf en þar eiga liðin að vinna saman og rekja boltann, hafa stjórn á boltanum 

og senda hann og skjóta. Einnig er hægt að láta liðin keppa að minnsta kosti tvo stutta 

leiki þar sem hægt er að láta þau spila 5 á móti 5 og 7 á móti 7 í að minnsta kosti átta 

mínútur eða 11 á móti 11 í fimmtán mínútur (Special Olympics, 2012, febrúar-g). 

3.8.1. Aðlagaðar reglur – Knattspyrna 

Reglur Special Olympics-samtakanna eru byggðar á reglum Federation Internationale 

de Football Association(FIFA) og eru reglur mótsins örlítið breyttar frá þeim sem 

FIFA hefur lagt upp með. Keppandi með downs-heilkenni þarf að láta skoða sig áður 

en hann fær að taka þátt til að athuga hvort hann hafi óstöðugleika í beinum í hálsi 

(Atlantotaxial). Ef svo er má sá hinn sami ekki taka þátt í fótboltanum á mótinu vegna 

hættu á að þessar greinar geti skaðað einstaklinginn. 

Í 5 á móti 5 og 7 á móti 7 fótboltaleikjum er aldrei dæmt rangstæða en það á líka 

við 7 manna bolta á Íslandi. Ekki er keppt í 5 á móti 5 á Íslandi nema í futsal-

keppnum en yngri flokkar keppa yfirleitt í 7 manna bolta. 

Völlurinn í 5 manna boltanum á mest að vera 50 metrar x 35 metrar að stærð og 

minnst 40 metrar x 30 metrar. Mælt er með að nota minni vellina fyrir þá sem eru með 

mestu fötlunina. Völlurinn í 7 manna boltanum á mest að vera 70 metrar x 50 metrar 

og minnst 50 metrar x 35 metrar. Í 7 manna bolta á Íslandi á völlurinn að vera mest 75 

metrar x 55 metrar og minnst 55 metrar x 40 metrar sem sýnir að vellirnir eru 

misstórir en það munar alls ekki miklu á leikvöllum á Íslandi og á Special Olympics-

mótum.  

Til að bera saman leiktímana þá er leiktíminn á 5 manna boltanum 2x15 mínútur, 

eins og í 6.flokki í 7 manna bolta á Íslandi, og í 7 manna boltanum á Special 
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Olympics-mótum er leiktíminn 2x20 mínútur og er sami tími fyrir 5. flokk á Íslandi 

(Knattspyrnusamband Íslands, 2009, desember; Special Olympics, 2012, febrúar-g). 

3.9. Lyftingar 

Í lyftingum keppast íþróttamennirnir um að lyfta meira en andstæðingarnir og reyna 

að ná markmiðum sínum sem og hámörkum sem þeir hafa náð áður. Keppt er í fimm 

yfirflokkum, þ.e. hnébeygjum, bekkpressu, réttstöðulyftu, samsetningu af bekkpressu 

og réttstöðulyftu, svo og í samsetningu af hnébeygjum, bekkpressu og réttstöðulyftu. 

Íþróttamönnum er skipt niður eftir aldri, kyni, getu og þyngdarflokki. Íþróttamennirnir 

verða þó að hafa náð 14 ára aldri til að geta tekið þátt og eru aldursflokkarnir svona: 

14–18 ára, 19–23 ára, 24–39 ára og 40 ára og eldri. Hér á eftir eru þyngdarflokkarnir 

tilgreindir eftir kyni og í sviga er lágmarksþyngdin sem íþróttamennirnir þurfa að ná 

til þess að komast inn í hvern flokk. Karlkyns keppendum er skipt niður í 53 kg (111 

pund), 59 kg (130 pund), 66 kg (145,5 pund), 74 kg (163 pund), 83 kg (183 pund), 93 

kg (205 pund), 105 kg (231 pund), 120 kg (264,5 pund) og 120+ kg (264,75 pund eða 

meira). Kvenkyns keppendum er skipt niður í 43 kg (95,75 pund), 47 kg (103 pund), 

52 kg (114,50 pund), 57 kg (125,50 pund), 63 kg (139 pund), 72 kg (158,5 pund), 84 

kg (185 pund) og 84+ kg (185,25 pund eða meira) (Special Olympics, 2012, febrúar-

h). 

3.9.1. Aðlagaðar reglur – Lyftingar 

Reglur Special Olympics-samtakanna eru byggðar á reglum International Powerlifting 

Federation (IPF) og hafa þessar reglur tekið smávægilegum breytingum til að koma til 

móts við fjölbreyttan hóp keppenda á Special Olympics-mótum. Allir íþróttamenn 

eiga að vera í heilgalla, sem er sérbúinn fyrir lyftingar, nema íþróttamenn með 

líkamlega fötlun; þeim er leyfilegt að klæðast íþróttagalla sem eru í tveimur hlutum. 

Gerviútlimir eru leyfilegir í lyftingum og keppandi með gervifót má vera í skóm ef 

hann kýs það frekar. Eftir að nafn íþróttamannanna er kallað upp hafa þeir 1 mínútu til 

þess að gera sig klára til að takast á við lyftingarnar en þeir sem eru með líkamlega 

fötlun geta fengið allt að 3 mínútur til að gera sig klára. Íþróttamaður með downs-

heilkenni þarf að láta skoða sig áður en hann fær að taka þátt til að athuga hvort hann 

hafi óstöðugleika í beinum í hálsi (Atlantotaxial). Ef svo er má sá hinn sami ekki taka 

þátt í hnébeygjum vegna hættu á að þessi grein geti skaðað einstaklinginn. Í 

bekkpressu er keppendum með líkamlega fötlun leyft að velja á milli þess að nota 
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venjulegan bekk eða bekk sem er sérstaklega hannaður fyrir keppendur með fötlun. 

Einnig mega þessir einstaklingar belta sig niður frá ökklum til mjaðma en beltið má 

ekki vera breiðara en 10 cm (Special Olympics, 2012, febrúar-h). 

3.10. Sund 

Sund er ein vinsælasta íþrótt heims og er byrjað að kenna börnum á grunnskólaaldri 

sundtökin – bæði til að auka öryggi barnanna, þegar þau koma nálægt sundlaugum, og 

til að auka hreyfingu þeirra. Að fara í sundlaug er góð afþreying, bæði til þess að 

slaka á, til að synda og hreyfa sig. Á Special Olympics-mótum skiptast greinarnar á 

milli tveggja yfirflokka, einstaklingskeppni og boðsundskeppni. 

Einstaklingskeppnirnar eru 15 metra ganga, 15 metra og 25 metra flot, 10 metra sund 

með hjálp, 15 metra sund án hjálpar, 25 metra, 50 metra, 100 metra, 200 metra, 400 

metra, 800 metra og 1500 metra frjáls aðferð, 25 metra, 50 metra, 100 metra og 200 

metra baksund, 25 metra, 50 metra, 100 metra og 200 metra bringusund, 25 metra, 50 

metra, 100 metra og 200 metra flugsund og 100 metra, 200 metra og 400 metra 

einstaklingsfjórsund. Boðsundskeppnirnar eru 4 x 25 metra, 4 x 50 metra, 4 x 100 

metra og 4 x 200 metra með frjálsri aðferð, 4 x 25 metra, 4 x 50 metra og 4 x 100 

metra með fjórsundsaðferðum, 4 x 25 metra, 4 x 50 metra, 4 x 100 metra og 4 x 200 

metra með frjálsum aðferðum þar sem sameinaður hópur íþróttamanna tekur þátt, svo 

og 4 x 25 metra, 4 x 50 metra og 4 x 100 metra með fjórsundaðferðum þar sem 

sameinaður hópur íþróttamanna tekur þátt (Special Olympics, 2102, febrúar-i). 

3.10.1. Aðlagaðar reglur -– Sund 

Reglur Special Olympics-samtakanna í sundi eru byggðar á reglum Federation 

International de Natation Amateur (FINA) og hafa þær tekið frekar miklum 

breytingum til að koma til móts við alla keppendur Special Olympics-mótanna. Meðal 

breytinga eru þær að keppendur sem keppa um að láta sig fljóta, keppa í sundinu þar 

sem þeir fá aðstoð og í 15 metra sundinu án aðstoðar mega stíga í botninn í þeim 

tilgangi að hvíla sig. Einnig mega þeir stíga í botninn þegar þeir synda í keppnum, þar 

sem frjáls aðferð er notuð, án þess að vera dæmd úr leik en þeir mega ekki ganga eða 

hoppa áfram. Íþróttamenn, sem eru heyrnar- eða sjónskertir, mega fá aðstoð þegar 

þeir hefja keppni. Einnig mega heyrnarskertir íþróttamenn láta ýta við sér þegar þeir 

eiga að byrja keppni þar sem þeir heyra ekki hljóðið sem gefið er þegar keppnin á að 

hefjast (Special Olympics, 2012, febrúar-i). 
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4. Niðurlag  

„Það læra börnin sem fyrir þeim er haft,” segir máltækið og börn jafnt sem fullorðnir 

læra ókjörin öll af fyrirmyndum sínum sem geta verið foreldrar þeirra eða stórstjörnur 

úti í heimi. Nauðsynlegt er að íþróttafólk eigi sér hvetjandi og jákvæða fyrirmynd því 

það er einn af drifkröftum árangurs. Afreksíþróttafólk úti í hinum stóra heimi eru 

fyrirmyndir margra og þetta fólk getur kennt okkur meira en einungis það hvernig við 

hittum þriggja stiga skoti í körfubolta því það kennir okkur líka að ná árangri (Globus, 

S., 1998, febrúar).  

Afreksíþróttamenn hafa það sem þarf til þess að standa uppi sem sigurvegarar og 

læra jafn mikið af mistökum sínum og þeir læra af sigrum sínum. Ef við tökum 

hugarfar bestu íþróttamanna heims okkur til fyrirmyndar þá hljótum við að taka 

einhverjum framförum, að reyna stöðugt að bæta okkur. Að halda einbeitingu getur 

verið mjög erfitt og því er afar mikilvægt að íþróttamaðurinn hafi miklar mætur á 

íþróttinni sem hann stundar og stundi hana af krafti (Globus, S., 1998, febrúar).  

Öll hreyfing er holl en það er mikill munur á að hreyfa sig hóflega í hverri viku og 

að vera afreksíþróttamaður. Á Special Olympics-mótum er mikil áhersla lögð á að 

allir séu með, fái að keppa á sínu getustigi og eigi því jafn mikla möguleika og allir 

aðrir á mótinu að vinna sér inn verðlaun. Síðast en ekki síst eru mótin haldin til að 

rjúfa félagslega einangrun margra fatlaðra einstaklinga. Sagan er allt önnur á 

Ólympíumóti fatlaðra en þar eru eingöngu bestu íþróttamenn heims sem ná þeim 

ströngu lágmarkskröfum sem þarf til að eiga möguleika á að keppa á mótinu og eru 

því allir keppendurnir afreksíþróttafólk. Þótt ekki sé einfalt að útskýra muninn á 

mótunum þá má með sanni segja að mikill munur getur verið á hreyfingunum, sem 

standa að þessum stórmótum, þótt bæði mótin hafi þau markmið að setja upp gott 

íþróttamót fyrir mismunandi hópa fatlaðra einstaklinga. „Stærsti sigurinn er að vera 

með” lýsir best Special Olympics-mótinu þar sem allir fá að keppa á mótinu á meðan 

„stærsti sigurinn er að vera bestur í heiminum” lýsir best Ólympíumóti fatlaðra þar 

sem eingöngu besta íþróttafólk heims keppir á mótinu (Ólafur Magnússon., 2012; 

Special Olympics, e.d.-c). 

Hlutverk þroskaþjálfa er að beita fagþekkingu sinni í því skyni að bæta lífsskilyrði 

og lífsgæði fatlaðra skjólstæðinga sinna og er íþróttaiðkun ein af mörgum góðum 

leiðum til þess. Með hvatningu og aðstoð getur þroskaþjálfi hjálpað einstaklingum að 

stunda íþróttir sem geta bætt hreyfigetu þeirra, heilsu og jafnvel rofið félagslega 
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einangrun. Með þessum áherslum getur þroskaþjálfi ýtt einstaklingnum á rétta braut 

með vönduðum og faglegum vinnubrögðum án þess að ráðskast með sjálfstæði hans. 

Í siðareglum þroskaþjálfa er tekið fram að þroskaþjálfar skuli leita aðstoðar annarra 

sérfræðinga ef þörf er á og í þessu tilfelli er tilvalið að íþróttafræðingar og 

þroskaþjálfar vinni saman og ráðleggi hver öðrum með það að markmiði að auka gæði 

og ástundun íþróttaiðkunar hjá fötluðum einstaklingum sem mun bæta lífsgæði þeirra 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d., 2007, 3.maí).  

Möguleikar fatlaðra einstaklinga á Íslandi til íþróttaiðkunar eru því fjölbreytilegir 

og margir. Íslendingar eru lítil þjóð og íþróttaiðkun fatlaðra tiltölulega ung og 

útbreidd. Því má segja að Íslendingar séu framarlega í íþróttaiðkun fatlaðra. Vonandi 

heldur þessi jákvæða þróun áfram og íþróttir fatlaðra muni eflast, vaxa og dafna því 

það má með sanni segja að íþróttaiðkun sé allra meina bót. 
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