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Útdráttur 
Verkefnið snýst um frjálsar íþróttir fyrir fatlaða einstaklinga. 

Fjallað er um hvernig keppendur eru flokkaðir eftir skerðingu en 

það er gert til þess að gera keppnina sanngjarna. Einnig er fjallað 

um alla þá flokka sem keppt er í í frjálsum íþróttum fyrir fatlaða.  

Við gerð verkefnisins var notast við myndbandsupptökur og eldri 

upptökur á netinu til þess að lýsa þeim flokkum sem boðið er upp 

á í frjálsum íþróttum fyrir fatlaða. 
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Formáli 
Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni mitt til B.Sc. gráðu í íþróttafræðum 

við Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. Verkefnið er unnið í samstarfi 

við Íþróttasamband fatlaðra og þakka ég þeim fyrir alla þá aðstoð og ábendingar 

sem ég hef fengið í sambandi við verkefnið. Ég vil þakka Inga Þór Einarssyni, 

leiðbeinanda mínum, kærlega fyrir frábæra leiðsögn, ábendingar og yfirferð. Jóni 

Birni Ólafssyni, meðleiðbeinanda mínum, færi ég þakkir fyrir ábendingar og 

leiðsögn. Kári Jónsson, landsliðsþjálfari fatlaðra í frjálsum íþróttum, fær einnig 

þakkir fyrir leiðsögn og aðstoð varðandi myndbönd af íslenskum keppendum í 

frjálsum íþróttum. Þeim íslensku keppendum sem ég fékk leyfi til þess að mynda 

eða nota myndefni af, sem hluta af verkefninu, þakka ég kærlega fyrir. Yfirlesurum 

þakka ég fyrir ábendingar. Þá vil ég síðast en ekki síst þakka fjölskyldu minni og 

vinum fyrir ómetanlegan andlegan stuðning í ferlinu.  

 

Kolbrún Sjöfn Jónsdóttir 
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Inngangur 
Ég hef, frá því ég gat gengið, stundað íþróttir eða reglulega hreyfingu af einhverju 

tagi. Eftir að hafa æft samkvæmisdans í rúm tíu ár og fótbolta í rúm fjögur ár hef 

ég öðlast ákveðna vitund á því hversu mikilvæg hreyfing er fyrir unga krakka, bæði 

heilsufarslega séð en einnig félagslega. Nú, eftir þriggja ára nám í íþróttafræði við 

Háskólann í Reykjavík, hef ég ákveðið að sérhæfa mig í hreyfingu fatlaðra 

einstaklinga og vil gera það að atvinnu minni að auka lífsgæði þeirra. Því kom 

ekkert annað til greina en tileinka lokaverkefni mitt íþróttum fatlaðra og ákvað að 

fjalla um flokkaskiptingar fatlaðra keppenda í frjálsum íþróttum. 

Verkefnið er unnið í samstarfi við Íþróttasamband fatlaðra og er markmiðið 

að bæta aðgengi að upplýsingum um frjálsar íþróttir og flokkaskiptingar innan 

þeirrar íþróttar. Eins og staðan er í dag er ekki auðvelt að nálgast upplýsingar um 

frjálsar íþróttir fyrir fatlaða einstaklinga á Íslandi á heimasíðu Íþróttasambands 

fatlaðra. Greinagóðar og skýrar upplýsingar er hægt að finna um mótahöld og 

dagskrá á heimasíðunni og sjá hvaða íþróttir hægt er að æfa í hverjum landshluta 

fyrir sig („Íþróttir fyrir fatlaða: Hvað er í boði?“, e.d.). Ekki eru eins miklar 

upplýsingar að finna á heimasíðu ÍF varðandi flokkaskiptingar, reglur né 

framkvæmdir í hverri íþróttagrein fyrir sig. Með auknu aðgengi fylgir gjarnan 

aukinn áhugi sem vonandi fær fleiri fatlaða einstaklinga til að vilja stunda íþróttina 

og sporna þannig gegn hreyfingarleysi þeirra. Það er því til margs að hagnast af 

verkefninu. Íþróttasambandið fær til sín fleiri iðkendur og þeir einstaklingar sem 

kynnast og fara að stunda frjálsar íþróttir auka lífsgæði sín. Með verkefninu er það 

von mín að auka áhuga fatlaðra á frjálsum íþróttum, auka aðgengi þeirra að 

upplýsingum um frjálsar íþróttir og benda á mikilvægi þess að fatlaðir stundi íþróttir 

af einhverju tagi.  
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Fötlun og hreyfing 

Hvað er fötlun? 

Í skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna er fatlaður einstaklingur sá sem er með 

langvarandi vitsmunalega, líkamlega eða andlega skerðingu eða skerta skynjun. 

Skerðingin kemur þannig í veg fyrir að einstaklingurinn nái að taka jafn mikil þátt 

í samfélaginu og aðrir (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.).  

Samkvæmt íslenskum lögum er fatlaður einstaklingur sá sem þarf á 

sérstökum stuðningi eða þjónustu að halda. Fötlun er ákveðið regnhlífahugtak sem 

á við um einstaklinga með geðfötlun, þroskahömlun, hreyfihömlun, sjón- eða 

heyrnaskerðingu (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). Bandarísk lög sem ganga 

undir nafninu ADA (The Americans with Disabilities Act) eiga að koma í veg fyrir 

mismunun í garð fatlaðra einstaklinga þar í landi. Þau skilgreina fötlun sem andlega 

eða líkamlega skerðingu sem hefur þau áhrif að virkni í daglegu lífi einstaklingsins 

skerðist (ADA, e.d.-a). Lögin gæta þess að fatlaðir einstaklingar fái sömu tækifæri 

og hafi sömu réttindi og ófatlaðir einstaklingar (ADA, e.d.-b). 

Þar sem skilgrening fötlunar er breytileg er erfitt að áætla hversu margir 

einstaklingar í heiminum teljist fatlaðir. Talið er að allt frá 13-20%  íbúa í hinum 

Vestræna heimi lifi með einhverskonar fötlun. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) 

telur að um 650 milljónir einstaklinga í heiminum séu fatlaðir og er áætlað að sú 

tala fari hækkandi sökum hækkunar á tíðni slysa, árekstra og sjúkdóma (WHO, 

e.d.). Stofnunin telur einnig að um 110-190 milljónir fullorðinna einstaklinga búa 

við mikla lífsskerðingu sökum fötlunar (WHO, 2016). 

Mikilvægi hreyfingar 

Mannslíkaminn er gerður til þess að hreyfa sig og regluleg hreyfing dregur úr líkum 

á ótímabærum dauða. Við líkamslega áreynslu aukast afköst hjartans, 

súrefnisupptaka eykst, púlsinn hækkar, blóðflæði um vöðva og hjarta eykst og 

blóðþrýstingur hækkar svo eitthvað sé nefnt (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet 

og Statens folkhälsoinstitut, 2010). Hreyfing hefur einnig ýmis forvarnagildi svo 

sem gegn offitu, kransæðasjúkdómum, þunglyndi, sykursýki og háþrýsting 

(Yrkesföreningar för fysisk aktivitet og Statens folkhälsoinstitut, 2010). 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á fötluðum börnum og fullorðnum en þær 

rannsóknir sem gerðar hafa verið sýna að þau eru líklegri til að lifa með offitu, eru 

almennt með lélegra þrek og með lélegri vöðvastyrk en börn sem ekki eru fötluð 
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(Emerson, 2005; Ingi Þór Einarsson, Erlingur Jóhannsson, Daniel Daly og 

Sigurbjörn Árni Arngrímsson, 2015; Wallén o.fl., 2009). Offita er einnig líklegri 

hjá einstaklingum með milda þroskahömlun en einstaklingum með mikla 

þroskahömlun. Ástæðan fyrir því er einna helst sú að þeir sem eru með mikla 

þroskahömlun eru oftar en ekki stofnanabundnir og þar er séð til þess að þau fari 

ekki á þann veg að þurfa að glíma við offitu (Anderson o.fl., 2013). Aftur á móti 

heilsufarslega séð geta einstaklingar með þroskahömlun verið í jafn góðu líkamlegu 

formi og einstaklingar sem ekki eru fatlaðir og eru á sama aldri og stærð. Svo ef 

fatlaður einstaklingur fær þjálfun og hreyfingu við hæfi er ekkert til fyrirstöðu að 

hann komist í gott líkamlegt form og nái upp góðu þreki (Van de Vliet o.fl., 2006).  

Niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið á hreyfimagni fatlaðra sýna 

fram á að fatlaðir einstaklingar hreyfa sig að jafnaði minna en ófatlaðir 

einstaklingar. Til að mynda sýnir íslensk rannsókn að aðeins 9% fatlaðra barna æfir 

íþróttir í þrjár klukkustundir í viku eða meira (Einarsson o.fl., 2015). 

Það er því til mikils að vinna, heilsufarslega, fyrir fatlaða einstaklinga að 

stunda íþróttir. Það er þó ekki það eina sem þau geta hagnast á með því að stunda 

íþróttir heldur hafa íþróttir jákvæð áhrif á andlega- og félagslega þætti. Hreyfing 

eykur lífsgæði, sjálfsmynd og jafnvel sjálfstæði fatlaðra einstaklinga (Hutzter og 

Bar-Eli, 1993).  

Það má því ljóst vera hversu mikilvægt hreyfing er og hversu miklu máli 

það skipti að íþróttir fyrir fatlaða séu aðgengilegar. Upplýsingar þurfa að vera 

nægilega skýrar til þess að börn og foreldrar barna sem lifa með fötlun viti hvað 

stendur þeim til boða. 

Alþjóðasamtök fatlaðra íþróttamanna (International 

Paralympic Committee) 
International Paralympic Committee (IPC) eru samtök sem stofnuð voru árið 1989 

og eru ekki rekin í hagnaðarskyni (e. nonprofit organization). Samtökin sjá um hið 

alþjóðlega Paralympic mót en það er Ólympíumót fatlaðra („About us“, e.d.). Þeirra 

hlutverk er að skipuleggja vetrar- og sumar Ólympíuleikana en koma einnig að 

öðrum stórmótum fatlaðra. Þeir vilja bjóða fötluðum einstaklingum upp á fleiri 

tækifæri til þess að skara fram úr í íþróttum. Þeirra hugsjón er tvíþætt. Annars vegar 

vilja þau gefa fötluðu íþróttafólki tækifæri til þess að hámarka getu sína í íþróttum 
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og hins vegar  vilja þau hvetja og fá heiminn til þess að fylgjast með íþróttum 

fatlaðra („About us“, e.d.). 

Paralympic mótið 

Það var árið 1960 á Ítalíu sem fyrsta Paralympic mótið var haldið en fyrsta 

vetrarmótið var haldið 1976 í Svíþjóð. Mótið heldur uppi fjórum gildum en þau eru 

hugrekki, ákveðni, hvatning og jafnrétti („About us“, e.d.). Mótin tvö, sumar og 

vetrar Paralympics, eru haldin á fjögurra ára frest og eru haldin í sömu löndum, 

strax á eftir Ólympíuleikunum sjálfum, og við sömu aðstæður („Paralympics - 

History of the movement“, e.d.). Það sem ólíkt er með Paralympics mótinu og 

Ólympíuleikunum er það að á Paralympics er keppt í flokkum og hver grein hefur 

mismunandi reglur enda hafa ólíkar skerðingar mismikil áhrif á framkvæmd 

lykilhreyfinga í hverri grein fyrir sig (International Paralympic Committee, 2016). 

Almennt séð er keppt í flokkum hreyfihamlaðra, blindra og þroskahamlaðra á 

Paralympic mótinu (International Paralympic Committee, 2016). Einstaklingar með 

heyrnaskerðingu keppa ekki á Paralympics heldur eru með sitt eigið mót sem kallast 

Deaflympics (Winnick, 2011). 

 Íslendingar hafa staðið sig mjög vel á Paralympic mótum og hafa 19 

Íslendingar komist á verðlaunapall („IPC historical results archieve“, e.d.). Okkar 

helsti keppandi á Ólympíumóti fatlaðra er sundkonan Kristín Rós Hákonardóttir, 

fædd árið 1973, en hún setti fjölmörg heimsmet á sínum ferli og vann til margra 

verðlauna (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2013). Til að mynda hefur hún 

unnið 12 verðlaun á Ólympíumóti fatlaðra, þar af sex gullverðlaun („IPC historical 

results archieve“, e.d.).  

Flestir keppendur Íslands á Ólympíumóti fatlaðra keppa í sundi en þó eru 

nokkrir í frjálsíþróttum. Þar ber fyrst að nefna hlauparann Hauk Gunnarsson sem 

hefur unnið til fimm bronsverðlauna og ein gullverðlaun. Jón Halldórsson, sem 

einnig keppir í  hlaupi, hefur unnið tvenn silfurverðlaun á Paralympics og Geir 

Sverrisson hefur unnið þrenn silfurverðlaun og ein bronsverðlaun á mótinu („IPC 

historical results archieve“, e.d.). Fimm íslenskir keppendur fóru á síðasta 

Ólympíumót fatlaðra sem haldið var í Ríó 2016. Þar af voru þrír sundkeppendur, 

einn bogfimikeppandi og einn keppandi í frjálsum íþróttum (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, 2016). Frjálsíþróttakeppandinn, Helgi Sveinsson, hefur 

náð lengst sem spjótkastari á Paralympics en hefur þó keppt í fleiri greinum á 
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mótinu. Í London árið 2012 keppti hann í 100m spretthlaupi, spjótkasti og 

langstökki („IPC historical results archieve“, e.d.). 

 Frjálsíþróttagreinar sem keppt er í á Paralympics er skipt niður í hlaupa-, 

stökk og kastgreinar. Í hlaupum er keppt í spretthlaupi (100m, 200m og 400m), 

millivegalengdum (800m og 1.500m), langhlaupi (5000m og 10.000m) og að lokum 

boðhlaupi (4x100m og 4x400m). Einnig er keppt í maraþoni en ekki er keppt í 

grindarhlaupi. Stökkgreinarnar skiptast í hástökk, langstökk og þrístökk en ekki er 

keppt í stangarstökki. Kastgreinarnar skiptast í skjótkast, kúluvarp og kringlukast 

en ekki er keppt í sleggjukasti („About the Sport“, e.d.).  

Flokkaskiptingar – framkvæmd og skipan 
Flokkunarkerfi IPC byggir á því hvaða áhrif fötlun einstaklingsins hefur á getu hans 

til þess að ná árangri í íþróttum. Til þess að fatlaðir íþróttamenn fái að keppa undir 

IPC þarf fötlunin að hafa merkjanleg áhrif á getu þeirra til að ná árangri í íþróttum 

(„Classification introduction“, e.d.) Almennt á flokkun sér stað til þess að hafa 

keppnina sanngjarna. Ef ekki væri skipt niður í flokka eftir fötlunum myndi sá sem 

væri með minnstu skerðinguna vinna. Því eru til svokallaðir íþróttaflokkar (e. Sport 

classes) („Classification introduction“, e.d.). 

 Það er á ábyrgð IPC að ákveða hvaða fötlunarflokkar keppa í hverri 

íþróttagrein fyrir sig. Einnig er það þeirra að ákveða hvernig flokkunin eigi að vera 

fyrir hverja fötlun og íþróttagrein. Þannig eru þeir einstaklingar, sem lifa með 

svipaða skerðingu sem hamlar hreyfigetu þeirra, saman í flokki. Kröfur 

íþróttagreina eru síðan mismunandi og því þarf flokkaskiptingin að eiga sér stað í 

hverri íþróttagrein fyrir sig („Classification introduction“, e.d.).  

Til þess að eiga rétt á því að komast í flokkun þarf íþróttamaður að tilheyra 

a.m.k. einum af tíu flokkum sem tengjast mismunandi fötlunum. Þessir flokkar eru 

notaðir til þess að meta hvar í flokkunarkerfinu viðkomandi er og á móti hverjum 

hann skuli keppa. Dæmi um flokka eru; skertur vöðvakraftur, vöntun á útlim og 

sjónskerðing. Hver fötlun fær síðan sitt númer en á undan númerinu er stafurinn T 

eða F. T stendur fyrir braut (e. Track) og á við er talað er um hlaupa- og stökkgreinar 

og  F stendur fyrir völl (e. Field) og á við kastgreinar (World Para Athletics, e.d.). 

Flokkunin er þó flókin og nákvæm. Að flokkuninni koma sérfræðingar og 

aðilar á vegum IPC sem hafa réttindi til þess að framkvæma alþjóðlega flokkun. 
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Þessir sérfræðingar fara í gegnum ákveðin skref í flokkuninni en fyrst þarf að skoða 

hvaða íþróttagrein keppandi vill keppa í. Út frá því er metið hvort að fötlun 

íþróttamannsins sé þess háttar að hægt sé að keppa í þeirri grein. Í öðru lagi er 

athugað hvort fötlun íþróttamannsins nái lágmarks hreyfiskerðingu sem til þarf í 

þeirri grein sem hann hyggst keppa í. Að lokum þarf að meta hversu mikil 

hreyfiskerðing á sér stað sökum fötlunarinnar og út frá því er ákveðið hvaða flokki 

íþróttamaðurinn tilheyrir (World Para Athletics, 2017). Eftir þetta ferli er 

íþróttamaðurinn skráður T eða F eftir því hvaða greina hann hyggst keppa í og síðan 

tölu fyrir aftan bókstafinn. Því lægri sem talan er því meiri er fötlunin eða 

skerðingin (International Paralympic Committee, e.d.).  

Flokkarnir í frjálsum íþróttum 

Íþróttamenn með hreyfiskerðingu 

Til þess að vera hæfur (e. Eligible) til að keppa undir merkjum IPC þarf viðkomandi 

að vera með að minnsta kosti eina af þeim skerðingum sem taldar eru upp í töflu 1 

og þarf sú skerðing að vera til staðar vegna heilsuástands (e. Health condition) t.d. 

vegna sjúkdóma og meiðsla (International Paralympic Committee, 2013). 

Tafla 1. Þær skerðingar sem keppendur á Paralympic lifa með, samkvæmt reglum IPC. 

Heiti á skerðingu 

Dæmi um heilsuástand sem 

líkleg eru að valdi slíkri 

skerðingu 

 

Lýsing á skerðingu samkvæmt 

ICF (International Classification 

of Functioning, Disability and 

Health) 

 

Ofstæling  

(e. Hypertonia) 

Heilalömun, heilablóðfall, 

heilaskaði, mænusigg. 

 

Mikil vöðvaspenna. 

Meðtalið: Mikil vöðvapenna. 

Ómeðtalið: Lítil vöðvaspenna. 

 

Óregluhreyfing  

(e. Ataxia) 

Heilalömun, heilaskaði, 

Friedreich‘s ataxia, mænusigg, 

spinocerebellar. 

 

Stjórn á viljastýrðum hreyfingum. 

Meðtalið: aðeins óregluhreyfing. 

Ómeðtalið: vandamál með 

viljastýrðar hreyfingar, sem er ekki 

óregluhreyfing (Ataxia). 

 

Spastmi  

(e. Athetosis) 

Heilalömun, heilablóðfall, 

heilaáverki vegna meiðsla. 

 

Ósjálfráð vöðvaspenna 

Meðtalið: Athetosis, chorea 

Ómeðtalið: hreyfiröskun tengd 

svefni 
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Vöntun útlima   

(e. Limb deficiency) 

Aflimun vegna slyss eða 

meðfædd vöntun á útilm (e. 

Dysmelia). 

 

Algjör eða að hluta til vöntun á 

bein eða lið í öxlum, efri útlimum, 

mjöðmum eða neðri útlimum 

 

Skerðing á óvirkum 

hreyfiferli  

(e. Impaired Passive 

Range of Movement) 

(PROM) 

Liðkreppa (e. Arthrogryposis), 

stífliður, herping í stöðvef eftir 

bruna. 

 

Skerðing á hreyfingu um lið. 

Ómeðtalið: ofhreyfing á lið. 

 

 

Skerðing á vöðvastyrk 

 

Mænuskaði, vöðvavisnun, 

brachial plexus injury, 

lömunarveiki, hryggrauf, 

Guillian-Barré heilkennið. 

 

 

Vöðvastyrkur 

Mislangir fætur 
Styttri beinalengd í öðrum fæti 

vegna slysa eða meðfætt. 

 

Afbrigðileg stærð beina í hægri 

EÐA vinstri fæti, ekki báðum. 

Meðtalið: styttra bein í öðrum fæti. 

Ómeðtalið: stutt bein í báðum 

fótum. 

 

 

 

Dvergvöxtur 

 

Dvergvöxtur þar sem útlimir 

eru stuttir en búkur eðlilegur 

(e. Achondroplasia), vanvirkni 

í vexti. 

 

 

Afbrigðileg stærð beina í efri og 

neðri útlimumm eða búk sem 

veldur lægri hæð. 

 

Þroskahömlun 
Vitsmunalegur seinþroski, 

námsörðugleikar 

 

Andleg starfshæfni 

Ómeðtalið: heilabilun/vitglöp, aðrar 

skerðingar sem ekki tengjast þróun 

og eiga sér stað eftir 18 ára aldur. 

 

Sjónskerðing 

 

Nærsýni, rörsýni, 

sjónsviðseyða (e. Scotoma), 

sjónufreknur (e. Retinitis 

pigmentosa), gláka, meðfætt 

drer eða sjónudepilsrýrnun (e. 

macular degeneration)  

 

Sjónvirkni, uppbygging 

augnknattar 

Framkvæmd verkefnis 
Verkefnið gengur út á að útskýra flokka og flokkaskiptingu í frjálsum íþróttum með 

einföldum texta og myndböndum. Myndbönd voru ýmist fengin af almennum 

síðum á internetinu eins og Youtube eða tekin upp persónulega með leyfi 
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þátttakanda. Myndræn lýsing var ekki til af sumum flokkanna og því eru nokkrir 

þeirra ekki með myndskeið.  

Wheelchair racing (hypertonia, athetosis eða ataxia) 
Flokkur T31 

Fötlunareinkenni: Keppendur í þessum flokki eru með skerðingu í öllum fjórum 

útlimum en einnig eru í þessum flokki íþróttamenn sem eru með meiri skerðingu í 

annarri hliðinni á meðan hin hlið líkamans er með engan spastma. Þeir hafa litla 

stjórnun og lítinn styrk í búk og hafa meðalmikla til mikla skerðingu í höndum en 

eru með sýnilega virkni í öðrum eða báðum fótum þó að styrkur útlima sé lítill 

(International Paralympic Committee, 2016). 

Lýsing: Keppendur nota fætur til þess að knýja stólinn áfram þar sem þeir eru 

gjarnan með betri stjórn og meiri styrk í fótleggjum en handleggjum (International 

Paralympic Committee, 2016). 

Flokkur T32 

Fötlunareinkenni: Skerðing keppenda í flokki T32 svipar til keppenda í flokki T31 

en munurinn er sá að keppendur í T32 hafa betri styrk og stjórnun í höndum til þess 

að knýja hjólastólinn áfram.  Hólks- eða kúlulaga grip eru algeng handstaða 

keppendanna en þeir hafa getu til að rölta um en ná ekki að hlaupa eðlilega. Virkni 

búksins er ágæt (International Paralympic Committee, 2016). 

Lýsing: Keppendur nota hendur til þess að stjórna hjólastólnum (International 

Paralympic Committee, 2016). Flokkur T32 er eini hjólastólaflokkurinn sem má, 

samkvæmt reglum, koma við keppnisbrautina með fótleggjum og knýja stólinn 

þannig áfram. Almenna reglan er sú að enginn hluti fótleggjar megi snera jörðina 

eða brautina í keppni. Önnur regla sem að gildir um þennan flokk er sú að 

keppendur mega hér vera með tvö stór hjól undir stól sínum og tvö lítil en almenna 

reglan er að aðeins megi vera með tvö stór hjól og eitt lítið hjól undir stólnum 

(International Paralympic Committee, 2014).  

Flokkur T33 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki T33 eru með meðalmikla skerðingu í öllum 

útlimum, með mikla skerðingu í þremur útlimum (e. Triplegic) eða mikla skerðingu 

í öðrum hluta líkamans (e. Hemiplegic). Keppandinn er þá með næstum fullan kraft 
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og virkni í að minnsta kosti öðrum handleggnum (International Paralympic 

Committee, 2016).  

Lýsing: Keppendur nota hendur til þess að knýja hjólastólinn áfram (International 

Paralympic Committee, 2016).  

Sjá keppni hjá flokki T33 

Flokkur T34 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki T34 eru með meðalmikla eða mikla skerðingu 

í neðri útlimum (e. Diplegic). Búkur og handleggir eru þó með góðan styrk og virkni 

og eru þar aðeins minniháttar hreyfistjórnunarvandamál eða hamlanir. Sökum 

skerðingar geta keppendur í þessum flokki ekki gengið langar vegalengdir en 

handleggina geta þeir notað talsvert meira. Hreyfiferill handleggs og fínhreyfingar 

i höndum eru einu þættirnir þar sem vandamál gætu komið í ljós hjá viðkomandi 

(International Paralympic Committee, 2016). 

Lýsing: Keppendur nota hendur til þess að knýja hjólastólinn áfram (International 

Paralympic Committee, 2016). 

Sjá keppni hjá flokki T34  

Wheelchair racing (limb deficiency, impaired PROM, 

impaired muscle power eða leg length difference) 
 

Flokkur T51 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki T51 hafa yfirleitt engan vöðvastyrk í búk og 

hafa mikla hreyfiskerðingu um olnboga og úlnlið. Einnig eru þeir með minni 

vöðvastyrk í kringum axlarliðinn og þá sérstaklega í brjóstvöðvanum (e. Pectoralis 

major). Vöðvastyrkur í þríhöfðanum er einnig minni (International Paralympic 

Committee, 2016). 

Lýsing: Í keppnum situr keppandi í stólnum og notar beygjuvöðva (e. Flexors) í 

olnbogum og afturfettu (e. Dorsiflexion) í úlnlið til þess að knýja hjólastólinn 

áfram. Keppandinn hallar sér mikið fram í keppninni, hnén koma fyrir framan 

bringuna og eru við höku keppandans (International Paralympic Committee, 2016). 

Sjá keppni hjá flokki T51  

https://www.youtube.com/watch?v=1bzpBIn5DTw
https://www.youtube.com/watch?v=6OrBTSGZGGQ
https://www.youtube.com/watch?v=XidIPk8_vj0
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Flokkur T52 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki F52 hafa yfirleitt eðlilegan vöðvastyrk í öxl, 

olnboga og úlnlið en stundum er vöðvastyrkur þeirra í fingrum minni en eðlilegt 

þykir. Þeir hafa yfirleitt engan styrk í búknum (International Paralympic 

Committee, 2016). 

Lýsing: Í keppnum nota keppendur axlir, olnboga og úlnlið til þess að knýja stólinn 

áfram. Þeir nota gjarnan sérstaka hanska í keppnum (International Paralympic 

Committee, 2016). 

Sjá keppni hjá flokki T52 

Flokkur T53 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki T53 hafa hafa fullan styrk í handleggjum en 

enga vöðvavirkni í kviðvöðvum né neðra baki (International Paralympic 

Committee, 2016). 

Lýsing: Keppendur í þessum flokki liggja fram á við í stólnum sökum þess að 

kviðvöðvarnir eru vanvirkir og ná ekki að halda búknum uppréttum. Vanvirknin í 

kviðvöðvum og neðra baki gerir það einnig að verkum að engin virk hreyfing er á 

búk niður á við og upp til þess að aðstoða handleggina við að knýja stólinn áfram 

(International Paralympic Committee, 2016). Hreyfiferill handleggja hjá keppanda 

raskast gjarnan er hann þarf að stjórna og stýra hjólastólnum. Keppendur nota 

handleggi til þess að knýja stólinn áfram en í hröðununni á búkurinn til að lyftast 

upp frá fótleggjunum (International Paralympic Committee, 2016). 

Sjá Arnar Helga Lárusson keppa í flokki T53  

Flokkur T54 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki T53 eru allir með fulla virkni og vöðvastyrk 

í handleggjum. Virknin í búk keppenda er þó mismikil en sumir þeirra eru með nær 

fulla virkni í búknum á meðan aðra skortir virkni og hreyfigetu í búk (International 

Paralympic Committee, 2016). Keppendurnir gætu sumir hverjir verið með 

marktæka vöðvavirkni í fótleggjum og þurfa ekki að raska hreyfiferlinum, sem 

notaður er til þess að knýja hjólastólinn áfram, til þess að breyta stefnu stólsins að 

aðlaga ferð hans, t.d. í beygjum. Þeir ná að stjórna stólnum með því að snúa upp á 

búkinn (International Paralympic Committee, 2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=v5oYO9-IKuQ
https://www.youtube.com/watch?v=m4Pv5uuEJMc
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Lýsing: Keppandi getur, sökum ákveðinnar vöðvavirkni í búk, setið uppréttur og 

haldið búknum niðri þegar hjólastólinn er knúinn áfram (International Paralympic 

Committee, 2016). 

Sjá keppni hjá flokki T54 

Hlaupa- og stökkgreinar (hypertonia, athetosis eða ataxia) 
 

Flokkur T35 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki T35 eru með meðalmikla skerðingu í báðum 

fótleggjum og gætu þurft á aðstoð við göngu. Smávægileg til meðalmikil skerðing 

gæti verið í handleggjum en hreyfigetan í handleggjum er þó breytileg í þessum 

flokki. Í kastgreinum gæti hreyfiskerðing í handleggjum komið í ljós en styrkur er 

þó innan eðlilegra marka. Jafnvægið í kyrrstöðu er eðlilegt en jafnvægivandamál 

geta komið í ljós við hreyfingu (International Paralympic Committee, 2016). 

Lýsing: Sumir keppanda í flokki T35 treysta sér ekki til að byrja í startblokkum og 

því byrja sumir keppendur standandi á meðan aðrir fara í startblokkir. Keppendur í 

þessum flokki eiga að vera með nægan styrk í fótleggjunum til þess að hlaupa án 

aðstoðar en ef sú er ekki raunin ættu þeir að kynna sér hjólastólakeppni 

(International Paralympic Committee, 2016). 

Sjá spretthlaup hjá flokki T35  

Flokkur T36 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki T36 geta gengið án aðstoðar og allir fjórir 

útlimir geta tekið þátt í hreyfingunni. Munurinn á keppendum í flokki T35 og T36 

er sá að keppendur í T36 hafa meiri hreyfiskerðingu í efri útlimum en keppendur í 

flokki T35 (International Paralympic Committee, 2016). Þar sem hreyfigetan í 

fótleggjunum skiptir höfuðmáli í hlaup- og stökkgreinum eru íþróttamenn sem eru 

með vægari skerðingu í fótleggjum í flokki T36 í stað T35. Jafnvægi keppenda í 

flokki T36 er gott er þeir eru á hreyfingu en stöðujafnvægið er ekki eins gott 

(International Paralympic Committee, 2016). 

Lýsing: Keppendurnir gætu átt erfitt með göngu og gætu haltrað en um leið og þeir 

byrja að hlaupa ná fótleggirnir betri takti og komast á mikinn hraða. Þeir eiga flestir 

erfitt með að halda stöðu í startblokkum og byrja því margir standandi. 

https://www.youtube.com/watch?v=EhQ5TY_jTMQ
https://www.youtube.com/watch?v=SMVHde-Y-FM
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Langstökkvarar í flokki T36 ná gjarnan góðum hraða í atrennunni en eiga erfitt með 

að mynda sprengikraft og því verður stökk þeirra gjarnan flatt og ekki nægilega hátt 

(International Paralympic Committee, 2016). 

Sjá langstökk hjá flokki T36  

Sjá spretthlaup hjá flokki T36  

Flokkur T37 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki T37 eru með meðalmikla skerðingu og 

spastma í annarri hlið líkama, labba án aðstoðar en gætu haltrað á þeirri hlið sem er 

með skerðinguna. Keppendurnir eiga erfitt með að ganga á hælunum og hoppa á 

þeirri hlið sem hefur meiri skerðingu. Sá hluti líkamans sem er með minni skerðingu 

er með góða hreyfigetu (International Paralympic Committee, 2016). 

Lýsing: Skerðing keppenda verður nær ósýnileg er þeir byrja að hlaupa þó svo að 

þeir haltri þegar þeir ganga. Ástæða þess er sú að við göngu þá stígur keppandinn í 

hælinn en svo er ekki í hlaupum. Þegar hællinn tekur ekki þátt í hreyfingunni þá 

verður skerðingin minna sýnileg en það sést þó gjarnan í hlaupum að keppandinn á 

erfitt með að keyra hnéð upp og skrefalengd er ekki jöfn (International Paralympic 

Committee, 2016). 

Sjá langstökk hjá flokki T37  

Sjá spretthlaup hjá flokki T37  

Flokkur T38 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki T38 eru þeir sem eru með væga skerðingu og 

ná ekki að uppfylla þær kröfur sem settar eru í flokkana hér fyrir ofan (International 

Paralympic Committee, 2016). 

Lýsing: Keppendur í þessum flokki framkvæma greinar eins og venja er 

(International Paralympic Committee, 2016). 

Sjá langstökk hjá flokki T38  

Sjá spretthlaup hjá flokki T38  

https://www.youtube.com/watch?v=uk6N-Wr-3YI
https://www.youtube.com/watch?v=2CbQykkxZLU
https://www.youtube.com/watch?v=2LgeLFvK1Ts
https://www.youtube.com/watch?v=YRwv_FrMz_4
https://www.youtube.com/watch?v=RgtTr9lAus8
https://www.youtube.com/watch?v=M73dRgRb8wU
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Hlaupa- og stökkgreinar (limb deficiency, impaired PROM, 

impaired muscle power, leg length difference eða short 

stature) 
Flokkur T40 

Fötlunareinkenni: Í flokki T40 eru kröfurnar mismunandi milli kynjanna. Konurnar 

í þessum flokki mega ekki vera hærri en 125 cm, ekki vera með handlegg lengri en 

57 cm og samanlögð lengd líkama og handleggs má ekki vera lengri en 173 cm. 

Karlarnir mega ekki vera hærri en 130 cm, ekki vera með handleggi lengri en 59 

cm og samanlögð lengd á líkama og handleggs má ekki vera meiri en 180 cm. 

(International Paralympic Committee, 2016). 

Lýsing: Samkvæmt reglum IPC á flokkur T40 ekki að byrja hlaup sitt í 

startblokkum, þó svo að vegalengdin sé minni en 400m (International Paralympic 

Committee, 2014). 

Flokkur T41 

Fötlunareinkenni: Munurinn á keppendum í flokki T40 og T41 er að keppendur í 

flokki T41 eru aðeins hærri en í flokki T40. Í T41 mega konurnar ekki vera hærri 

en 137 cm, handleggjalengd þeirra má ekki vera lengri en 63 cm og samanlögð 

lengd líkama og handleggs má ekki vera lengri en 190 cm. Karlarnir mega ekki vera 

hærri en 145 cm, handleggjalengd þeirra má ekki vera lengri en 66 cm og 

samanlögð lengd líkama og handleggs má ekki vera lengri en 200 cm (International 

Paralympic Committee, 2016). (International Paralympic Committee, 2016). 

Lýsing: Samkvæmt reglum IPC á flokkur T41 ekki að byrja hlaup sitt í 

startblokkum, þó svo að vegalengdin sé minni en 400m (International Paralympic 

Committee, 2014). 

Flokkur T42 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki T42 eru aflimaður, á öðrum fæti, við hné eða 

fyrir ofan hnéð. Einnig eru í flokki T42 keppendur sem eru með skerðingar í öðrum 

fótlegg sem svipar til þeirrar hreyfiskerðingar sem fylgir því að vera aflimaður við 

eða fyrir ofan hnéð (International Paralympic Committee, 2016). 

Lýsing: Hlauparar í flokki T42 mega byrja hlaup sitt í startblokkum, í þeim 

vegalengdum sem við á, en sumir treysta sér ekki og byrja því standandi 



19 
 

(International Paralympic Committee, 2016). Við endalínuna er notast við búk 

keppenda til að meta hver sé fyrstu í mark en ekki höfuð eða hendi (International 

Paralympic Committee, 2014). 

Í stökkgreinunum eru framkvæmdirnar einstaklingsbundnar. T.a.m. nota 

sumir keppendur í hástökki aðeins annan fótlegginn í atrennunni og stökkinu á 

meðan aðrir nota að mestu þann fót sem ekki er með skerðingu en notast þá við hinn 

fótlegginn eða gerviútliminn til að styðja sig við. Sumir keppendur snúa baki í ránna 

í hástökkinu á meðan aðrir snúa að ránni og hoppa beint yfir (International 

Paralympic Committee, 2016). 

Sjá langstökk hjá flokki T42 

Sjá spretthlaup hjá flokki T42  

Sjá hástökk hjá flokki T42  

Flokkur T43 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki T43 eru með skerðingu í báðum fótleggjum. 

Skerðing þeirra þarf að flokkast sem a) skerðing á PROM (Passive Range of 

Movement), b) vöntun á neðri útlimi eða c) skertur vöðvakraftur í fótleggjum 

(International Paralympic Committee, 2016). 

Lýsing: Keppendur í flokki T43 eru með gerviútlim á báðum fótum en einnig eru í 

þessum flokki keppendur sem eru með gerivútlim á öðrum fæti og aðra 

hreyfiskerðingu í hinum fætinum. Í hlaupum byrja flestir keppendur standandi þar 

sem þeir eiga erfitt með að komast upp úr blokkinni í spretthlaupum (International 

Paralympic Committee, 2016). Keppendur í flokki T43 keppa gjarnan með öðrum 

flokkum, t.d. keppendum í flokki T42 og T44 (International Paralympic Committee, 

2016). 

Sjá spretthlaup hjá flokki T43-44 

Flokkur T44 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki T44 eru með skerðingu í öðrum hvorum 

fætinum. Skerðing þeirra þarf að flokkast sem a) skerðingu á PROM, b) vöntun á 

útlim, c) mislangir fótleggir eða d) skertur vöðvakraftur í fótleggjum (International 

Paralympic Committee, 2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=v9GyCFz0gcI
https://www.youtube.com/watch?v=ssvMgeXRdVQ
https://www.youtube.com/watch?v=UfPLrFlVxYQ
https://www.youtube.com/watch?v=X22isphY-BM
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Lýsing: Keppendur í flokki T44 hafa flestir tök á að framkvæma greinina á 

eðlilegan máta (International Paralympic Committee, 2016). 

Sjá hástökk hjá flokki T44  

Sjá spretthlaup hjá flokki T44 

Flokkur T45 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki T45 eru allir með skerðingu í báðum 

handleggjum og þarf skerðingin að flokkast sem a) dysmelia þar sem lengd 

handleggja er styttri eða jafn löng og lengd á eðlilegu upphandleggsbeini (0,193 x 

hæð einstaklingsins, b) aflimun í eða fyrir ofan olnboga, c) skeran vöðvastyrk í 

handleggnum eða d) PROM skerðing (International Paralympic Committee, 2016). 

Lýsing: Þar sem skerðingin er í handleggjum þurfa keppendur í flokki T45 ekki 

neina sérstaka aðlögun að hlaupa- og stökkgreinum. Þessi flokkur keppir gjarnan 

með öðrum keppendum sem eru með minni skerðingu, t.d. Flokki T46, eins og sjá 

má á myndbandi hér fyrir neðan (International Paralympic Committee, 2016). 

Sjá spretthlaup hjá flokki T45-T46 

Flokkur T46 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki T46 eru með skerðingu í öðrum 

handleggnum. Skerðingin þarf að flokkast sem a) PROM skerðing á handleggnum, 

b) vöntun á útlim eða c) skertur vöðvakraftur í handleggnum (International 

Paralympic Committee, 2016). 

Lýsing: Keppendur í hlaup- og stökkgreinum eiga að geta framkvæmt sínar greinar 

á eðlilegan máta. Þó eru sumir keppendur sem ná ekki að byrja spretthlaupið í 

startblokkunum. Skerðing í handlegg kemur í veg fyrir að þeir komist fljótt og 

auðveldlega upp úr startblokkunum (International Paralympic Committee, 2016). 

Sjá spretthlaup hjá flokki T46 

Sjá langstökk hjá flokki T46  

Flokkur T47 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki T47 eru með sömu fötlunareinkenni og 

keppendur í T46. Munurinn liggur í stöðlum þegar kemur að mati á PROM og 

https://www.youtube.com/watch?v=gZR4KaRl7Tg
https://www.youtube.com/watch?v=mcdUsMULNzo
https://www.youtube.com/watch?v=64E_AWzdqZk
https://www.youtube.com/watch?v=mjNsN493zk8
https://www.youtube.com/watch?v=jG2VeDBTTKc
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vöðvakrafti í handleggnum, þá eru keppendur í T46 með minni skerðingu í 

handleggjunum (International Paralympic Committee, 2016). 

Lýsing: Keppendur geta framkvæmt hlaup- og stökkgreinar á eðlilegan máta. Sumir 

keppenda kjósa þó að fara ekki í startblokkir í spretthlaupi sökum þess að skerðing 

þeirra gerir þeim erfitt fyrir að komast fljótt og auðveldlega upp úr startblokkunum 

(International Paralympic Committee, 2016). 

Sjá langstökk hjá flokki T47  

Sjá spretthlaup hjá flokki T47 

Sitjandi kastgreinar (hypertonia, athletosis eða ataxia) 
Flokkur F31 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki F31 eru með mikla skerðingu og spastma í 

öllum útlimum. Einkennin í þessum flokki skiptast í tvennt. Annars vegar eru í 

þessum flokki keppendur sem eru með eða án krampa (e. Athetosis), með lítinn 

styrk í útlimum og búk og með slakan hreyfiferil (International Paralympic 

Committee, 2016). Hins vegar eru í þessum flokki keppendur sem eru með mikinn 

krampa (e. Athetoid), með eða án spastmans, með lélegan styrk og hreyfistjórnun. 

Keppendurnir notast við rafmagnshjólastól og þurfa á mikilli aðstoð að halda við 

daglegar þarfir. Þeir eiga allir erfitt með að stjórna búknum (International 

Paralympic Committee, 2016). 

Lýsing: Keppendur kasta áhaldinu frá stólnum og til þess að mynda góða sveiflu 

nota þeir allan líkamann. Þeir eru gjarnan með lélega hreyfistjórn í höndum og eiga 

erfitt með að halda á og kasta áhaldinu. Í sumum tilfellum eiga keppendur erfitt með 

að sleppa áhaldinu þó þeir séu með nokkuð góða getu til að halda gripi á því 

(International Paralympic Committee, 2016). Keppendur mega ekki lyftast út 

sætinu við kast og verður hnésbót, aftanvert læri og rasskinnar að snerta sætið þar 

til mæling á kastlengd hefur átt sér stað (International Paralympic Committee, 

2014). 

Sjá kylfukast hjá flokki F31 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N2lgg2XgdAU
https://www.youtube.com/watch?v=oqcupFRHFIs
https://www.youtube.com/watch?v=Dq2pYHrk4S8
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Flokkur F32 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki F32 eru með hreyfiskerðingu og spastma í 

öllum útlimum, með eða án krampa (e. Athetosis). Einnig eru í þessum flokki 

keppendur sem eru með meiri skerðingu í annari hlið líkamans. Keppendurnir eru 

með slaka getu í útlimum og notast við venjulegan hjólastól (International 

Paralympic Committee, 2016). 

Lýsing: Keppendur í flokki F32 eiga, líkt og keppendur í flokki F31, í erfiðleikum 

með að sleppa því áhaldi sem þeir eru að kasta. Þeir eru margir hverjir með ágæta 

snúningsgetu í búknum og ná að mynda ágætis snúning er þeir sitja í stólnum 

(International Paralympic Committee, 2016). Þeir eiga þó erfitt með að reiða sig á 

að geta sleppt taki á áhaldinu í kastinu. Keppendurnir eru gjarnan með hólklaga (e. 

Cylindrical) eða kúlulaga (e. Spherical) grip (International Paralympic Committee, 

2016). Keppendur mega þó ekki lyftast úr sætinu við kast og verða að gæta þess að 

hnésbót, aftanverð læri og rasskinnar snerti sætið þar til mæling á kastlengd hefur 

átt sér stað (International Paralympic Committee, 2014). 

Sjá kúluvarp hjá flokki F32  

Sjá kylfukast hjá flokki F32 

Flokkur F33 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki F33 eru með meðalmikla skerðingu í annarri 

hlið líkamans (e. Hemiplegic), í þremur útlimum (e. Triplegic) eða í öllum fjórum 

útlimum. Þeir eru þó allir með nær fullan styrk í að minnsta kosti öðrum 

handleggnum en notast við hjólastól og geta stjórnað stólnum sjálfir (International 

Paralympic Committee, 2016). 

Lýsing: Keppendur eru með meðalmikinn spastma í öðrum handleggnum sem gerir 

það að verkum að hreyfierfiðleikar koma í ljós við útréttun á handleggi en einnig í 

eftirfylgni eftir kast. Þeir eru gjarnan með hólk- eða kúlulaga grip og sökum slakrar 

fingrafimi geta þeir átt erfitt með að sleppa taki á áhaldinu (International Paralympic 

Committee, 2016). Þeir kasta sitjandi eða í hálfstandandi stöðu þar sem þeir styðja 

sig við handrið eða stöng til að halda stöðu og jafnvægi. Þeir geta flestir haltrað 

stutta vegalengd með aðstoð (International Paralympic Committee, 2016).  

Keppendurnir sem kasta sitjandi mega ekki lyftast úr sætinu við kastið og gæta 

https://www.youtube.com/watch?v=XU4tbmdqO2o
https://www.youtube.com/watch?v=UDhPPHqXVow
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verður þess að hnésbót, aftanvert læri og rasskinnar snerti sætið þar til mæling á 

kastlengd hefur átt sér stað (International Paralympic Committee, 2014). 

Sjá spjótkast hjá flokki F33-34  

Sjá kúluvarp hjá flokki F33  

Flokkur F34 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki F34 eru með meðalmikla eða mikla skerðingu 

í neðri hluta líkamans (e. Diplegic). Þeir eru þó með litla skerðingu í búk og efri 

útlimum og hafa þar góðan styrk. Grip þeirra er gjarnan hólks- eða kúlulaga en 

skerðing í efri útlimum kemur í raun ekki í ljós nema við framkvæmd fínhreyfinga 

(International Paralympic Committee, 2016). Einnig eru í þessum flokki keppendur 

sem eru með meðalmikinn eða mikinn spastma í öðrum hluta líkamans, en þeir eru 

með nær eðlilega hreyfifærni í hinum hluta líkamans. Það sem þarf sérstaklega að 

skoða er hreyfigeta búksins en einnig þarf að fylgjast með getu keppandans í að 

sleppa áhaldinu og eftirfylgninni í kastinu (International Paralympic Committee, 

2016). 

Lýsing: Keppendur í flokki F34 eiga gjarnan erfitt með að sleppa kringlunni og 

spjótinu en eiga einnig í erfiðleikum með fínhreyfingar. Kúluna í kúluvarpinu eiga 

þeir ekki eins erfitt með að sleppa. Þeir kasta úr sitjandi stöðu þar sem að þeir hafa 

ekki mikinn stöðugleika í búknum þó svo að hreyfigetan í búknum sé góð 

(International Paralympic Committee, 2016). Keppendurnir þurfa þó að gæta þess 

að lyftast ekki upp úr sætinu við kastið og verður hnésbót, aftanvert læri og 

rasskinnar að snerta sætið þar til mæling á kastlengd hefur átt sér stað (International 

Paralympic Committee, 2014). 

Sjá kúluvarp hjá flokki F34  

Sjá spjótkast hjá flokki F34  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aQMyn0eNxNs
https://www.youtube.com/watch?v=shVXcnguir0
https://www.youtube.com/watch?v=w9TzkTip2K0
https://www.youtube.com/watch?v=c91X8iG2Z94
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Sitjandi kastgreinar (limb deficiency, impaired PROM, 

impaired muscle power, leg length difference eða short 

stature) 
Flokkur F51 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki F51 eru yfirleitt með eðlilegan vöðvastyrk til 

þess að beygja olnboga og yfirrétta (e. Dorsiflexion) úlnliðinn. Styrkur þríhöfðans 

er að jafnaði lítill til meðalmikill og minni styrkur er einnig í öxlinni. 

Hreyfiskerðingin í þessum hópi samsvarar þeim sem eru með mænuskaða við C5-

6 (International Paralympic Committee, 2016). 

Lýsing: Þar sem beygjuhreyfingin um olnboga er sterk hjá keppendum í flokki F51 

nota þeir yfirleitt þá hreyfingu til þess að knýja áhaldið áfram. Í kringlukasti halda 

þeir þannig að lófinn vísar upp en í kylfukasti halda þeir á kylfunni á milli fingra 

sér (International Paralympic Committee, 2016). Þeir keppendur sem eru með 

skerðingu í öllum útlimum mega notast við strappa eða hanska á þeirri hendi sem 

ekki er kastað með. Þeir ná þannig betra taki á stönginni sem þeir halda við í kastinu 

og geta myndað sveiflu með líkamanum án þess að eiga í hættu á að missa takið á 

stönginni (International Paralympic Committee, 2014). Keppendur þurfa þó að gæta 

þess að lyftast ekki úr sætinu í kastinu þar sem að hnésbót, aftanvert læri og 

rasskinnar þurfa að snerta sætið þar til mæling á kastlengd hefur átt sér stað 

(International Paralympic Committee, 2014). 

Sjá kylfukast hjá flokki F51 

Sjá kringlukast hjá flokki F51-53 

Flokkur F52 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki F52 eru með nær eðlilegan styrk í olnboga en 

eru einnig með góðan styrk í öxl og úlnlið. Aðal skerðingin í handleggjunum er í 

fingrunum en þeir eru með meðalmikla til mikla skerðingu í rétti- og beygjuvöðvum 

fingranna. Hreyfiskerðingin í þessum hópi samsvarar þeim sem eru með 

mænuskaða við C7 (International Paralympic Committee, 2016). 

Lýsing: Keppendur í flokki F52 eiga í erfiðleikum með að halda utan um og sleppa 

áhaldinu sem þeir ætla að kasta. Í spjótkasti halda þeir gjarnan með fingrunum og 

þá sérstaklega með vísifingri og þumli. Þar sem fingurnir koma minna við sögu í 

https://www.youtube.com/watch?v=gW-Bf_IqEuc
https://www.youtube.com/watch?v=06R9SUgqAuY
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kúluvarpi eiga keppendur í minni erfiðleikum með áhaldið er þeir keppa í kúluvarpi 

(International Paralympic Committee, 2016). Líkt og keppendur í flokki F51 þá eiga 

keppendur í flokki F52 gjarnan erfitt með að halda góðu taki með þeirri hendi sem 

þeir kasta ekki með (International Paralympic Committee, 2016). Þeir keppendur 

sem eru með skerðingu í öllum útlimum mega notast við strappa eða hanska til þess 

að festa sig betur við stöngina sem þeir nota til þess að mynda sveiflu á líkamann 

fyrir kastið. Þeir þurfa að gæta þess að lyftast ekki úr sætinu þegar þeir kasta þar 

sem að hnésbót, aftanverð læri og rasskinnar verða að snerta sætið þar til mæling á 

kastlengd hefur átt sér stað (International Paralympic Committee, 2014). 

Sjá kringlukast hjá flokki F52  

Sjá spjótkast hjá flokki F52-53 

Flokkur F53 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki F53 hafa eðlilegan vöðvastyrk í öllum 

liðamótum í handleggnum. Þeir eru þó með rýrnun í innri vöðvum handarinnar. 

Hreyfiskerðingin í þessum hópi samsvarar þeim sem eru með mænuskaða við C8 

(International Paralympic Committee, 2016). 

Lýsing: Keppendur í flokki F53 eiga ekki í erfiðleikum með að halda um áhaldið 

og eru með gott grip á þeirri hendi sem ekki er kastað með. Þeir ná því að mynda 

töluverðan kraft í kastinu (International Paralympic Committee, 2016). Þeir 

keppendur sem eru með skerðingu í öllum útlimum hafa þann möguleika að notast 

við hanska eða strappa til þess að festa sig betur við stöngina sem þeir notast við til 

að mynda sveiflu á líkamann (International Paralympic Committee, 2014). Gæta 

þarf þess að keppandi snerti sætið allt kastið. Hnésbót, aftanverð læri og rasskinnar 

verða að snerta sætið þar til búið er að mæla kastlengd (International Paralympic 

Committee, 2014). 

Sjá kúluvarp hjá flokki F53 

Flokkur F54 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki F54 eru með eðlilegan vöðvastyrk í 

handleggjunum en engin vöðvavirkni er til staðar í neðri hluta líkamans né í 

kviðnum. Hreyfiskerðingin hjá þessum flokki samsvarar þeim sem eru með 

mænuskaða við T1-7 (International Paralympic Committee, 2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=mBCy3Xp2fmw
https://www.youtube.com/watch?v=aU0_tD5OyXo
https://www.youtube.com/watch?v=-r02a4xCxp0
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Lýsing: Keppendurnir eiga ekki í erfiðleikum með að nota handleggina til þess að 

kasta. Þar sem búkurinn hefur litla sem enga vöðvavirkni þurfa þeir að nota þá 

hendi, sem ekki kastar áhaldinu, til þess að mynda sveifluna. Sú hendi þarf því að 

toga líkamann hratt fram á við til þess að ná góðri sveiflu fyrir kastið (International 

Paralympic Committee, 2016). Keppendur þurfa þó að gæta þess að lyftast ekki upp 

úr sætinu í kastinu þar sem að hnésbót, aftanverð læri og rasskinnar verða að snerta 

sætið allt kastið þar til kastlengd hefur verið mæld (International Paralympic 

Committee, 2014). 

Sjá kúluvarp hjá flokki F54-55  

Flokkur F55 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki F55 eru með eðlilegan vöðvastyrk í 

handleggjum og nær fullan styrk í búknum. Smávægileg hreyfiskerðingin getur 

verið í þeim vöðvum sem framkvæma beygju um mjaðmir. Hreyfiskerðingin í 

þessum hópi samsvarar þeim sem eru með mænuskaða við T8-L1 eða þeir sem eru 

ekki með liðtengingu í báðum mjaðmaliðunum (International Paralympic 

Committee, 2016). 

Lýsing: Vegna góðrar virkni í búknum eru þrennskonar hreyfingar sem keppendur 

í flokki F55 geta framkvæmt. Þeir ná ákveðnum snúningi í búk, ná að beygja og 

rétta búk og ná einnig að hreyfia búk upp á við svo að bak keppanda fer af baki 

stólsins (International Paralympic Committee, 2016). Keppendurnir þurfa að gæta 

þess að þeir lyftist ekki upp úr sætinu við kastið og að hnésbótin, aftanvert læri og 

rasskinnar snerti sætið þar til kasti er lokið og mæling hefur átt sér stað 

(International Paralympic Committee, 2014). 

Sjá spjótkast hjá flokki F54-56 

Sjá kúluvarp hjá flokki F55  

Flokkur F56 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki F56 hafa sömu hreyfigetu og þeir sem eru í 

flokki F55, þ.e. eðlilegan vöðvastyrk í handleggjum og nær fullan styrk í búk, en 

einnig hafa þeir virkni í aðfærsluvöðvum mjaðmar og þeim vöðvum sem sjá um að 

rétta úr hnénu. Meðalmikill styrkur er í miðlægum aftanlærisvöðvum sem 

framkvæma beygju um hnéð (International Paralympic Committee, 2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=-SSnL-Fz6C0
https://www.youtube.com/watch?v=J2rtcwK3KQ4
https://www.youtube.com/watch?v=Nr1SgbOIdA8
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Hreyfiskerðingin í þessum keppendum samsvarar þeim sem eru með mænuskaða 

við L2-4, eru aflimaðir langt fyrir ofan hnéð á báðum fótum, eru með vöntun á 

liðtengingu í öðrum mjðamaliðnum eða mjög stuttan lærlegg (International 

Paralympic Committee, 2016). Einnig eru í þessum flokki einstaklingar sem eru 

með  mænuskaða, þar sem mænan hefur ekki farið alveg í sundur, en eru með mjög 

litla virkni í vöðvunum í fótleggjum (International Paralympic Committee, 2016). 

Lýsing: Keppendur í þessum flokki geta framkvæmt snúningshreyfingu í búknum 

en einnig hreyfingu fram á við, upp á við og aftur á bak. Margir hverjir geta notað 

vöðvana sem beygja mjöðmina til þess að keyra hreyfinguna fram á við. Í 

kringlukasti notast keppendur hvað mest við snúningshreyfinguna í búknum 

(International Paralympic Committee, 2016). Í köstum mega keppendur þó ekki 

lyftast upp úr stólnum og þarf hnésbót, aftanvert læri og rasskinnar að snerta stól 

þar til kast hefur verið mælt (International Paralympic Committee, 2014). 

Sjá spjótkast hjá flokki F56  

Sjá kringlukast hjá flokki F56  

Flokkur F57 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki F57 eru með skerðingu í öðrum hvorum 

fótleggnum. Skerðingin flokkast sem a) skerðing á PROM, b) vöntun á útlim, c) 

mislangir fótleggir eða d) skertur vöðvakraftur í fótleggjum (International 

Paralympic Committee, 2016). 

Lýsing: Keppendur hafa fulla getu í handleggjum til þess að kasta áhaldinu en notast 

við stöng til að styðja sig við og toga sig áfram til að mynda sveiflu á líkamann fyrir 

kastið. Þar sem atrennan í kasti skipti miklu máli varðandi kastlengdina þarf 

sveiflan og krafturinn í handleggjum að vera mikill til þess að mynda góða sveiflu 

(International Paralympic Committee, 2016). Keppendur þurfa þó að gæta þess að 

lyftast ekki upp úr sætinu í kastinu heldur þarf hnésbót, aftanvert læri og rasskinnar 

að snerta sætið þar til mæling á kastlengd hefur átt sér stað (International 

Paralympic Committee, 2014).  

Sjá kringlukast hjá flokki F57 

Sjá spjótkast hjá flokki F57  

https://www.youtube.com/watch?v=0hw2NRRhNmk
https://www.youtube.com/watch?v=MBxFqnuaqGc
https://www.youtube.com/watch?v=UEaDr6FOZqk
https://www.youtube.com/watch?v=Bs1EySaceMw
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Sjá kúluvarp hjá flokki F57 

Standandi kastgreinar (Hypertonia, Athetosis eða Ataxia) 
 

Flokkur F35 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki F35 þurfa ekki á mikilli aðstoð að halda en 

eru þó með skerðingu í öllum útlimum. Stöðujafnvægi er nokkuð gott miðað við 

jafnvægi keppenda þegar þeir eru á hreyfingu en þá sést greinileg skerðing á 

jafnvægi. Skerðingin er meiri í fótleggjum en í handleggjum telst skerðingin lítil til 

meðalmikil og er styrkur í handleggjum nokkuð eðlilegur (International Paralympic 

Committee, 2016). 

Lýsing: Skerðingin í fótleggjum er meðalmikil en keppendur í flokki F35 þurfa að 

geta hlaupið. Sökum jafnvægisleysis er þeir eru á hreyfingu getur atrennan haft áhrif 

á kastið en keppendur hafa þó tök á að framkvæma atrennu í ákveðnum greinum í 

frjálsum íþróttum (International Paralympic Committee, 2016). 

Sjá kúluvarp hjá flokki F35 

Flokkur F36 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki F36 eru með meðalmikla skerðingu sökum 

Athetosis eða Ataxia. Þeir hafa nægilega virkni í öllum útlimum til þess að 

framkvæma hreyfinguna sem kastgreinin krefst en spastmi er þó algengur í 

flokknum (International Paralympic Committee, 2016). Flokkar F35 og F36 eru 

líkir en munurinn á flokkunum er sá að keppendur í F36 eru með meiri hreyfigetu 

og styrk í efri útlimum en keppendur í flokki F35. Keppendur í flokki F36 eru þó 

gjarnan með meiri hreyfiskerðingu í fótleggjum en þeir sem eru í flokki F35. 

Keppendur í F36 eru einnig með betra jafnvægi en keppendur í F35 er þeir 

framkvæma hreyfingar (International Paralympic Committee, 2016). 

Lýsing: Sökum skerðingar í handleggjum gætu keppendur í flokki F36 átt í 

erfiðleikum með að halda á og sleppa áhaldinu sem þeir kasta. Samband er á milli 

spastma, eftirfylgnis og jafnvægis í þessum flokki, þ.e. því meiri spastmi sem er til 

staðar hjá keppanda því minni er eftirfylgninin í kastinu og minna jafnvægi eftir 

kastið (International Paralympic Committee, 2016). Keppendur eiga gjarnan 

auðveldara með að framkvæma síendurteknar hreyfingar, t.d. að hlaupa, heldur en 

https://www.youtube.com/watch?v=492KgZGrORc
https://www.youtube.com/watch?v=xFeWF2A3hoQ
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stakar hreyfingar, t.d. kast. Sökum óstöðugleika og lélegs jafnvægis eiga keppendur 

í flokki F36 oft í erfiðleikum með að mynda mikinn sprengikraft en sprengikraftur 

er einmitt einn af þeim þáttum sem skipta miklu máli í kastgreinum. Vandamálið 

með sprengikraftinn kemur hvað mest fram í kúluvarpinu. Í spjótkastinu geta 

keppendur í flokki F36 framkvæmt atrennuna fyrir kastið (International Paralympic 

Committee, 2016). 

Sjá kúluvarp hjá flokki F36 

Flokkur F37 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki F37 ganga um án aðstoðar en eru með 

skerðingu í annarri hlið líkamans. Spastminn sem fylgir skerðingunni er 

meðalmikill og er gjarnan meiri í fótleggnum en handleggnum og því haltra þeir 

gjarnan. Styrkur í handlegg er góður og sá fótleggur, sem er með minni skerðingu, 

er með góðan styrk og nær að fylgja hreyfingunni eftir (International Paralympic 

Committee, 2016). 

Lýsing: Sökum skerðingar eiga keppendur í flokki F37 gjarnan erfitt með að ganga 

á hælnum og hoppa upp á þeim fæti sem er með meiri skerðingu. Einnig koma upp 

vandamál þegar keppendurnir taka hliðarskref þegar meira skerti fótleggurinn leiðir 

(International Paralympic Committee, 2016). Atrennan í spjótkasti er einmitt þess 

eðlis að hliðarskref eru framkvæmd rétt fyrir kast og því framkvæma keppendur í 

flokki F37 oft atrennuna þannig að þeir snúi meira fram á við (International 

Paralympic Committee, 2016). Þó keppendur haltri við göngu geta þeir margir 

hverjir hlaupið án þess að skerðing sé sýnileg. Ástæða þess er að við hlaup er ekki 

stigið í hælinn heldur á flötum fæti og er sú staða betri fyrir keppendur í flokki F37 

(International Paralympic Committee, 2016). Í kastgreinum, þá sérstaklega í 

spjótkasti, kemur gjarnan í ljós að mjöðm keppenda beygir (e. Flexion) á þeirri hlið 

líkamans sem er með meiri skerðingu í stað þess að réttast (e. Extension). Snúningur 

á búk er ekki eins mikill hjá keppendum í flokki F37 og eðlilegt þykir (International 

Paralympic Committee, 2016). 

Sjá kringlukast hjá flokki F37 

Sjá kúluvarp hjá flokki F37 

Sjá spjótkast hjá flokki F37 

https://www.youtube.com/watch?v=2OFKLfw7f0A
https://www.youtube.com/watch?v=FJREYAMX6hQ
https://www.youtube.com/watch?v=oPO_BAy3jOU
https://www.youtube.com/watch?v=1sM07NNqZB4
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Flokkur F38 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki F38 lifa með sömu fötlun og keppendur í 

flokki F35-7 en eru þó með minni skerðingu (International Paralympic Committee, 

2016). 

Lýsing: Keppendurnir framkvæma greinarnar eftir bestu getu og eru atrennur 

einstaklingsbundnar (International Paralympic Committee, 2016). 

Sjá spjótkast hjá flokki F38 

Sjá kúluvarp hjá flokki F38 

Sjá kringlukast hjá flokki F38 

Standandi kastgreinar (limb deficiency, impaired PROM, 

impaired muscle power, leg length difference eða short 

stature) 
Flokkur F40 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki F40 þurfa að uppfylla mismunandi kröfur 

eftir því hvort um ræðir konu eða karl. Konurnar mega ekki vera hærri en 125 cm, 

handleggslengd þeirra má ekki vera lengri en 58 cm og samanlögð lengd líkama og 

handleggs má ekki vera lengri en 173 cm (International Paralympic Committee, 

2016). Karlarnir í F40 mega ekki vera hærri en 130 cm, handleggslengd þeirra má 

ekki vera lengri en 59 cm og samanlögð lengd líkama og handleggs má ekki vera 

meiri en 180 cm (International Paralympic Committee, 2016). 

Lýsing: Keppendur framkvæma greinarnar líkt og eðlilegt þykir en atrennan er 

einstaklingsbundin og í mörgum tilfellum ekki nákvæmlega eins og ófatlaður 

einstaklingur myndi gera. Til að mynda eiga keppendur í kúluvarpi gjarnan erfitt 

með að framkvæma snúnings-atrennuna sökum stuttra útlima. Þeir framkvæma því 

oftar en ekki línulega atrennu en það er einstaklingsbundið og fer eftir færni og 

styrk (International Paralympic Committee, 2016). 

Sjá kringlukast hjá flokki F40-41  

Sjá kúluvarp hjá flokki F40  

Sjá spjótkast hjá flokki F40 

https://www.youtube.com/watch?v=OjjWZGn5IYo
https://www.youtube.com/watch?v=vs6CTJXnKIc
https://www.youtube.com/watch?v=el55mMTrRKk
https://www.youtube.com/watch?v=l5H8GL1ukcQ
https://www.youtube.com/watch?v=kRCb193rGQM
https://www.youtube.com/watch?v=D8icF5ZWKAQ
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Flokkur F41 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki F41 þurfa að uppfylla mismunandi kröfur 

eftir kynjunum. Karlarnir mega ekki vera hærri en 145 cm, handleggalengd má ekki 

vera lengri en 66 cm og samanlögð lengd líkama og handleggs má ekki vera lengri 

en 200 cm (International Paralympic Committee, 2016).  Konurnar mega ekki vera 

hærri en 137 cm, handleggjalengd má ekki vera lengri en 63 cm og samanlögð lengd 

líkama og handleggs má ekki vera lengri en 190 cm (International Paralympic 

Committee, 2016). 

Lýsing: Eins og með flokk F40 þá eiga keppendur gjarnan í erfiðleikum með að 

framkvæma atrennur, sérstaklega í kringlukasti og kúluvarpi (International 

Paralympic Committee, 2016). 

Sjá spjótkast hjá flokki F41 

Sjá kúluvarp hjá flokki F41  

Flokkur F42 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki F42 eru aflimaðir, á öðrum fæti, við hné eða 

fyrir ofan hnéð. Einnig eru í þessum flokki keppendur sem eru með skerðingu í 

öðrum fótlegg sem svipar til þeirrar hreyfiskerðingar sem fylgir því að vera 

aflimaður við og fyrir ofan hnéð. Þar með talið eru íþróttamenn sem eru með minni 

vöðvakraft í öðrum neðri útlimnum (International Paralympic Committee, 2016). 

Lýsing: Keppendur í kúluvarpi eru með einstaklingsbundna atrennu og fer atrennan 

eftir því hvað hver og einn keppandi treystir sér til að framkvæma. Sama á við með 

kringlukastið. Á meðan sumir keppenda framkvæma atrennur þá eru aðrir 

keppendur sem taka stutta sem enga atrennu heldur sveifla sér aðeins aftur á bak 

fyrir kastið. Spjótkastarnar ná þó flestir að framkvæma atrennu sem er nokkuð lík 

venjulegri atrennu (International Paralympic Committee, 2016). 

Sjá kúluvarp hjá flokki F42 

Sjá kringlukast hjá flokki F42  

Sjá Helga Sveinsson, spjótkastara í flokki F42 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LH79P4RPWzA
https://www.youtube.com/watch?v=x2PvHdrVLf8
https://www.youtube.com/watch?v=g7ZYCHsRKF0
https://www.youtube.com/watch?v=0JT8VggODLk
https://www.youtube.com/watch?v=K8uSG0_pudY
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Flokkur F43 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki F43 eru með skerðingu í báðum fótleggjum 

en skerðingin þarf að flokkast sem a) skerðingu á PROM b) vöntun á fótlegg og c) 

skertur vöðvakraftur í fótleggjum (International Paralympic Committee, 2016). 

Lýsing: Þar sem skerðing keppendanna er í fótleggjum þá þarf ekki sérstaka 

aðlögun að kastgreinum nema þegar kemur að atrennunni. Keppendur í flokki F43 

keppa gjarnan á stórmótum við aðra keppendur sem eru með minni eða meiri 

skerðingu en þeir, eins og sjá má á myndbandi hér fyrir neðan. 

Sjá spjótkast hjá flokki F42-F44  

Flokkur F44 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki F44 eru með skerðingu í öðrum hvorum 

fótleggnum sem flokkast sem a) skerðingu á PROM, b) vöntun á útlim, c) mislangir 

fótleggir eða d) skertur vöðvakraftur í fótlegg (International Paralympic 

Committee, 2016). 

Lýsing: Atrenna keppenda er einstaklingsbundin í kastgreinum og fer það eftir því 

hvað keppandi treystir sér í hverju sinni. Spjótkastarar í flokki F44 hafa þó flestir 

tök á að framkvæma nokkuð eðlilega atrennu og ná að fylgja nokkuð vel eftir í 

kastinu. Sumir kúluvarparar hafa ekki tök á að framkvæma neina atrennu 

(International Paralympic Committee, 2016). 

Sjá spjótkast hjá flokki F42-44 

Sjá kúluvarp hjá flokki F44  

Sjá kringlukast hjá flokki F44 

Flokkur F45 

Fötlurnareinkenni: Keppendur í flokki F45 eru með skerðingu í báðum 

handleggjum og skerðingin flokkast sem a) skerðing á PROM b) vöntun á útlim eða 

c) skertur vöðvakraftur í handleggnum (International Paralympic Committee, 

2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=6l_-4RnvaNM
https://www.youtube.com/watch?v=6l_-4RnvaNM
https://www.youtube.com/watch?v=MAAB4gSzuoU
https://www.youtube.com/watch?v=a5_sW2tRvO4
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Lýsing: Þar sem handleggir og hreyfigeta í handleggjum skiptir lykilmáli í 

kastgreinum þá eru fáir keppendur sem keppa í F45 (International Paralympic 

Committee, 2016). 

Flokkur F46 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki F46 eru með skerðingu í öðrum handleggnum 

sem flokkast sem a) PROM skerðing á handleggnum, b) vöntun á útlim eða c) 

skertur vöðvakraftur í handleggnum. Keppendur sem eru með skerðingu í báðum 

handleggjum, þar sem annar handleggurinn er með skerðingu sem uppfyllir 

ofangreind skilyrði en hinn handleggurinn ekki, keppa einnig í flokki F46 

(International Paralympic Committee, 2016). 

Lýsing: Þar sem keppendur í flokki F46 eru með handlegg sem er lítið sem ekkert 

skertur notast þeir við þá hendi er þeir kasta. Atrennurnar eru einstaklingsbundnar 

en eru þó framkvæmdar nokkuð eðlilega sökum þess að ekki er skert hreyfigeta í 

fótleggjum né búk (International Paralympic Committee, 2016). 

Sjá spjótkast hjá flokki F46 

Sjá kúluvarp hjá flokki F46 

Sjá kringlukast hjá flokki F46 

Flokkar fyrir greindarskerta 
Fötlunareinkennni: Keppendur í flokki T/F20 eru með greindarskerðingu eða 

þroskahömlun og þurfa að gangast undir líkamleg próf en einnig vitsmunaleg próf 

(e. Sport Cognition Test Battery) en þau próf má nálgast í viðauka 1. Líkamlegu 

prófin eru breytileg eftir því hvaða grein keppendur ætla að keppa í (e. Sport 

Specific Test) en þau próf sem lögð eru fyrir í hverri grein má nálgast í viðauka 2 

(International Paralympic Committee, 2016). Þeir sem eru í flokki T/F20 þurfa að 

svara spurningalista varðandi hreyfigetu og meta flokkunarsérfræðingar 

keppenduna líkt og í öðrum flokkum (International Paralympic Committee, 2016). 

Lýsing: Þær greinar sem greindarskertir geta keppt í á alþjóðakeppnum eru 

kúluvarp (F20), langstökk (T20) og 400m og 1500m hlaup (T20) (International 

Paralympic Committee, 2016). Almennar reglur gilda um keppendur í flokki F/T20 

https://www.youtube.com/watch?v=e-3SRII0e3g
https://www.youtube.com/watch?v=EUFebtU6bYo
https://www.youtube.com/watch?v=DMvEzcda9fg
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og engin sérstök aðlögun þarf að eiga sér stað fyrir þennan flokk (International 

Paralympic Committee, 2016). 

Sjá Huldu Sigurjónsdóttur, kúluvarpara í flokki F20 

Sjá langstökk hjá flokki T20  

Sjá hlaup hjá flokki T20  

Flokkar fyrir sjónskerta/blinda 
Til þess að geta keppt sem sjónskertur eða blindur keppandi þarf viðkomandi að 

uppfylla að minnsta kosti eitt af eftirfarandi atriðum; a) skerðing á 

sjóntaug/sjónferli, b) skerðing á sjónsvæði í heila (e. Visual cortex) eða c) skerðing 

á uppbyggingu augna. Einnig þarf viðkomandi að vera með sjónsvið sem er minna 

en 20 gráður í radíus eða sjónnæmni sem er LogMAR 1.0 eða minni (International 

Paralympic Committee, 2016). 

Flokkur T/F11 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki T/F11 eru búnir að fara í mat á sjón sinni og 

eru með sjónnæmni sem er minni en LogMAR 2.60 (International Paralympic 

Committee, 2016). 

Lýsing: Keppendum í flokki T/F11 er frjálst að taka þátt í öllum þeim greinum sem 

fatlaðir keppa í innan frjálsra íþrótta. Í hlaupagreinum þurfa keppendur að hlaupa 

með augnhlífar sem gera það að verkum að allir keppendur eru með sömu 

skerðingu, þ.e. enginn sér né skynjar birtu (International Paralympic Committee, 

2016). Aðstoðarmaður hleypur með keppendum í flokki T11 og gæta þess að 

keppandi haldist á sinni braut en aðstoðarmenn mega ekki fara yfir endalínuna á 

undan keppandanum. Í styttri vegalengdum, til og með 400m, þurfa keppendur að 

byrja hlaup sitt í startblokkum (International Paralympic Committee, 2014). Í 

boðhlaupi má aðstoðarmaður eða keppandi halda á keflinu og þegar skipting er 

framkvæmd í boðhlaupi, þ.e. keflið rétt til samherja, mega aðstoðarmenn keppenda 

rétta keflið á milli sín (International Paralympic Committee, 2014). 

 Í langstökkinu fá keppendur hjálp frá aðstoðarmanni við að koma sér fyrir á 

réttum stað fyrir atrennuna. Aðstoðarmenn standa síðan gjarnan fyrir aftan gryfjuna 

og gefa keppanda hljóðmerki svo að keppandi viti hvert á að hlaupa í atrennunni og 

https://www.youtube.com/watch?v=c40S-bTWjnk
https://www.youtube.com/watch?v=gufigdNBpmQ
https://www.youtube.com/watch?v=fE46VI0tvic
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hvenær hann nálgast stökksvæðið (International Paralympic Committee, 2016). 

Stökkplankinn í langstökki hjá keppendum í flokki T11 er breiðari en stökkbrettið 

er almennt í langstökki. Stökksvæðið er 1,00m x 1,20m svæði. Þá er mælt frá þeim 

stað á stökksvæðinu sem nálægustu merki eru eftir uppstökksfótinn. Í hástökkinu 

mega keppendur í flokki T11 snerta ránna fyrir tilhlaupið svo þeir geri sér betur 

grein fyrir hæðinni (International Paralympic Committee, 2014). 

 Þegar kemur að kastgreinum þá fær keppandi aðstoð við að koma sér fyrir 

áður en atrennan er framkvæmd. Í spjótkasti taka sumir keppenda atrennu fyrir 

kastið og vita þá hversu löng atrennan má vera en aðrir keppendur kasta úr 

kyrrstöðu. Þeir sem taka atrennu í spjótkasti fá gjarnan hljóðmerki frá 

aðstoðarmanni um það hvenær hann skal kasta, svo hann fari alveg örugglega ekki 

of langt (International Paralympic Committee, 2016). 

Sjá Patrek Andrés, hlaupara í flokki T11 

Sjá langstökk hjá flokki T11  

Sjá kringlukast hjá flokki F11  

Sjá kúluvarp hjá flokki F11-12  

Sjá spjótkast hjá flokki F11  

Flokkur T/F12 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki T/F12 eru með sjónsvið sem er minna en 5 

gráður í radíus og/eða eru með sjónnæmni á milli 1.50-2.60 í LogMAR 

(International Paralympic Committee, 2016). 

Lýsing: Keppendum í T/F12 er frjálst að taka þátt í öllum þeim greinum sem boðið 

er upp á í frjálsum íþróttum. Þeir eru ekki skyldugir að vera með augnhlífar en þurfa 

að byrja hlaup sitt í startblokkum í styttri vegalengdum, til og með 400m hlaupi 

(International Paralympic Committee, 2014). Keppendur þurfa heldur ekki að vera 

með aðstoðarmann en ef þeir vilja að aðstoðarmaður þeirra hlaupi með þeim þá 

mega aðstoðarmennirnir ekki fara yfir endalínuna á undan keppandanum. Í 

boðhlaupi þurfa keppendur ekki að vera með aðstoðarmann en ef þeir kjósa að 

hlaupa með aðstoðarmanni þá má keppandi eða aðstoðarmaður halda og rétta keflið 

á milli þegar skipting á sér stað (International Paralympic Committee, 2014). Ef 

https://www.youtube.com/watch?v=YRd10HZOsJk
https://www.youtube.com/watch?v=dMSjXQSoKek
https://www.youtube.com/watch?v=L9bVP60jxD8
https://www.youtube.com/watch?v=sqi_VcsLqTk
https://www.youtube.com/watch?v=KsMHH4WSyes
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keppandi hins vegar kýs að hafa ekki aðstoðarmann með sér í hlaupinu er leyfilegt 

að hafa eina aðstoðarmanneskju á skiptisvæðinu í boðhlaupi sem leiðbeinir 

keppendum að samherja sínum sem taka á við keflinu (International Paralympic 

Committee, 2014).  

 Langstökkvarar í flokki T12 þurfa ekki á aðstoð að halda að koma sér fyrir 

og þarf ekki sérstakt hljóðmerki frá aðstoðarmanni til að vita hvar gryfjan er staðsett 

og hversu stutt er í hana. Stökksvæðið í langstökki er breiðari en stökkplankinn er 

venjulega í langstökki eða 1,00m x 1,20m (International Paralympic Committee, 

2014) Í hástökki mega keppendur í flokki T12 vera með nýsitæki (e. Visual aid) á 

ránni fyrir stökkið til að gera sér betur grein fyrir hæðinni á stökkinu (International 

Paralympic Committee, 2014) 

 Í kastgreinum þurfa keppendur ekki sérstaka aðstoð né hljóðmerki frá 

aðstoðarmanni í atrennunum (International Paralympic Committee, 2016). 

Sjá hlaup hjá flokki T12 

Sjá langstökk hjá flokki T12  

Sjá hástökk hjá flokki T12 

Sjá spjótkast hjá flokki F12 

Sjá kúluvarp hjá flokki F12 

Sjá kringlukast hjá flokki F12 

Flokkur T/F13 

Fötlunareinkenni: Keppendur í flokki T/F13 eru með sjónsvið sem er minna en 20 

gráður í radíus og/eða með sjónnæmni á milli 1-1.40 í LogMAR (International 

Paralympic Committee, 2016). 

Lýsing: Keppendum í flokki T/F13 er frjálst að taka þátt í öllum þeim greinum sem 

frjálsar íþróttir bjóða upp á og þurfa að jafnaði ekki sérstaka aðstoð eða aðlögun að 

greinunum (International Paralympic Committee, 2016). Hlauparar í flokki T13 

þurfa að byrja í startblokkum í styttri vegalengdum, til og með 400m. Keppendur í 

langstökki eru með jafn breiðan stökkplanka og ófatlaðir keppendur og keppendur 

í hástökki mega koma fyrir nýsitæki (e. Visual aid) á ránni áður en þeir stökkva til 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZyP3wBFkc0
https://www.youtube.com/watch?v=GLL7Rk4Z9UQ
https://www.youtube.com/watch?v=zCWc7LGycJI
https://www.youtube.com/watch?v=GM1jyT5jqYs
https://www.youtube.com/watch?v=TBpKWnZXloo
https://www.youtube.com/watch?v=rDCwUK0VdfI
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þess að gera sér betur grein fyrir hæðinni  (International Paralympic Committee, 

2014). 

Sjá hlaup hjá flokki T13 

Sjá langstökk hjá flokki T13 

Sjá spjótkast hjá flokki F13 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tWyN4okERjg
https://www.youtube.com/watch?v=YUgUCWEbowM
https://www.youtube.com/watch?v=MCAeRVjJ914
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Lokaorð 
Fatlaður einstaklingur er sá sem er með langvarandi andlega, líkamlega eða 

vitsmunalega skerðingu eða skerta skynjun. Einstaklingurinn nær ekki að taka jafn 

mikið þátt í samfélaginu og aðrir vegna skerðingar hans (Mannréttindaskrifstofa 

Íslands, e.d.). Með því að stunda íþróttir getur fatlaður einstaklingur, sem og 

ófatlaður, aukið sjálfsmynd sína, lífgæði og jafnvel sjálfstæði (Hutzter og Bar-Eli, 

1993). Hreyfingin hefur einnig ýmis forvarnargildi t.d. gegn offitu, þunglyndi, 

sykursýki, háþrýsting og ýmsum kransæðasjúkdómum (Yrkesföreningar för fysisk 

aktivitet og Statens folkhälsoinstitut, 2010). Það er því til mikils að vinna fyrir 

fatlaða einstaklinga að vera virkir og taka þátt í íþróttum en íslenskar rannsóknir 

sýna fram á að fötluð börn hreyfa sig minna og æfa sjaldnar en ófötluð börn á sama 

aldri. Með því að gera upplýsingar um íþróttir fatlaðra aðgengilegri og auka áhuga 

fatlaðra barna á íþróttum er hægt að sporna gegn hreyfingarleysi þeirra. Í frjálsum 

íþróttum er fjöldinn allur af keppnisgreinum í boði og börn ættu að finna eitthvað 

við sitt hæfi innan frjálsra íþrótta. 

Þegar fatlaðir einstaklingar stunda frjálsar íþróttir er þeim skipt niður í 

flokka eftir því hvaða grein þeir stunda og hver skerðing þeirra er. Þetta er gert þar 

sem að kröfur greinanna innan frjálsíþrótta eru mismunandi og til þess að 

einstaklingar með svipaða hreyfiskerðingu keppi á móti hvorum öðrum 

(„Classification introduction“, e.d.). Það er á ábyrgð IPC að sjá um flokkanir fyrir 

einstaklinga en þeirra hugsjón er að gefa fötluðu íþróttafólki tækifæri til þess að 

hámarka getu sína í íþróttum („About us“, e.d.). 

Styrkur þessa verkefnis eru að upplýsingar um flokkaskiptingar og flokka 

innan frjálsra íþrótta eru auðfáanlegar, á ensku, frá IPC. Upplýsingarnar eru skýrar 

og fötlunareinkennum nákvæmlega lýst. Einnig var auðvelt að hafa samband við 

keppendur og þjálfara í greininni til þess að fá leyfi fyrir myndbirtingu. Verkefnið 

hefur skýrt upphaf og endi og er hagnýtt. Veikleikarnir eru þeir að aðeins eru fimm 

íslenskir keppendur sem hafa farið í alþjóðlega flokkun og eru virkir í sinni grein. 

Erfitt var að hitta á íslensku keppenduna til þess að taka upp myndskeið af þeim og 

því var að mestu notast við myndbönd sem nú þegar eru til á vefsíðunni Youtube. 
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Viðauki 1 
 

Tafla 2. Listi yfir vitsmunaleg próf sem lögð eru fyrir þá keppendur sem lifa með greindarskerðingu 

eða þroskahömlun og vilja keppa í flokki T/F20 

Þáttur Heiti prófa Verkefnið Stigagjöf Viðmið 

Minni og nám Corsi 
Muna röð uppröðunar og endurtaka 

uppröðun í réttri röð 

Meðaltími í 

uppröðun 
6.691 

Framkvæmdar-

virkni 

Tower of 

London 

Að herma eftir ákveðnum ramma með 

því að færa bolta í eins fáum tilraunum 

og hægt er. 

Fjöldi 

réttleystra 

atriða 

12.431 

Sjónræn 

skynjun og 

óstöðug greind 

Block 

Design 

Að herma eftir munstri með 

hvítum/rauðum kubbum 
Hrátt skor 58.311 

Matrix 

Reasoning 

Að benda á hvaða mynd af fimm 

mögulegum á við ákveðna spurningu. 

Fjöldi 

réttleystra 

atriða 

28.911 

Vinnslutími og 

einbeitingar-

/athyglisfærni 

Simple 

Reaction 

Time 

Ýta á bil-ströngina eins fljótt og 

mögulegt er eftir að hringur birtist á 

skjá 

Meðal-

viðbragðstími 

úr 12 

tilraunum 

372.132 

Complex 

Reaction 

Time 

Ýta á bil-stöngina eins fljótt og 

mögulegt er þegar hringur birtist á 

skjá, en ekki þegar önnur form birtrast 

Meðal-

viðbragðstími 

úr 12 

tilraunum 

487.262 

Simple 

Visual 

Search 

Ýta á hringinn sem birtist á skjánum á 

mismunandi stöðum, eins hratt og 

mögulegt er. 

Meðal-

viðbragðstími 

úr 12 

tilraunum 

512.322 

Complex 

Visual 

Search 

Ýta á þá hluti sem eru á skjánum sem 

hægt er að greina í sundur við 

umhverfið 

Meðal-

viðbragðstími 

úr 12 

tilraunum 

7542.522 

1= hámark 

2= lágmark 
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Viðauki 2 
Sérhæft próf fyrir flokk F20 í kúluvarpi 

Keppendur sem lifa með þroskahömlun og vilja keppa í kúluvarpi þurfa að gangast 

undir sérhæfð próf þar sem geta þeirra er metin. Í fyrsta lagi þurfa keppendurnir að 

kasta kúlunni þrisvar sinnum með báðum höndum aftur á bak. Gæta þarf þess að 

keppendur kasti kúlunni af öllu sínu afli þar sem prófið er að meta styrk þeirra. Í 

öðru lagi þurfa þeir að kasta sex kúlum með sinni ríkjandi hendi. Þrjú af þessum 

köstum eiga að miðast við 80% af þeirra besta kasti og hin þrjú eiga að miðast við 

60% af besta kasti keppanda (International Paralympic Committee, 2016). 

 

Sérhæfð próf fyrir flokk T20 í langstökki 

Keppendur sem lifa með þroskahömlun og vilja keppa í langstökki þurfa að gangast 

undir sérhæfð próf þar sem geta þeirra er metin. Í fyrsta lagi þurfa þeir að 

framkvæma tvö stökk með fullri atrennu þar sem þeir gera sitt besta.  Í öðru lagi 

þurfa þeir að framkvæma þrjú stökk, þar sem þeir leggja sig alla fram, með 10 metra 

atrennu (karlar) eða 7,5 metra atrennu (konur). Í þriðja lagi þurfa keppendur að 

framkvæma þrjú stökk, þar sem þeir leggja sig alla fram, með 20 metra atrennu 

(karlar) og 15 metra atrennu (konur) (International Paralympic Committee, 2016). 

 

Sérhæfð próf fyrir flokk T20 í 1500m hlaupi 

Keppendur sem lifa með þroskahömlun og vilja keppa í 1500m hlaupi þurfa að 

gangast undir sérhæfð próf þar sem geta þeirra er metin. Keppendur þurfa að hlaupa 

tvisvar sinnum 400m á 80%  af þeirra hámarkshraða. Keppendurnir fá hljóðmerki 

um hraða (e. Pace) þeirra er þeir koma að fyrstu 20m, 40m, 60m, 80m, 120m, 160m 

og 200m. Hljóðmerkin eiga að benda keppanda á halda hlaupahraðanum í 80% af 

þeirra hámarkshraða. Síðustu 200m hleypur keppandi án hljóðmerkja og þarf að 

halda hraðanum stöðugum svo hann sé á 80% af sínum hámarkshraða (International 

Paralympic Committee, 2016). 

 


