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Útdráttur 

Rannsókn þessi var framkvæmd í þeim tilgangi að skoða keppnisframmistöðu keppenda 

í flokkum S9 og S10 á Evrópumóti fatlaðra í sundi sem haldið var á Íslandi dagana 18.-

24. október 2009.  Skoðað var lokatími keppenda, lokatími og stig reiknuð eru út frá 

gildandi heimsmetum,  rástími, snúningstími, takalengd og takatíðni með tilliti til þess 

hvort þeir voru aflimaðir af hendi eða fæti. 

Rannsóknarspurningin sem við lögðum upp með er, er flokkunarkerfi IPC sanngjarnt 

gagnvart mismunandi aflimuðum einstaklingum sem keppa í sama flokki, í flokkum S9 

og S10. Tilgáta okkar er sú að við teljum að það ætti ekki að vera marktækur munur á 

keppendum sem vantar á hendur eða fætur, þar sem að IPC telur að þeir eigi að vera í 

sama flokki samkvæmt rannsóknum þeirra og ætti flokkunarkerfið því að vera 

sanngjarnt. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að marktækur munur sé á milli þeirra 

keppenda sem vantar á hendur miðað við þá sem vantar á fætur í hluta af breytunum 

sem við skoðuðum. Þó að ekki sé marktækur munur á öllum breytunum má sjá 

augljósan kerfislægan mun þar sem að keppendur sem vantar á hendur koma yfirleitt 

betur út úr niðurstöðunum en þeir sem vantar á fætur. IPC vill samt meina að allir séu 

jafnir innan flokkanna og ætti því enginn munur að vera á milli þeirra sem vantar á 

hendi miðað við þá sem vantar á fót. 

Það væri áhugavert að skoða þessar breytur nánar og athuga betur hvort þessi munur 

gæti stafað af einhverju öðru. Þá mætti skoða aldur keppenda, reynslu þeirra í keppnum, 

hversu lengi þeir hafa æft sund og hversu mikið þeir æfa. 
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Abstract 

This study was performed in order investigate the performance of the competitors in 

classes S9 and S10 in the European Paralympic swimming championship that was held 

in Iceland on October18th-24th 2009. Competitors’ dives, turns, final time, stroke 

length and stroke-rate were studied. 

The hypothesis that we started with was, is the IPC classification system fair to 

swimmers with one arm or one foot in classes S9 and S10? Our theory is that we don´t 

think that there should be any significant difference in competitors that are missing an 

arm or a foot, since the IPC thinks that they should be in the same class and according 

to their studies the classification system should be fair to swimmers in classes S9 and 

S10 

The results of this study show there is a significant difference between the competitors 

that are missing an arm compared to those who are missing a foot in some of the 

variables that we investigated. Even though there is not a significant difference in all of 

the variables there is an obvious systematic difference where the competitors that are 

missing an arm look better in the results than those who are missing a foot. IPC still 

wants to believe that everyone is equal within each class and therefore should not be 

any difference between those who are missing an arm and those who are missing a foot. 

It would be interesting to look at those variables more closely and see better if this 

difference could originate from something else. Then it could be possible to look at the 

competitors age, their experience  in competitions, for how long they have been 

practicing swimming and how much they practice.  
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Formáli og þakkir 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.S.- og B.Ed. gráðu í íþrótta- og heilsufræðum frá 

Háskóla Íslands. Vægi ritgerðarinnar er 8 einingar og byggist hún á megindlegri 

rannsókn á keppnisframmistöðu keppenda í flokkum S9 og S10 á Evrópumóti fatlaðra í 

sundi sem haldið var á Íslandi dagana 18.-24. október 2009. 

Hugmyndin að verkefninu kviknaði þegar Ingi Þór Einarsson sendi út póst á uglunni. 

Hann vantaði aðstoðarfólk við rannsókn sem hann var að vinna að ásamt öðrum. 

Rannsóknin var gerð á Evrópumóti fatlaðra í sundi. Þegar við kynntum okkur þetta 

nánar var Ingi Þór að gera rannsókn á keppendum í flokki S14 á mótinu en það eru 

þroskahamlaðir  sundmenn. 

Við vorum ekki búnar að ákveða endanlega hvað við ætluðum að skrifa um þegar að 

mótið hófst. Þegar leið á mótið vakti það athygli okkar að þeir sem vantaði á hönd og 

þeir sem vantaði á fót voru að keppa í sama flokki, við ákváðum því að skoða það nánar 

hvort þetta væri sanngjarnt. 

Leiðsögukennari okkar við skrif þessarar ritgerðar var Ingi Þór Einarsson aðjunkt við 

Háskóla Íslands. Honum viljum við þakka fyrir þá aðstoð og leiðsögn sem hann veitti 

okkur við skrifin. 

Við viljum þakka  Kristjáni Erni Ebenezarsyni fyrir þá aðstoð sem hann veitti okkur við 

yfirlestur og excel hjálp. Einnig viljum við þakka Selmu Hrönn fyrir aðstoð við þýðingu 

á útdrætti og Elísabethu Malmberg fyrir aðstoð við yfirlestur. 
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Inngangur 

Sagan 

Íþróttir fatlaðra á Íslandi 

Íþróttir fatlaðra á Íslandi eiga sér ekki langa sögu, sagan hófst þegar Sigurður 

Magnússon sem þá vann hjá Íþróttasambandi Íslands (ÍSÍ) fór á ráðstefnu til 

Þýskalands. Ráðstefnan var haldin undir nafninu: Íþróttir fyrir alla. Einn fjölmargra sem 

fór þar með erindi var Ludwig Guttmann sem talinn er vera frumkvöðull ólympíumóts 

fatlaðra. Hann talaði um íþróttir fyrir fólk með fötlun og skipulagningu þeirra og vakti 

athygli á því að það væri ekki hægt að tala um íþróttir fyrir alla ef að það væri ekki 

unnið að uppbyggingu íþrótta fyrir fólk með fötlun. Hann talaði einnig um að fólk með 

fatlanir þyrftu mun meira á íþróttum og útiveru að halda heldur en aðrir. Sigurður kom 

svo heim og kynnti hugmyndirnar fyrir stjórn ÍSÍ, þeim leist mjög vel á þessar 

hugmyndir og kynnti ÍSÍ hugmyndina á íþróttaþingi sama ár. Á þinginu var hugmyndin 

samþykkt og farið var í það að stofna íþróttastarfsemi fyrir fólk með fötlun. Kosin var 

nefnd til að vinna að íþróttastarfsemi fyrir fólk með fötlun og var Sigurður kjörinn 

formaður þar (Magnússon & Friðjónsson, 1998). Þegar nefndin hafði verið starfrækt í 

um 6 ár var Íþróttasamband fatlaðra stofnað, 17 maí 1979, og er það eitt af  22 

sérsamböndum innan ÍSÍ. Fötlunarhóparnir sem eru innan ÍSÍ eru: þroskaheftir, 

hreyfihamlaðir, sjónskertir, blindir og heyrnarlausir/skertir (Íþróttasamband fatlaðra, 

Upplýsingar um íþróttasamband fatlaðra, e.d.). Aðal hlutverk ÍF er að hafa yfirumsjón 

með allri íþróttastarfsemi fyrir fatlaða á Íslandi, vinna að eflingu íþrótta fyrir fatlaða og 

vera fulltrúi Íslands við erlenda aðila varðandi allt sem við kemur íþróttastarfi fatlaðra 

(Íþróttasamband fatlaðra, Upplýsingar um íþróttasamband fatlaðra, e.d.). 

Saga ólympíumóts fatlaðra 

Upphaf ólympíumóts fatlaðra má rekja aftur til ársins 1948, þá var haldinn fundur um 

íþróttir fyrir fatlaða. Aðallega var rætt um mótið fyrir fyrrverandi hermenn sem 

slösuðust í seinni heimstyrjöldinni, eftir styrjöldina kom fram mikilvægi íþrótta fyrir 

endurhæfingu fólks með fötlun. Út frá fundinum skipulagði Sir Ludwig Guttermann 

mót fyrir mænuskaðaða og hélt það samtímis ólympíuleikunum  í London árið 1948, 

þetta mót er talið vera frumkvöðull ólympíumóts fatlaðra og að það hafi lagt grunninn 

að þeirra alþjóðahreyfingu sem sér núna um að stjórna ólympíumóti fatlaðra. Fjórum 
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árum síðar eða 1952 voru leikar mænuskaðaðra aftur haldnir og þá í Stoke Mandeville, 

það ár komu Hollendingar með þátttakendur (Beijing 2008, 2004; Íþróttasamband 

fatlaðra, Saga Ólympíumóts fatlaðra e.d.; International Paralympic Committee (IPC), 

History of Sports for Persons with a Disability, e.d.). 

 Árið 1960 var síðan fyrsta ólympíumótið haldið í Róm á Ítalíu. Keppendur voru 400 frá 

23 löndum, á mótinu var aðeins keppt í flokki mænuskaðaðra. Mótið hefur síðan árið 

1960 verið haldið á fjögurra ára fresti rétt eins og ólympíuleikarnir og eru alltaf haldir 

sama ár og ólympíuleikarnir. Árið 1972 var mótið haldið í Heidelberg í Þýskalandi þar 

voru keppendur orðnir 1000 frá 44 löndum. Á þessu móti kepptu blindir og sjónskertir 

íþróttamenn frá þýskalandi í nokkrum greinum sem prófraun fyrir þátttöku á mótinu 

bæði fyrir sig og hina ýmsa fötlunarflokka. Árið 1976 tóku aflimaðir og blindir 

íþróttamenn í fyrsta skiptið þátt í ólympíumóti fatlaðra í Toronto í Kanada en þar voru 

1600 keppendur frá 42 löndum. Á næsta ólympíumóti fatlaðra 1980 í Arnheim í 

Hollandi tóku spastískir í fyrsta skiptið þátt auk þess sem að Ísland sendi í fyrsta skiptið 

þátttakendur á mótið (International Paralympic Committee (IPC), History of Sports for 

Persons with a Disability, e.d.; Íþróttasamband fatlaðra, Saga Ólympíumóts fatlaðra, 

e.d.). 

Árið 1982 var stofnuð samstarfsnefnd, ICC (International Coordinading Commiittee) 

henni var falið það að jafna ágreining og áherslur mismunandi fötlunarflokka auk þess 

sem að félagið átti að sjá um undirbúning og stjórnun ólympíumóta fatlaðra.  ICC hélt 

fyrsta ólympíumótið árið 1984 Í New York í Bandaríkjunum. Árið 1989 var 

Alþjóðaólympíunefnd fatlaðra, IPC (International Paralympic Committee) stofnað og 

yfir tók það starf ICC og stjórnuðu þau  ólympíumótinu í Barselóna árið 1992 og hafa 

séð um að stjórna mótunum síðan þá (International Paralympic Committee (IPC), 

History of Sports for Persons with a Disability, e.d.; Íþróttasamband fatlaðra, Saga 

Ólympíumóts fatlaðra, e.d.). 

Alþjóðaólympíunefnd fatlaðra 

Alþjóðaólympíunefnd fatlaðra eða IPC eins og hún er þekkt víðast hvar um heiminn var 

stofnuð árið 1989. IPC vinnur undir reglum frá Alþjóðlegu ólympíunefndinni en hefur 

þó mikil völd innan íþróttahreyfingar fatlaðra. IPC starfar sem alþjóðlegt bandalag fyrir 

9 íþróttagreinar og sér hreyfingin um að skipuleggja og stjórna öllum stórmótum innan 

íþróttahreyfingar fatlaðra, þau skipuleggja og stjórna vetrar-, sumarólympíumótum, 
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heimsmeistaramótum sem og öðrum mótum (International Paralympic Committee 

(IPC), IPC e.d.). 

Hugsjón IPC er að efla afreksfólk til að ná hámarksárangri og hafa hvetjandi áhrif á 

heiminn, þessi hugsjón kom frá þeim árið 2003 fyrir það höfðu þau verið með sömu 

hugsjón og ólympíuleikar ófatlaðra nota (International Paralympic Committee (IPC), 

Vision, Mission & Values, e.d.).  

Tákn IPC er samansett af þrem röndum í litunum rauðum, bláum og grænum, þessir þrír 

litir er einkennandi fyrir fánaliti í flestum löndum heimsins. Tákn félagsins virðist vera 

á hreyfingu og einkennir það stefnu IPC að koma íþróttamönnum með fötlun saman, 

gefa þeim kost á að keppa við jafningja og að hafa gaman að (International Paralympic 

Committee (IPC), Paralympic Symbol & Motto, e.d.). Frá upphafi íþróttamóta fatlaðra 

hefur sund verið ein af aðalgreinunum á mótunum. Fyrsta mótið sem IPC sá um var 

vetrarólympíumótið í Lillehammer árið 1994 og hafa þau síðan þá staðið á bak við öll 

stórmót fatlaðra. Í dag eru 165 þjóðir innan sambandsins (International Paralympic 

Committee (IPC), IPC, e.d.). 

Evrópumót fatlaðra í sundi 

Evrópumót fatlaðra í sundi hefur aðeins verið haldið fimm sinnum, fyrsta mótið var 

haldið 1995 í Narbonne í Frakklandi, síðan var mótið haldið í Badahoz 1997, 

Braunsweich 1999 og í Stokkhólmi 2001 og núna síðast var mótið haldið í Reykjavík 

2009. Reynt hefur verið að halda mótið annað hvert ár en á milli 2001-2009 datt mótið 

niður Bretar áttu að halda mótið en klikkuðu á því vegna ýmissa ástæðna (Einarsson, 

2010). Að fá að halda stórmót eins og þetta er frábær kynning fyrir landið og ekki síst 

þar sem nafn Reykjavíkur má núna finna í metaskrám þar sem fjöldinn allur af metum 

voru slegin, sett voru 24 heimsmet og 73 Evrópumet auk fjölda annarra alþjóðlegra 

meta (Íþrótta og Ólympíusamband Íslands, e.d.). Mótið var hér á Íslandi dagana 18.-24. 

október og var keppt í innisundlauginni í Laugardalslaug. Hingað komu alls um 450 

keppendur og um 1200 aðstoðarmenn og annað fylgdarfólk. Íslendingar sendu 13 

sundmenn til keppni, 9 voru í flokki hreyfihamlaðra og blinda og 5 voru í flokki 

þroskaheftra (Heimasíða Sundsambands Íslands, e.d.). Á mótinu er keppt í fjórum 

keppnisgreinum; freestyle (skriðsund), flugsundi, bringusundi og fjórsundi (IPC 

Swimming, About the Sport, e.d.).   
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Þetta verkefni að halda Evrópumót fatlaðra hér á Íslandi er stærsta verkefni sem 

Íþróttasamband fatlaðra hér á Íslandi hefur fengist við. Einnig er gaman að mótið hafi 

verið endurvakið hér á landi og að þroskaheftir hafi fengið að taka þátt í fyrsta skiptið 

síðan árið 2001 (Heimasíða Sundsambands Íslands, e.d.). 

Rannsóknarspurning 

Rannsóknin var gerð á sundmönnum og sundkonum í flokkum S9 og S10 í 200 metra 

fjórsundi, 100 metra skriðsundi og 100 metra baksundi. Völdum við þá einstaklinga sem 

vantaði á útlimi úr þessum flokkum og greindum breytur út frá þeim. Breyturnar sem 

skoðaðar voru eru: Lokatími keppenda, lokatími og stig reiknuð eru út frá gildandi 

heimsmetum,  rástími, snúningstími, takalengd og takatíðni. 

Rannsóknarspurningin sem við lögðum upp með er: Er flokkunarkerfi IPC sanngjarnt 

gagnvart mismunandi aflimuðum einstaklingum sem keppa í sama flokki, í flokkum S9 

og S10?  

Tilgáta okkar er sú að við teljum að ekki sé marktækur munur á keppnisframmistöðu 

þeirra sem vantar á hönd miðað við þá sem vantar á fót. 

Fræðilegur kafli 

Flokkunarkerfið í sundi 

Kerfið sem farið er eftir í sundinu er skipt í þrjá yfirflokka,  líkamlega fatlaðir 

einstaklingar, sjónskertir og blindir einstaklingar og þroskaheftir einstaklingar (IPC 

swimming, 2005). Innan þessara þriggja flokka eru síðan fleiri flokkar, nema hjá 

þroskaheftum þar er aðeins einn flokkur. Hjá líkamlega fötluðu einstaklingunum eru 

flokkarnir 10 talsins og hjá blindum og sjónskertum eru flokkarnir 3 (IPC swimming, 

2005). Til þess að fá keppnisleyfi þurfa keppendur að fá flokkun innan þessara þriggja 

flokka. Innan flokks hjá líkamlega fötluðum einstaklingum (Functional classification 

system (FCS), sem er flokkunarferli byggt á mögulegri getu einstaklinga en ekki fötlun) 

geta verið einstaklingar með spasma, einstaklingar sem hlotið hafa mænuskaða, 

einstaklingar sem hafa fengið lömunarveiki, einstaklingar sem hafa misst útlimi 

(amputees), aflimaðir einstaklingar vegna fæðingargalla (les autres) og einstaklingar 

með dvergvöxt  (Daly, 2003; IPC swimming, 2005) og eru þessir einstaklingar flokkaðir 

í flokka 1-10. Í flokki blindra og sjónskertra eru einstaklingar flokkaðir í flokka 11-13. 
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Síðasti flokkurinn er flokkur þroskaheftra einstaklinga og eru þeir flokkaðir í flokk 14 

(IPC swimming, 2005). 

Flokkun hreyfihamlaðra 

Innan kerfisins eru 10S flokkar, sem eru flokkar fyrir baksund, skriðsund og flugsund, 

9SB flokkar sem eru flokkar fyrir bringusund og 10SM flokkar sem eru flokkar fyrir 

fjórsund. Því hærri sem flokkurinn er því minni fötlun á sér stað, til dæmis er flokkur 1 

fyrir einstaklinga sem eru mjög mikið fatlaðir og flokkur 10 fyrir einstaklinga með 

lágmarks fötlun (IPC swimming, General Informaion, e.d.). Aðferðin sem notuð er við 

flokkunina var upphaflega þróuð af Birgittu Blomquist og starfsbræðrum á níunda 

áratugnum og var fyllilega útfærð á ólympíumóti fatlaðra í Barselóna árið 1992 (IPC 

swimming, 2005). Síðan þá hefur kerfið reglulega gengist undir mikilvæga endurskoðun 

og breytingar. Sundnefnd IPC stjórnar endurskoðun og lagfæringum á kerfinu. Áður en 

það flokkunarkerfi sem notast er við í dag tók gildi voru 31 keppnisflokkur fyrir 

líkamlega fatlaða einstaklinga í sundi (IPC swimming, 2005). Flokkunarkerfið gengur 

út á greiningu þar sem sundmenn fá stig fyrir virkni líkamshluta (útlima), líkamsstöðu 

og fleiru. 

Til þess að fá flokkun þurfa sundmenn og liðsstjórar að skrifa undir upplýst samþykki 

þar sem þeir samþykkja að vera samvinnuþýðir við flokkunina og þeim er gert grein 

fyrir því að ef þeir uppfylli ekki þær kröfur sem gerðar eru til þeirra, fá þeir ekki 

flokkun og þar af leiðandi ekki keppnisleyfi (IPC swimming, 2005). Einnig þurfa 

sundmenn að ganga í gegnum ýmsar mælingar sem  framkvæmdar eru á landi (á 

skoðunarbekk) og í sundlaug. Mælingarnar eru framkvæmdar af lækni og tæknilegum 

flokkunarmanni og þurfa þeir að hafa tilskyld leyfi frá alþjóðanefnd IPC. Þau atriði sem 

skoðuð (mæld) eru á landi eru eftirfarandi: mat á vöðvastyrk, mat á samhæfingu, mat á 

virkni liðamóta, mæling á útlim/útlimum sem vantar á og mælingar á búk. Þau atriði 

sem skoðuð eru í sundlaug eru eftirfarandi: stungur (ef viðkomandi getur framkvæmt 

stungu), snúningar, sundmenn þurfa að synda að minnsta kosti 25 metra af sundunum 

fjórum (fyrir mikið fatlaða einstaklinga getur verið nauðsynlegt að láta þá synda 50 

metra af hverju sundi). Sundmenn eru beðnir um að framkvæma flot á baki og bringu, 

það hjálpar til við að meta líkamsstöðu sundmanns í lauginni. Þegar sundmaður 

framkvæmir flot á bringu er hann beðinn um að framkvæma viðeigandi fótatök fyrir 

skriðsund og bringusund, til þess að skoða og mæla framdrifskraftinn frá fótatakinu 

(IPC swimming, 2005). 
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Þeir sundmenn sem ekki geta framkvæmt á viðeigandi hátt flot á baki og bringu eru 

taldir ósjálfbjarga í vatni og þar af leiðandi fá þeir ekki flokkun og keppnisleyfi (IPC 

swimming, 2005).  

Gengið er út frá 300 stigum og talið er niður á við. Þannig er gengið út frá því að 

heilbrigður sundmaður hafi 300 stig, en til þess að teljast fatlaður þarf viðkomandi að 

hafa að minnsta kosti 15 stig í frádrátt út úr þeim prófum sem sundmenn ganga í 

gegnum og þá er hann flokkaður í flokk 10. Það er þó gengið út frá 290 stigum í 

bringusundinu. Af þessum stigum eru mismunandi þættir sundsins og líkamshlutum í 

sundtaki gefið vægi (IPC swimming, 2005). 

Tafla 1. Stigagjöf fyrir flokkun einstaklinga. 

S Flokkur Skrið-, bak-, flugsund SB Flokkur Bringusund 

Armar 130 stig Armar 110 stig 

Fætur 100 stig Fætur 120 stig 

Búkur 50 stig Búkur 40 stig 

Ræsing/stungur 10 stig Ræsing/stungur 10 stig 

Snúningar 10 stig Snúningar 10 stig 

Samtals  300 stig Samtals 290 stig 

(IPC swimming, 2005) 

Á töflu 1 sést að í bringusundinu hafa armar minna vægi í SB flokknum heldur en í S 

flokknum, fætur hafa meira vægi í SB flokknum en í S flokknum og búkurinn minna 

vægi í SB flokknum heldur en í S flokknum. 

Samtals gefa sundaðferðirnar úr S flokknum 300 stig hver fyrir sig en sundaðferðin úr 

SB flokknum 290 stig. 

Fatlaður einstaklingur getur fengið misjafnt vægi út úr flokkunarferlinu eftir því hvort 

um er að ræða  skriðsund eða bringusund og getur þannig lent í sitthvorum flokknum, til 

dæmis gæti hann lent í S9 og SB8 ef að á hann vantar til dæmis fótlegg. Þegar kemur að 

því að ákveða í hvaða flokki sundmaður kemur til með að synda í  fjórsundi er notast 

við eftirfarandi formúlu: 
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3 x S flokkur + 1 x SB flokkur = SM flokkur 

      4 

Formúlan margfaldar gildi S flokks með þremur þar sem sundaðferðir S flokks eru 

þrjár, það er baksund, skriðsund og flugsund. SB flokkurinn er síðan margfaldaður með 

einum þar sem aðeins ein sundaðferð tilheyrir SB flokknum eða bringusund. Síðan er 

deilt með fjórum sem er fjöldi sundaðferðanna í fjórsundi (IPC swimming, 2005).  

S9 og S10 

Í handbók IPC um flokkunarkerfið sem farið er eftir í sundi er fjallað nákvæmlega um 

þær líkamlegu hamlanir sem keppendur í flokkum S9 og S10 eru haldnir. Í þessum kafla 

ætlum við að fara nánar í þessar fatlanir og skoða myndir sem notaðar eru til að lýsa því 

ástandi sem keppendur eru í. 

 

Mynd 1. Skýringarmynd yfir fatlanir. 

Á mynd 1 má sjá skýringar á fötlunum keppenda eins og þær eru skilgreindar í 

flokkunarferlinu. Gögn frá IPC hafa verið íslenskuð, frummyndina má sjá í viðauka 1. 
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S10 

Flokkur S10 er fyrir einstaklinga með lágmarks fötlun. Einstaklingar í þessum flokki 

hafa fengið stig á bilinu 266-285 út úr flokkunarferlinu. Eftirfarandi eru dæmi um 

einstaklinga sem flokkaðir eru í þennan flokk og lýsing á því hvernig þeirra fötlun lýsir 

sér auk skýringarmynda. 

 

Mynd 2. Dæmi um einstakling sem hefur fengið mænusótt/lömunarveiki. 

Einstaklingur með sömu einkenni og sjást á mynd 2 er fær um að grípa vatnið með 

höndunum og ná fullu knýafli. Hann hefur fulla stjórn á örmum í hringhreyfingunni 

(sem fylgir skriðsundi, baksundi og flugsundi) og nær fullu knýafli úr hreyfingunni. 

Hann hefur fulla stjórn á búk og nær fullum knúningskrafti frá öðrum fæti með 

lágmarks orkutapi frá hinum fætinum. Þessi einstaklingur getur framkvæmt stungur af 

ráspalli með lágmarks orkutapi af pallinum, einnig er líklegt að hann tapi smávægilegri 

orku frá fótum við snúninga.  

 

Mynd 3. Dæmi um einstakling sem hefur greinileg ummerki spasma. 
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Einstaklingur með sömu einkenni og sjást á mynd 3 hefur stjórn á griphluta takanna og 

knýafli er náð, vegna spasmanns er lágmarks orkutap frá höndum. Hann er fær um 

stjórn á örmum í hringhreyfingunni með lágmarks orkumissi vegna vöðvakrampa. Hann 

hefur fulla stjórn á búk og nær knýjandi krafti frá fótum með lágmarks orkutapi vegna 

vöðvakrampa. Þessi einstaklingur getur framkvæmt stungur og snúninga á eðlilegan hátt 

með lágmarks krafttapi vegna vöðvakrampa. Einnig er líklegt að  þessi einstaklingur 

hafi verið með óregluhreyfingar í ákveðnum prófum í flokkunarferlinu. 

 

 

Mynd 4. Dæmi um einstakling sem er lamaður á öðrum fæti  eða einstakling sem er verulega hreyfihamlaður á 

öðrum mjaðmalið. 

Einstaklingur með sömu einkenni og sjást á mynd 4 er fær um að grípa vatnið með 

höndunum og ná fullu knýafli. Hann hefur fulla stjórn á örmum í hringhreyfingunni og 

nær fullu knýafli út úr hreyfingunni. Hann hefur fulla stjórn á búk og nær fullum 

knúningskrafti frá öðrum fæti en lágmarks knúningsafli frá hinum fætinum, hann getur 

þó notað lamaða fótinn sem stöðugleika (til dæmis á ráspalli). Þessi einstaklingur getur 

framkvæmt stungur og snúninga en hefur þó aðeins kraft frá öðrum fæti. 
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Mynd 5. Dæmi um einstakling sem er aflimaður á öðrum fæti fyrir neðan hné. 

Einstaklingur sem hefur sömu einkenni og sjást á mynd 5 er fær um að grípa vatnið með 

höndunum og ná fullu knýafli. Hann hefur fulla stjórn á örmum í hringhreyfingunni og 

nær fullu knýafli úr hreyfingunni. Hann hefur fulla stjórn á búk þó með minniháttar 

jafnvægismissi. Hann nær fullum knúningskrafti frá öðrum fæti og fullnægjandi krafti 

frá hinum fætinum. Þessi einstaklingur getur framkvæmt stungur og snúninga en hefur 

þó aðeins fullan kraft frá öðrum fæti. 

 

Mynd 6. Dæmi um einstakling sem er aflimaður á báðum fótum fyrir neðan hné. 

Einstaklingur með sömu einkenni og sjást á mynd 6 er fær um að grípa vatnið með 

höndunum og ná fullu knýafli. Hann hefur fulla stjórn á örmum og nær fullu knýafli úr 

hreyfingunni. Hann hefur fulla stjórn á búk og framkvæmir árangursrík knýjandi 

fótatök. Þessi einstaklingur getur framkvæmt stungur og snúninga en hefur takmarkaðan 

kraft frá fótum vegna skorts á fótum. 
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Mynd 7. Dæmi um aflimanir af hendi, missir af hendi er ½. 

Einstaklingar með aflimun af annarri hendi (eins og sýnt er á mynd 7) eru færir um að 

grípa vatnið með annarri hendi og ná fullu knýafli með heilu hendinni og fullnægjandi 

krafti frá hinni. Þeir hafa fulla stjórn á hringhreyfingunni og ná fullu knýafli úr 

hreyfingunni. Þeir hafa fulla stjórn á búk og ná fullum knúningskrafti frá fótum. Þessir 

einstaklingar geta framkvæmt stungur og snúninga og hafa fullan kraft frá fótum. 

S9 

Í flokki S9 eru einstaklingar sem hafa fengið stig á bilinu 241-265 út úr 

flokkunarferlinu. Eftirfarandi eru dæmi um einstaklinga sem flokkaðir eru í þennan 

flokk og lýsing á því hvernig þeirra fötlun lýsir sér auk skýringarmynda. 

 

Mynd 8. Dæmi um einstakling með göngulömun, með lágmarks áhrif á útlimi. 

Með göngulömun eða Walking paraplegia er átt við lömun fyrir neðan mitti eða 

þverlömun. Einstaklingur með sömu einkenni og sjást á mynd 8 er fær um að grípa 

vatnið með höndunum og ná fullu knýafli. Hann hefur fulla stjórn á örmum í 

hringhreyfingunni og nær fullum krafti úr knúningsfasa. Hann hefur fulla stjórn á búk 

og nær fullnægjandi knúningskrafti frá fótum. Þessi einstaklingur getur framkvæmt 
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stungur af ráspalli með lágmarks orkutapi af pallinum, einnig er líklegt að hann tapi 

einhverri orku frá fótum við snúninga. 

 

 

Mynd 9. Dæmi um einstakling sem hefur fengið mænusótt/lömunarveiki og hefur einn óvirkan fót. 

Einstaklingur með sömu einkenni og sjást á mynd 9 er fær um að grípa vatnið með 

höndunum og ná fullu knýafli. Hann hefur fulla stjórn á örmum í hringhreyfingunni og 

nær fullu knýafli úr hreyfingunni. Hann hefur fulla stjórn á búk og hefur möguleika á 

fullum knúningskrafti frá öðrum fæti. Þessi einstaklingur getur framkvæmt standandi 

stungu með krafti frá öðrum fæti í ráspallinn. Hann getur framkvæmt snúninga með 

fullum krafti frá öðrum fæti úr fráspyrnunni. 

 

Mynd 10. Dæmi um einstakling sem er aflimaður á öðrum fæti fyrir ofan hné. 

Einstaklingur með sömu einkenni og sjást á mynd 10 er fær um að grípa vatnið með 

höndunum og ná fullu knýafli. Hann hefur fulla stjórn á örmum í hringhreyfingunni og 

nær fullu knýafli úr hreyfingunni. Hann hefur fulla stjórn á búk þó með minniháttar 

jafnvægismissi. Hann nær fullum knýjandi krafti frá öðrum fæti. Þessi einstaklingur 
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getur framkvæmt stungur af ráspalli með fullum krafti frá öðrum fæti. Hann getur 

framkvæmt snúninga með kraftmissi frá fótum í fráspyrnunni. 

 

Mynd 11. Dæmi um einstakling sem er aflimaður á báðum fótum fyrir neðan hné. 

Einstaklingur með sömu einkenni og sjást á mynd 11 er fær um að grípa vatnið með 

höndunum og ná fullu knýafli. Hann hefur fulla stjórn á örmum í hringhreyfingunni og 

nær fullu knýafli úr hreyfingunni. Hann hefur fulla stjórn á búk og framkvæmir 

knýjandi fótatök af miðlungskrafti. Þessi einstaklingur getur framkvæmt stungur af 

ráspalli með smávægilegum kraftmissi frá pallinum. Hann hefur takmarkaðan kraft frá 

fótum í fráspyrnu úr snúningum vegna skorts á fótum. 

 

Mynd 12. Dæmi um einstakling sem er aflimaður á annarri hendi fyrir neðan olnboga. 

Einstaklingur með sömu einkenni og sjást á mynd 12 er fær um að grípa vatnið með 

höndunum og ná fullu knýafli með annarri hendi. Hann hefur fulla stjórn á örmum í 

hringhreyfingunni og nær fullu knýafli með annarri hendi úr hreyfingunni og nær 

ásættanlegu knýafli frá aflimuðu hendinni. Hann hefur fulla stjórn á búk og nær fullum 

knýjandi krafti frá fótum. Þessi einstaklingur getur framkvæmt stungur af ráspalli með 
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fullum krafti frá pallinum, einnig nær hann fullum kraft frá fótum í fráspyrnunni í 

snúningum. Straumlína sundmanns getur verið bjöguð. 

 

Mynd 13. Dæmi um einstakling sem er hreyfihamlaður í neðri útlimum, önnur hliðin er fyrir meiri áhrifum. 

Einstaklingur sem hefur sömu einkenni og sjást á mynd 13 er fær um að grípa vatnið 

með höndunum og ná fullu knýafli. Hann hefur fulla stjórn á örmum í 

hringhreyfingunni og nær fullu knýafli úr hreyfingunni. Hann hefur fulla stjórn á búk og 

hann nær ásættanlegum knýjandi krafti frá fótum. Þessi einstaklingur getur framkvæmt 

stungur og snúninga með kraftmissi frá ráspallinum og frá fótum í fráspyrnu snúnings. 

Aflfræði sundsins 

Samspil milli líkamsbyggingu og frammistöðu sundmanna hefur lengi verið 

viðfangsefni og vakið áhuga rannsóknarmanna á sundi. Þetta samspil hefur enn meira 

vægi fyrir sundmenn með hreyfihamlarnir (Daly, 2003). 

Sundhraði sundmanns ræðst af hæfileikum hans til að framkvæma knýjandi kraft 

(framdrifskraft) meðan hann forðast mótstöðukraftana. Framdrifskraftur er 

framkvæmdur með handa- og fótahreyfingum ásamt líkamsbylgjuhreyfingum, 

mótstöðukraftarnir gætu hins vegar orsakast af þessum sömu hreyfingum, ef þær eru 

ekki gerðar rétt, allt fer þetta eftir stefnu hreyfinganna og hraða (Daly, 2004). 

Til þess að skilja betur þá þætti sem hafa áhrif á legu, tækni og hraða sundmanns í sundi 

þurfum við að skoða aflfræði sundsins.  

Í aflfræði sundsins er talað um fjóra megin krafta sem allir verka á sundmanninn í 

vatninu, kraftarnir hafa mismikil áhrif á sundmanninn og virka allir á sundmanninn í 

einu, þessir kraftar eru þyngdarkraftur, uppdrifskraftur, mótstöðukraftur og 

framdrifskraftur (Eiríksson, 2000: 13). 
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Þyngdarkraftur. Þyngd hlutar er togkraftur jarðar í hlutinn og er mældur í newton. 

Stærð þyngdarkraftsins fer eftir massa hlutarins sem hann hefur áhrif á. Sá punktur sem 

þyngdarkrafturinn verkar á kallast þyngdarpunktur (Eiríksson, 2000: 13). 

Uppdrifskraftur er kraftur sem er gagnstæður við þyngdarkraftinn og veldur því að 

hlutir fljóta í vatni. Uppdrifskrafti er skipt í stöðuuppdrif og hreyfiuppdrif. Stöðuuppdrif 

felst í því að þegar hlutur er settur í vatn léttist hann jafn mikið og rúmmál þess vatns 

sem hann riður frá sér. Hreyfiuppdrif gengur út frá því að eftir því sem hraði sundmanns 

er meiri þeim mun ofar liggur hann í vatninu (Eiríksson, 2000: 14). 

Mótstöðukraftur (vatnsmótstaða). Það eru ferns konar mótstöðukraftar sem verka á 

sundmann það eru, framhliðarmótstaða, hörundsmótstaða, yfirborðsmótstaða og 

iðumótstaða (aftursog). Framhliðarmótstaða er mótstaða sem myndast af völdum vatns 

fyrir framan sundmann og líkami hans skellur á og dregur því úr hraða hans. 

Líkamsvöxtur hefur áhrif á þessa mótstöðu. Hörundsmótstaða er mótstaða þar sem 

hörund og vatn mætast og við það myndast núningur sem hefur einhver, þó ekki mikil 

áhrif á sundmanninn. Yfirborðsmótstaða er mótstaða sem myndast þegar líkamshluti 

sundmanns klýfur yfirborð vatnsins. Við það að líkamshluti sundmanns kljúfi vatnið 

myndast hindrun á yfirborðinu sem er kölluð yfirborðsspenna sem sundmaðurinn þarf 

að rjúfa við sund og stungur. Iðumótstaða er sá hvirfilstraumur sem myndast fyrir aftan 

sundmann og togar í hann og dregur þar með úr hraða hans. Til að koma í veg fyrir 

mikla iðumótstöðu (aftursog) er nauðsynlegt fyrir sundmann að liggja eins lárétt í 

vatninu og mögulegt er. Minni framhliðarmótstaða = minna aftursog (Eiríksson, 2000: 

15-17). 

Framdrifskraftur (myndun knýafls) er sá kraftur sem kemur sundmanninum áfram í 

vatninu og myndar knýafl. Þegar við skoðum framdrifskraftinn ber að hafa í huga þriðja 

lögmál Newtons um átak og gagnverkun sem segir að hverju átaki fylgir jöfn 

gagnverkun. Þegar átaki er beitt á vatnið myndar það gagnverkun sem flytur 

sundmanninn áfram (Eiríksson, 2000: 17). 

Framdrifskrafturinn ræðst af stærð og lögun líkamans, líkamsparta sem notaðir eru, 

hegðun þessara hreyfinga í vatninu, samhæfingu og getunni til að halda hreyfingunni 

áfram sem ræðst af styrk, loftháðu og loftfirrtu þoli sundmanns (Daly, 2004). 
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Gangslausar útlimahreyfingar gætu ekki einungis dregið úr framdrifskraftinum heldur 

auka þær einnig mótstöðu sundmanns. Líkamslögun og flotkraftur hafa einnig áhrif á 

heildarmótstöðu sundmanna (Daly, 2004). 

Einnig ber að hafa í huga flot sundmanna sem er mjög misjafnt. Flot sundmanna fer eftir 

samspili milli þyngdarkrafts og uppdrifskrafts, þegar sundmaður flýtur er jafnvægi þar á 

milli. Það eru margir þættir sem hafa áhrif á flot sundmanna, þeir þættir sem hafa mest 

áhrif eru fita, vöðvamassi og stærð og þyngd beina. Þegar þyngdarpunktur og 

uppdrifskraftur falla ekki alveg saman þá sökkva sundmenn (Eiríksson, 2000: 15). 

Tafla 2. Eðlisþyngd vatns við 4° í samanburði við líkamann. 

Vatn 4° 1 

Vöðva vefur 1,05 

Bein vefur 1,8 

Fitu vefur 0,95 

(Bull, o.fl., 1985) 

Á töflu 2 er sýnd eðlisþyngd vatns við 4° í samanburði við líkamann. Eins og áður  er 

sagt er flot sundmanna misjafnt. Líkamssamsetning skiptir miklu máli varðandi 

líkamsmassa og þar af leiðandi hversu mikill þyngdarkrafturinn er til móts við 

uppdrifskraftinn. Hjá líkamlega fötluðum einstaklingum getur hlutfall þyngdarkrafts og 

uppdrifskrafts skarast verulega. Hjá lömuðum sundmönnum visna vöðvar í fótum og 

verða mjög léttir, því færist þyngdarpunktur ofar á líkamann. Hjá einstaklingi sem 

vantar til dæmis á annan fótlegg færist þyngdarpunkturinn ofar og meira yfir á „heilu“ 

hliðina (Bull, o.fl., 1985). 

Framdrifskraftur fatlaðra sundmanna getur verið mismunandi milli þeirra. Sumir hafa 

skertan kraft og skila því ekki sama framdrifskrafti á höndum og fótum við sundtak. Hjá 

þeim sundmönnum sem ójafnvægi er á líkamshlutum verður ójafnvægi í sundtökum. Til 

dæmis hjá þeim sundmönnum sem vantar á annan handlegg er tilhneiging að leita í þá 

átt sem á vantar handlegg, vegna þess hve mikið sterkara sundtakið er frá heilu hendinni 

(Bull, o.fl., 1985). 

Þegar armur krossar yfir miðlínu (þyngdarpunkt) í yfirtaki baksunds verður snúningur á 

líkamanum, þá færist hönd í yfirtaki í átt að hönd í undirtaki. Hjá fötluðum sundmanni 

sem á vantar útlim skerðist hlutfallið þar á milli miðað við hjá ófötluðum sundmanni 
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vegna breyttrar staðsetningar þyngdarpunkts (Bull, o.fl., 1985). Því gæti þurft að breyta 

sundtækninni þannig að fætur gætu leiðrétt þann snúning sem verður þegar einhentur 

sundmaður syndir baksund.  

Auðunn (2000) talar um að armar sjá aðallega um knýaflsmyndun í skriðsundi. Með 

tilliti til stigakerfis í flokkunarferlinu hafa armar meira vægi en fætur eða 130 stig á 

móti 100 stigum (IPC swimming, 2005). 

Stungur, snúningar, takalengd og takatíðni 

Í öllum sundum nema í baksundi er byrjað á ráspalli við sundlaugarbakkann. 

Sundmennirnir koma sér fyrir upp á pallinum, þegar að stungan er tekin spyrna þeir sér í 

pallinn og rétta úr sér og reyna að lenda í vatninu með góða straumlínu (Eiríksson, 

2000: 102-103). Hér nýta sundmennirnir kraftana úr fótunum til að spyrna sér frá 

pallinum. Í baksundsræsingu er byrjað við bakkann ofan í lauginni, sundmaður heldur í 

stöng sem er á ráspallinum og við hljóðmerkið spyrnir hann sér frá bakkanum og reynir 

að fara upp fyrir yfirborðið. Góð stunga skiptir miklu máli og hafa rannsóknir sýnt fram 

á að hún geti bætt lokatímann allavega um 0.10 sekúndur. Í 25 metra sundi  er rástíminn 

um 25% af heildartímanum, í 50 metra sundi er rástíminn 10% af heildartímanum og í 

100 metra sundi er hann um 5% af heildartímanum (Maglischo, 2003: 265-266). 

Snúningar skipta sundmenn miklu máli og geta þeir sparað sér mikinn tíma með því að 

framkvæma þá vel, snúningurinn hefur mikil áhrif á spyrnuna og frárennslið frá 

bakkanum. Í bringusundi og flugsundi  eru yfirborðssnúningar  og í skriðsundi og 

baksundi eru veltusnúningar (Eiríksson, 2000: 86-89). Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

góðir snúningar geti bætt lokatímann að minnsta kosti um 0.20 sekúndur í hverjum 

snúning. Tíminn sem fer í snúninga er mismunandi eftir því hvaða sund er verið að 

synda, skriðsundmenn eyða um 20%-38% af heildartímanum í100 metra sundum í 

snúninga, baksundmenn í 200 metra sundi eyða 39% af heildartímanum í snúninga 

(Maglischo, 2003: 265-266). 

Mælingar á takatíðni og takalengd eru vinsælar mælingar í keppnissundi. Skrár frá 

nýlegustu mótunum innihalda útreikninga á takatíðni, takalengd ásamt sundhraða og 

millitímum. Takatíðni á við um þau sundtök sem sundmaður tekur. Takatíðni getur 

verið lýst sem hversu mörg sundtök sundmaður tekur á hverri mínútu (tök/mín) eða sá 

tími sem fer í að synda eitt sundtak (tími/tak). Eitt sundtak í skriðsundi og baksundi er 
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skilgreint sem tvær armstrokur, ein með hægri hendi og ein með vinstri hendi 

(Maglischo, 2003: 695-696). Takalengd á við um þá lengd sem sundmaður ferðast á 

meðan einu sundtaki stendur. Takalengd er reiknuð sem metrar sem líkami sundmanns 

ferðast áfram á einu sundtaki (Maglischo, 2003: 695-696). 

Aðferð við mælinguna 

Skilgreiningar á breytum 

Lokatími: Er sá tími frá því að rásmerki er gefið og þar til sundmaðurinn hefur klárað 

sundið. 

Ræsing: Sundmenn eru ræstir af ráspöllum eða frá sundlaugarbakkanum. Við 

skilgreinum ræsingu sem sá tími sem líður frá því að rásmerki er gefið og þar til miðjan 

á höfði sundmanns kemur að 15 metra línunni. 

Snúningar: Eru síðustu 5 metrarnir inn að sundlaugarbakkanum og 10 metra út frá 

honum. Mælt er þegar miðjan á höfði sundmanns kemur að 5 og 10 metra línunum. 

Takalengd: Á við um þá lengd sem sundmaður kemst á einu heilu sundtaki. Takalengd 

er mæld í metrum. 

Takatíðni: Á við um hversu mörg sundtök sundmaður tekur á hverri mínútu (tök/mín). 

Tæki 

 Fimm 25 Hz stafrænar myndavélar (Sony Handy Cam 160). 

 Tölvur með myndvinnsluforritinu Dartfish og Excel. 

 Fimm stangir til þess að festa myndavélarnar á. 

Atburðurinn  

Mælingarnar fóru fram á Evrópumóti fatlaðra í sundi sem haldið var í Reykjavík dagana 

18.-24. október. Keppt var í innisundlauginni í Laugardalslauginni. Keppendur á mótinu 

voru um 450 auk aðstoðar- og fylgdarliðs sem voru um 1200. Á mótinu kepptu aðeins 

sterkustu sundmenn Evrópu. Undantekning var á S14 flokknum en hann var opinn 

öllum sundmönnum sem höfðu náð lágmarki inn á mótið þar sem að verið var að gera 

stóra rannsókn á þeim. Mældum við S9 og S10 flokka kvenna og karla í 100 metra 

skriðsundi, 100 metra baksundi og 200 metra fjórsundi.  
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Undirbúningur og staðsetning myndavélar 

Áður en mótið hófst voru fimm myndavélum komið fyrir á svölunum fyrir ofan stúkuna 

í sundhöllinni. Stúkan var  í 3 metra hæð yfir sundlauginni og í 4-6 metra fjarlægð frá 

sundlaugarbakkanum. Myndavélunum var komið þannig fyrir að við gátum fylgst með 

öllum átta brautum laugarinnar og keppendum frá upphafi sunds til enda. 

Myndavélarnar voru festar á stöng sem búið var að festa við handriðið á svölunum. 

Mælingin 

Við mælingarnar notuðum við fimm upptökuvélar. Þegar að keppendur voru að taka sér 

stöðu á ráspallinum eða við sundlaugarbakkann var kveikt á öllum vélunum. Myndavél 

1 tók upp fyrstu 15 metra sundsins og var ekki slökkt á þeirri vél fyrr en allir keppendur 

höfðu lokið sundinu, í 200 metra sundi voru snúningar sundmanna einnig skoðaðir. 

Myndvél 2 tók upp fyrstu 25 metra sundsins og slökkt var á þeirri vél þegar allir 

keppendur voru komnir vel yfir 25 metra línuna í 100 metra sundi en í 200 metra 

sundinu var ekki slökkt á henni fyrr en sundmennirnir voru búnir með 125 metra. 

Myndavél 3 tók upp þangað til að allir sundmenn höfðu lokið sundinu og var henni stillt 

upp þannig að hún myndaði miðju laugarinnar. Myndavél 5 var notuð til að taka upp 

snúninga hjá keppendum. Myndavél 4 notuðum við ekki. Mótshaldarar gáfu út 

keppnisskrá þar sem við gátum séð nöfn keppenda og á hvaða braut þeir syntu í hverjum 

riðli. Þessar upplýsingar sannreyndum við síðan með því að bera þær saman við 

heimasíðu mótsins, en þar voru birt öll úrslit þar sem við gátum einnig séð hver synti á 

hverri braut.  

Úrvinnsla  

Þegar sundunum var lokið fluttum við upptökurnar yfir á tölvu. Tölvan var með forritið 

Dartfish sem var notað við greiningu gagnanna. Fyrst skoðuðum við hvern riðil fyrir sig 

á venjulegum hraða til að sjá hvaða sund og riðill það væri til að merkingar yrðu 

örugglega réttar. Upptökurnar voru flokkaðar í möppur eftir sundum, flokk og kyni. 

Sundin sem við greinum voru 100 metra skriðsund, 100 metra baksund og 200 metra 

fjórsund hjá báðum kynjum og flokkum. 

Myndböndin voru greind í Dartfish og niðurstöðurnar skráðar inn í Excel skjöl. Þegar 

myndböndin af myndavél 1 voru greind var dregin lína milli stanga sem afmarka fyrstu 

15 metrana. Keppendur voru síðan greindir eftir brautum og skráður nákvæmur tími 

keppenda á hverri braut. Skráður var tíminn þegar að keppandi var með höfuðið á miðri 
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15 metra línunni. Í 200 metra fjórsundi var myndavél 1 einnig notuð til að greina 

snúninga keppenda, þá var dregin lína 5 metrum áður en þeir komu að bakkanum og 10 

metra eftir að þeir fóru frá bakkanum. Á myndavél 2 var gerð lína milli merkja sem 

afmarka fyrstu 25 metra sundsins og tímarnir skráðir eins og við 15 metra línuna. Í 200 

metra sundunum greindum við einnig af myndavél 2 þegar keppendur komu með mitt 

höfuð á 125 metrana línuna. Af myndavél 2 voru greind hljóðmerki við ræsingu og 

tíminn á því skráður. Á myndavél 3 var greint hversu lengi keppendur voru að synda 5,3 

metra, miðað var út frá merkjum í botni laugarinnar. Af myndavél 3 var einnig fundið út 

takalengd og takatíðni sundmanna og voru talin 3 armtök í hverri ferð hjá hverjum 

sundmanni. Af myndavél 5 greindum við þegar að keppendur komu að 45 metra línunni 

og 60 metra línunni í 100 metra sundi, í 200 metra sundi greindum við einnig þegar 

keppendur komu að 145 metra línunni og að 160 metra línunni.  

Upplýsingar um nöfn keppenda voru slegnar inn í Excel skjölin ásamt lokatímum og 

millitímum sem fengið var af heimasíðu mótsins. 

Niðurstöður 

Skoðað var lokatími keppenda, lokatími og stig reiknuð út frá gildandi heimsmetum, 

rástími, snúningstími, takalengd og takatíðni. Skoðuð voru 100 metra skriðsund, 100 

metra baksund og 200 metra fjórsund hjá báðum flokkum og kynjum.  

Þegar talað er um keppendur sem vantar á hendur er átt við einstaklinga sem eru 

aflimaðir af handlegg á einhvern hátt, gæti átt við um báða handleggi. 

Þegar talað er um keppendur sem vantar á fætur er átt við einstaklinga sem eru aflimaðir 

af fótlegg á einhvern hátt, gæti átt við um báða fótleggi. 
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Keppendur 

Á töflu 3 má sjá hversu mörg sund voru greind eftir flokki og mismunandi aflimun. 

Tafla 3. Skipting greindra sunda eftir flokki, kyni og aflimun sundmanna. 

  Karlar Konur Samtals 

S9 61 43 104 

Vantar hendur 30 31   

Vantar fætur 31 12   

S10 24 21 45 

Vantar hendur 13 13   

Vantar fætur 11 8   

 

Lokatími 

Þegar skoðuð eru stig reiknuð út frá gildandi heimsmetum og lokatíma allra keppenda í 

öllum sundum og berum saman þá einstaklinga sem vantar á hendur við þá sem vantar á 

fætur kemur í ljós að keppendur sem vantar á hendur eru stigahærri og því nær 

heimsmetstímanum. Keppendur sem vantar á fætur höfðu að meðaltali 582 stig með 

staðalfrávik 151 stig, keppendur sem vantar á hendur höfðu að meðaltali 645 stig með 

staðalfrávik 111 stig. Keppendur sem vantar á fætur voru að meðaltali 63 stigum lægri 

en þeir sem vantar á hendur, sem er marktækur munur upp á (p<0,05) (sjá mynd 14). 

 

Mynd 14. Stig keppenda reiknuð út frá gildandi heimsmetum og lokatíma.   

* = marktækur munur (p<0,05) á milli þeirra sem vantar á hendur og vantar á fætur. 
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Ræsing 

Á töflu 4 má sjá meðaltal af ræsingu allra keppenda í flokkum S9 og S10 í 200 metra 

fjórsundi, 100 metra skriðsundi og 100 metra baksundi.  

Þegar að við skoðum S9 flokk karla í öllum sundum kemur í ljós að keppendur sem 

vantar á fætur voru alltaf að meðaltali lengur út fyrir fyrstu 15 metra sundsins miðað við 

þá sem vantar á hendur. Í öllum sundum hjá S9 körlum er marktækur munur upp á 

(p<0,05). 

Þegar við skoðum S10 flokk karla í öllum sundunum kemur í ljós að í öllum sundunum 

nema 100 metra baksundi eru þeir keppendur sem vantar á fætur eru að meðaltali lengur 

út fyrir fyrstu 15 metra sundsins. Í 200 metra fjórsundi og 100 metra skriðsundi hjá S10 

körlum er marktækur munur upp á (p<0,05). 

Þegar við skoðum S9 flokk kvenna í öllum sundum kemur í ljós að þeir sundmenn sem 

vantar á fætur voru að meðaltali lengur út fyrir fyrstu 15 metra sundsins miðað við þá 

sem vantar á hendur. Aðeins má finna marktækan mun hjá konum í S9 í 100 metra 

skriðsundi upp á (p<0,05). 

Þegar að við skoðum S10 flokk kvenna í öllum sundum kemur í ljós að lítill munur var 

á milli keppenda. Það var aðeins í 100 metra baksundi þar sem að þeir sem vantar á 

fætur eyddu meiri tíma út fyrir fyrstu 15 metra sundsins og þar er marktækur munur upp 

á (p<0,05). 
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Tafla 4. Meðaltal af ræsingu keppenda í öllum flokkum. 

Sund Kyn Flokkur Vantar hendur (s) Vantar fætur (s) 

200 m fjórsund* Karlar S9 7,42(±0,57) 7,88(±0,46) 

N=14 N=6 

200 m fjórsund* Karlar S10 7,43(±0,12) 7,94(±0,39) 

N=5 N=4 

200 m fjórsund Konur S9 8,43(±0,45) 10,34(±0) 

N=12 N=1 

200 m fjórsund Konur S10 9,23(±0,26) 9,03(±0,30) 

N=4 N=2 

100 m skriðsund* Karlar S9 7,27(±0,35) 8,13(±0,71) 

N=10 N13 

100 m skriðsund* Karlar S10 6,95(±0,27) 7,79(±0,16) 

N=6 N=6 

100 m skriðsund* Konur S9 8,26(±0,52) 9,29(±0,87) 

N=12 N=7 

100 m skriðsund Konur S10 8,25(±0,47) 8,24(±0,47) 

N=4 N=4 

100 m baksund* Karlar S9 7,83(±0,23) 9,61(±0,82) 

N=6 N=12 

100 m baksund Karlar S10 8,45(±0,44) 8,34(±0) 

N=2 N=1 

100 m baksund Konur S9 10,47(±0,92) 11,96(±2,09) 

N=7 N=4 

100 m baksund* Konur S10 9,29(±0,42) 10,25(±0,01) 

N=4 N=2 

* = Marktækur munur (p<0,05) er á milli þeirra sem vantar á hendur og þeirra sem 

vantar á fætur. 

Þegar við skoðum prósentu ræsingar af heildartíma allra keppenda í 100 metra 

skriðsundi kemur í ljós að keppendur sem vantar á fætur eyddu meiri tíma í fyrstu 15 

metra sundsins miðað við þá sem vantar á hendur. Keppendur sem vantar á hendur 

notuðu að meðaltali 11,95% af heildartíma sundsins í fyrstu 15 metrana með 
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staðalfrávikið 0,43%, keppendur sem vantar á fætur notuðu að meðaltali 12,53% af 

heildartíma sundsins í fyrstu 15 metrana með staðalfrávikið 0,40%. Keppendur sem 

vantar á fætur notuðu að meðaltali 0,58% meiri tíma í fyrstu 15 metra sundsins, sem er 

marktækur munur upp á (p<0,05) (sjá mynd 15). 

 

Mynd 15. Prósenta ræsingar af  heildartíma keppenda í 100 metra skriðsundi. 

 * = Marktækur munur (p<0,05) er á milli þeirra sem vantar á hendur og þeirra sem vantar á fætur. 

Þegar við skoðum prósentu ræsingar af heildartíma keppenda í 100 metra baksundi 

kemur í ljós að keppendur sem vantar á fætur eyddu meiri tíma í fyrstu 15 metra 

sundsins miðað við þá sem vantar á hendur. Keppendur sem vantar á hendur notuðu að 

meðaltali 11,88% af heildartíma sundsins í fyrstu 15 metrana með staðalfrávikið 0,51%, 

keppendur sem vantar á fætur notuðu að meðaltali 13,15% af heildartíma sundsins í 

fyrstu 15 metrana með staðalfrávikið 0,56%. Keppendur sem vantar á fætur notuðu að 

meðaltali 1,27% meiri tíma í fyrstu 15 metra sundsins, sem er marktækur munur upp á 

(p<0,05) (sjá mynd 16). 
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Mynd 16. Prósenta rástíma af heildartíma keppenda í 100 metra baksundi. 

* = Marktækur munur (p<0,05) er á milli þeirra sem vantar á hendur og þeirra sem vantar á fætur. 

Þegar við skoðum prósentu ræsingar af heildartíma keppenda í 200 metra fjórsundi 

kemur í ljós að keppendur sem vantar á fætur eyddu meiri tíma í fyrstu 15 metra 

sundsins miðað við þá sem vantar á hendur. Keppendur sem vantar á hendur notuðu að 

meðaltali 5,01% af heildartíma sundsins í fyrstu 15 metrana með staðalfrávikið 0,30%, 

keppendur sem vantar á fætur notuðu að meðaltali 5,20% af heildartíma sundsins í 

fyrstu 15 metrana með staðalfrávikið 0,44%. Keppendur sem vantar á fætur notuðu að 

meðaltali 0,19% meiri tíma í fyrstu 15 metra sundsins, sem er marktækur munur upp á 

(p<0,05) (Sjá mynd 17). 

 

N=19 N=19

6

8

10

12

14

16
P

ró
se

n
ta

  
(%

)

100 metra baksund

Prósenta ræsingar af heildartíma

Vantar hendur

Vantar fætur

*



34 

 

 

Mynd 17. Prósenta ræsingar af heildartíma keppenda í 200 metra fjórsundi. 

* = Marktækur munur (p<0,05) er á milli þeirra sem vantar á hendur og þeirra sem vantar á fætur. 

Snúningar 

Á töflu 5 má sjá meðaltal af snúningstíma allra keppenda í flokkum S9 og S10 í 200 

metra fjórsundi, 100 metra skriðsundi og 100 metra baksundi.  

Þegar að við skoðum S9 flokka karla í öllum sundum  kemur í ljós að þeir keppendur 

sem vantar á fætur voru að meðaltali lengur með snúninga sundsins miðað við þá sem 

vantar á hendur.  Hjá S9 flokk karla má aðeins finna marktækan mun upp á (p<0,05) í 

200 metra fjórsundi.  

Þegar að við skoðum S10 flokk karla sjáum við að í 200 metra baksundi og 100 metra 

skriðsundi voru keppendur sem vantar á fætur að meðalatali lengur með snúninga 

sundsins heldur en keppendur sem vantar á hendur. Í 100 metra baksundi voru þeir sem 

vantaði á fætur fljótari að meðaltali að framkvæma snúninga sundsins heldur en þeir 

sem vantaði á hendur, en ekki er það marktækt þar sem aðeins voru tveir karlar sem 

vantaði á hendur og einn sem vantaði á fót. Hjá S10 flokk karla mátti finna marktækan 

mun upp á (p<0,05) í 100 metra skriðsundi. 

Þegar við skoðum S9 flokk kvenna í öllum sundum kemur í ljós að þeir keppendur sem 

að vantar á fætur voru að meðaltali lengur að framkvæma snúninga sundsins miðað við 

þá sem vantar á hendur. Engan marktækan mun var þó að finna. 
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Þegar að við skoðum S10 flokk kvenna í öllum sundum kemur í ljós að þeir keppendur 

sem vantar á fætur voru að meðaltali aðeins fljótari að framkvæma snúninga sundsins en 

þeir sem vantar á hendur. Engan marktækan mun var þó að finna. 

Tafla 5. Meðaltal snúningstíma hjá keppendum í öllum flokkum. 

Sund Kyn Flokkur Vantar hendur (s) Vantar fætur (s) 

200 m fjórsund* Karlar S9 11,39(±1,06) 13,30(±2,68) 

N=14 N=6 

200 m fjórsund Karlar S10 11,15(±0,36) 11,48(±0,86) 

N=5 N=4 

200 m fjórsund Konur S9 12,73(±1,95) 14,73(±0,63) 

N=12 N=1 

200 m fjórsund Konur S10 13,44(±0,74) 13,46(±1,05) 

N=4 N=2 

100 m skriðsund Karlar S9 9,16(±0,40) 9,80(±1,13) 

N=10 N13 

100 m skriðsund* Karlar S10 9,01(±0,36) 9,68(±0,46) 

N=6 N=6 

100 m skriðsund Konur S9 10,87(±1,23) 11,19(±0,87) 

N=12 N=7 

100 m skriðsund Konur S10 10,43(±0,56) 10,63(±0,13) 

N=4 N=4 

100 m baksund Karlar S9 10,16(±1,70) 11,50(±2,14) 

N=6 N=12 

100 m baksund Karlar S10 10,27(±0,89) 9,40(±0) 

N=2 N=1 

100 m baksund Konur S9 12,91(±1,41) 13,06(±2,10) 

N=7 N=4 

100 m baksund Konur S10 11,37(±0,61) 11,47(±0,34) 

N=4 N=2 

* = Marktækur munur (p<0,05) er á milli þeirra sem vantar á hendur og þeirra sem 

vantar á fætur. 
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Þegar við skoðum prósentu snúningstíma af heildartíma keppenda í 100 metra 

skriðsundi kemur í ljós að lítill munur er á milli keppenda. Keppendur sem vantar á 

hendur eyddu að meðaltali 15,33% af heildartíma sundsins í snúningana með 

staðalfrávikið 0,44%, keppendur sem vantar á fætur eyddu að meðaltali 15,26% af 

heildartíma sundsins í snúningana með staðalfrávikið 0,49%. Keppendur sem vantar á 

hendur notuðu að meðaltali 0,07% meira af heildartíma sundsins í snúningana, sem er 

ekki marktækur munur (sjá mynd 18). 

 

 

Mynd 18. Prósenta snúninga af heildartíma keppenda í 100 metra skriðsundi. 

Þegar við skoðum prósentu snúningstíma af heildartíma keppenda í 100 metra baksundi 

kemur í ljós að lítill munur er á milli keppenda. Keppendur sem vantar á hendur eyddu 

að meðaltali 14,86% af heildartíma sundsins í snúningana með staðalfrávikið 1,22%, 

keppendur sem vantar á fætur eyddu að meðaltali 15,06% af heildartíma sundsins í 

snúningana með staðalfrávikið 1,17%. Keppendur sem vantar á fætur notuðu að 

meðaltali 0,20% meira af heildartíma sundsins í snúningana, sem er ekki marktækur 

munur (sjá mynd 19). 

N=33 N=30
8

10

12

14

16

18

P
ró

se
n

ta
  

(%
)

100 metra skriðsund

Prósenta snúninga af heildartíma

Vantar hendur

Vantar fætur



37 

 

 

Mynd 19. Prósenta snúninga af heildartíma keppenda í 100 metra baksundi. 

Þegar við skoðum prósentu snúningstíma af heildartíma keppenda í 200 metra fjórsundi 

kemur í ljós að keppendur sem vantar á fætur eyddu meiri tíma í snúninga sundsins 

miðað við þá sem vantar á hendur. Keppendur sem vantar á hendur notuðu að meðaltali 

23,17% af heildartíma sundsins í snúningana með staðalfrávikið 2,15%, keppendur sem 

vantar á fætur notuðu að meðaltali 25,59% af heildartíma sundsins í snúningana með 

staðalfrávikið 4,06%. Keppendur sem vantar á fætur notuðu að meðaltali 2,42% meiri 

tíma í snúningana, sem er marktækur munur upp á (p<0,05) (sjá mynd 20). 

 

 

Mynd 20. Prósenta snúninga af heildartíma keppenda í 200 metra fjórsundi. 
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Takalengd  

Þegar við skoðum meðaltal af takalengd allra keppenda í 100 metra skriðsundi kemur í 

ljós að lítill munur er á milli keppenda. Keppendur sem vantar á hendur voru með 

takalengd að meðaltali 1,45 metrar á sekúndu með staðalfrávikið 0,20 metrar á sekúndu, 

keppendur sem vantar á fætur voru með takalengd að meðaltali 1,50 metrar á sekúndu 

með staðalfrávikið 0,45 metrar á sekúndu. Keppendur sem vantar á hendur voru að 

meðaltali með 0,05 metra á sekúndu styttri tök, sem er ekki marktækur munur (Sjá 

mynd 21). 

 

Mynd 21. Meðaltal af takalengd keppenda í 100 metra skriðsundi. 

Þegar við skoðum meðaltal af takalengd allra keppenda í 100 metra baksundi kemur í 

ljós að lítill munur er á milli keppenda. Keppendur sem vantar á hendur voru með 

takalengd að meðaltali 1,49 metrar á sekúndu með staðalfrávikið 0,31 metrar á sekúndu, 

keppendur sem vantar á fætur voru með takalengd að meðaltali 1,53 metrar á sekúndu 

með staðalfrávikið 0,21 metrar á sekúndu. Keppendur sem vantar á hendur voru að 

meðaltali með 0,04 metra á sekúndu styttri tök, sem er ekki marktækur munur (Sjá 

mynd 22). 
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Mynd 22. Meðaltal af takalengd keppenda í 100 metra baksundi. 

Takatíðni 

Þegar við skoðum meðaltal af takatíðni allra keppenda í 100 metra skriðsundi kemur í 

ljós að lítill munur er á milli keppenda. Keppendur sem vantar á hendur voru með 

takatíðni að meðaltali 51,63 tök á mínútu með staðalfrávikið 4,88 tök á mínútu, 

keppendur sem vantar á fætur voru með takatíðni að meðaltali 49,28 tök á mínútu með 

staðalfrávikið 6,60 tök á mínútu. Keppendur sem vantar á fætur voru að meðaltali með 

2,35 færri tök á mínútu, sem er ekki marktækur munur (Sjá mynd 23). 

 

Mynd 23. Meðaltal af takatíðni keppenda í 100 metra baksundi. 
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Þegar við skoðum meðaltal af takatíðni allra keppenda í 100 metra baksundi kemur í 

ljós að lítill munur er á milli keppenda. Keppendur sem vantar á hendur voru með 

takatíðni að meðaltali 42,55 tök á mínútu með staðalfrávikið 5,63 tök á mínútu, 

keppendur sem vantar á fætur voru með takatíðni að meðaltali 40,21 tök á mínútu með 

staðalfrávikið 4,29 tök á mínútu. Keppendur sem vantar á fætur voru að meðaltali með 

2,34 færri tök á mínútu, sem er ekki marktækur munur (sjá mynd 24). 

 

Mynd 24. Meðaltal af takatíðni keppenda í 100 metra skriðsundi. 

Umræður 

Lokatími  

Þegar við skoðum rannsóknarspurninguna okkar með tilliti til úrslita í sundunum sem 

við skoðuðum kom í ljós að þeir keppendur sem vantar á hendur eru mun oftar á 

verðlaunapalli heldur en þeir sem vantar á fætur eða 17 á móti 4 tilfellum. Einnig kemur 

í ljós þegar við skoðum lokatíma allra keppenda úr öllum sundum og reiknum út stig frá 

gildandi heimsmetum að marktækur munur (p<0,05) er á milli keppenda sem vantar á 

hendur miðað við þá sem vantar á fætur. Keppendur sem vantar á hendur höfðu að 

meðaltali 645 stig með staðalfrávik 111 stig og keppendur sem vantar á fætur höfðu að 

meðaltali 582 stig með staðalfrávikið 151 stig. Þeir keppendur sem vantar á hendur voru 

stigahærri og því nær heimsmetstímanum en þeir keppendur sem vantar á fætur (Sjá 

mynd 14). 
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Ræsing 

Þegar við skoðum meðaltal rástíma hjá öllum keppendum í öllum sundum og berum 

saman keppendur sem vantar á hendur miðað við keppendur sem vantar á fætur sjáum 

við að keppendur sem vantar á hendur eru að meðaltali fljótari út fyrir fyrstu 15 metra 

sundsins, marktækur munur (p<0,05) er á hópunum í sjö sundum af tólf (Sjá töflu 4). 

Í þrem af sundunum voru þeir keppendur sem vantar á fætur að meðaltali örlítið fljótari 

út fyrir fyrstu 15 metra sundsins en þó var ekki marktækur munur þar á milli. 

Marktæknin segir okkur að það sé ekki munur en það er þó sjáanlegur munur á milli 

hópanna. 

Í þeim sundum sem ekki voru marktæk var annað hvort mikill munur á fjölda keppenda 

milli flokka eða mjög fáir keppendur í hverjum flokk. 

Þegar við skoðum prósentu ræsingar af heildartíma keppendanna í 100 metra 

skriðsundi, 100 metra baksundi og 200 metra fjórsundi sjáum við marktækan mun 

(p<0,05) á milli þeirra sem vantaði á hendur við þá sem vantaði á fætur. Þeir keppendur 

sem vantaði á fætur eyddu meiri tíma í fyrstu 15 metra sundsins (sjá myndir 15,16 og 

17). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á það að með góðri ræsingu geta heilbrigðir sundmenn náð 

að bæta lokatíma sinn um að minnsta kosti 0,10 sekúndur (Maglischo, 2003: 265-266). 

Með tilliti til þessara rannsókna teljum við að keppendur sem vantar á hendur hafi 

ákveðið forskot á þá sem vantar á fætur. Þeir ná í langflestum tilfellum að framkvæma 

stungur af ráspalli og geta náð fullum krafti frá pallinum með fótunum (IPC swimming, 

2005). Hins vegar hafa þeir keppendur sem vantar á fætur ekki möguleika á því að ná 

fullum krafti frá ráspallinum með báðum fótum heldur ná þeir fullum krafti frá öðrum 

fæti (IPC swimming, 2005) og komast því ekki eins hratt út fyrir fyrstu 15 metrana. Í 

sumum tilfellum eru keppendur aflimaðir af báðum fótum fyrir neðan hné og þá ná þeir 

krafti frá báðum fótum en þó takmörkuðum vegna skorts á þeim (IPC swimming, 2005). 

Snúningar 

Þegar við skoðum meðaltal snúningstíma hjá öllum keppendum í öllum sundum og 

berum saman keppendur sem vantar á hendur við keppendur sem vantar á fætur sjáum 

við að það er kerfislægur munur milli flokkanna. Keppendur sem vantar á hendur eru 
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fljótari að framkvæma snúninga í ellefu sundum af tólf og þar af eru tvö sund marktæk 

(p<0,05) (sjá töflu 5). 

100 metra baksund karla í flokki S10 er eina sundið sem keppendur sem vantar á hendur 

voru að meðaltali lengur að framkvæma snúninga. Við teljum að það sé vegna þess hve 

fáir keppendur voru í sundinu, eða tveir keppendur sem vantar á hendur og einn sem 

vantar á fætur (sjá töflu 5). 

Þegar við skoðum prósentu snúningstíma af heildartíma keppenda í 100 metra 

skriðsundi, 100 metra baksundi og 200 metra fjórsundi sjáum við marktækan mun 

(p<0,05) einungis í 200 metra fjórsundi þar sem keppendur sem vantar á hendur nota að 

meðaltali minni tíma af heildartíma sundsins í snúninga (sjá myndir 18, 19 og 20). 

Þegar við skoðum skriðsundið kemur í ljós að mjög lítill munur, eða 0,07%, er á milli 

þeirra sem vantar á hendur og þeirra sem vantar á fætur, þar sem keppendur sem vantar 

á fætur eyða að meðaltali minni tíma af heildartíma sundsins í snúninga. Þessi munur 

kom okkur á óvart þar sem fætur skipta miklu máli í fráspyrnu snúninga sem og í 

fráspyrnu af ráspalli (Maglischo, 2003: 265-266) (sjá mynd 18). Þegar við skoðum 

niðurstöður rannsóknarinnar betur þá sjáum við að keppendur sem vantar á fætur nota 

að meðaltali lengri tíma í snúninga (sjá töflu 5) heldur en keppendur sem vantar á 

hendur auk þess sem þeir nota að meðaltali lengri tíma í að ljúka sundinu (sjá mynd 14).  

Við teljum að munurinn liggi í lokatíma keppenda. Keppendur  sem vantar á fætur eru 

lengur að synda sundið og því verður vægi snúningstímans minni og þar af leiðandi 

minni prósenta af lokatíma keppenda.  

Keppendur sem vantar á hendur geta framkvæmt snúninga með fullum krafti frá fótum í 

fráspyrnu frá bakka (IPC swimming, 2005). Hins vegar geta keppendur sem vantar á 

fætur ekki framkvæmt snúninga af fullum krafti og missa því einhvern kraft við 

framkvæmd þeirra (IPC swimming, 2005). 

Takalengd 

Þegar við skoðum meðaltal af takalengd hjá öllum keppendum í 100 metra skriðsundi 

og 100 metra baksundi og berum saman keppendur sem vantar á hendur við keppendur 

sem vantar á fætur kemur í ljós að það er ekki marktækur munur milli hópanna í 

hvorugu sundinu (sjá myndir 21 og 22). Þó svo að ekki sé um marktækan mun að ræða 

komast keppendur sem hafa báðar hendur lengra í hverju taki, í báðum sundunum. 
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Samkvæmt þessum niðurstöðum stenst það sem Auðunn (2000) talar um, en hann talar 

um að armar sjái aðallega um knýaflsmyndun í skriðsundi. 

Samkvæmt stigakerfi flokkunarkerfisins þá hafa hendur meira vægi en fætur í S 

flokkunum eða 130 stig á móti 100 stigum og þar af leiðandi ætti það ekki að koma á 

óvart að þeir keppendur sem hafa báðar hendur komist lengra á hverri sekúndu en 

keppendur sem vantar á hendur. 

Takatíðni  

Þegar við skoðum meðaltal af takatíðni hjá öllum keppendum í 100 metra skriðsundi og 

100 metra baksundi og berum saman keppendur sem vantar á hendur við keppendur sem 

vantar á fætur kemur í ljós að það er ekki marktækur munur á milli hópanna í hvorugu 

sundinu (sjá myndir 23 og 24). Þó svo að ekki sé um marktækan mun að ræða taka 

keppendur sem vantar á hendur að meðaltali fleiri tök á mínútu en keppendur sem 

vantar á fætur.  

Við teljum að ástæðan fyrir því að keppendur sem vantar á hendur taki hraðari tök en 

keppendur sem hafa báðar hendur sé sú að þeir mynda minni framdrifskraft og þar af 

leiðandi fljótari að framkvæma hvert sundtak. 

Samanburður keppenda 

Þegar við berum saman keppendur sem vantar á hendur og keppendur sem vantar á 

fætur sjáum við að keppendur sem vantar á hendur komast að meðaltali fyrr út fyrir 

fyrstu 15 metra sundsins, þeir eru að meðaltali fljótari að framkvæma snúninga, þeir 

klára að meðaltali sundin á skemmri tíma og taka styttri og hraðari sundtök. 

Armar sjá aðallega um knýaflsmyndun í skriðsundi (Eiríksson, 2000: 68) og ef við 

skoðum stigakerfið í flokkunarferlinu þá hafa armar meira vægi en fætur í S flokkunum 

(IPC swimming, 2005) og því ætti munurinn á milli hópanna kannski ekki að vera til 

staðar. Þeir keppendur sem vantar á hendur eru líklegri til að ná betri ræsingu og 

snúningum en á móti ættu þeir keppendur sem vantar á fætur að ná betri knýaflsmyndun 

með örmum í sundinu sjálfu. 



44 

 

Lokaorð 

Þegar við skoðum rannsóknarspurninguna og tilgátuna sem sett voru fram í upphafi má 

sjá að tilgátan stenst ekki. Marktækur munur er á keppnisframmistöðu keppenda sem 

vantar á hendur og keppenda sem vantar á fætur í sumum af breytunum sem við 

skoðuðum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að marktækur munur sé á milli 

þeirra keppenda sem vantar á hendur miðað við þá sem vantar á fætur í hluta af 

breytunum sem við skoðuðum. Þó að ekki sé marktækur munur á öllum breytunum má 

sjá augljósan kerfislægan mun þar sem að keppendur sem vantar á hendur koma yfirleitt 

betur út úr mælingunum en þeir sem vantar á fætur. 

Út frá þessum niðurstöðum teljum við að flokkunarkerfi IPC sé ekki sanngjarnt 

gagnvart þeim einstaklingum sem vantar á hendur eða fætur og þar af leiðandi eiga þeir 

ekki heima í sama flokki. Hér höfum við því fellt tilgátuna sem við settum fram í 

upphafi verkefnisins, við töldum að ekki væri munur milli einstaklinga þar sem að IPC 

flokkar sundmennina í flokkana eftir ströngum prófum og skoðunum lækna. 

Munur á milli keppenda gæti legið í öðru en fötlun einstaklinga. Ekki er vitað um 

æfingaaðstöðu keppenda, aldur eða reynslu þeirra í keppnum né hversu lengi þeir hafa 

æft sund. Allir þessir þættir hafa áhrif á keppnisframmistöðu keppenda og gæti 

munurinn á milli þeirra jafnvel legið þar. 

Á meðan þessari rannsókn stóð kviknuðu fjölmargar hugmyndir að öðrum rannsóknum 

sem vert væri að skoða. Við teljum að áhugavert væri að skoða keppendur í þessum 

flokkum enn nánar og fá þá nákvæmar upplýsingar um hvaða fötlun einstaklingarnir 

glíma við og hversu lengi þeir hafa glímt við fötlunina. Það væri gaman að skoða aldur 

keppenda, reynslu þeirra í keppnum, hversu lengi þeir hafa æft sund og hversu mikið 

þeir æfa. Einnig finnst okkur áhugavert að skoða virkni vöðva í útlimnum með EMG 

mælingu og bera þá saman, sem dæmi: Hægri fót við vinstri fót þar sem annar fóturinn 

er að hluta til aflimaður. 
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Viðauki 2. Keppnisgreining 


