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Retningslinjer for klassifisører i Norges Fleridrettsforbund

1. For å gjøre en god og rettferdig vurdering av utøverne er vi forpliktet til å holde vår
kunnskaper oppdatert til enhver tid.
2. Vi klassifiserer kun på oppsatte stevner eller egne avtaler.
3. Det er alltid minimum 2 klassifisører tilstede, helst 3.
4. Gjør en helhetlig kartlegging av utøverens funksjonshemming og omfang, samt
funksjonell kapasitet.
5. Klassifisering innebærer alltid at utøveren skal ses på i spill
6. Fyll ut hele klassifiseringsskjema ordentlig. Utøver eller ledsager skal signere skjema
7. Begi deg aldri inn i diskusjoner om hvordan andre klassifisører har klassifisert.
8. Utøveren skal fremvise en legeerklæring ved klassifisering. Den skal ikke være eldre
enn 6 mnd.
9. Er du/dere usikker på en klassifisering ta kontakt med andre klassifisører før dere
bestemmer dere for klasse.
10. Henvis alltid til protest reglementet hvis en utøver ikke er fornøyd med
klassifiseringen
11. Gi utøveren en midlertidig klassifisering der dette er naturlig.
12. Gi utøverne som er klassifisert info skrivet slik at de har det som dokumentasjon til
kortet kommer.
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Minstehandicap
For å kunne delta i stevner og konkurranser i regi av Norges Fleridrettsforbund, må utøveren
kunne fremvise en funksjonshemning av permanent karakter som gjør vedkommende
funksjonelt handikappet i den enkelte idrettsgren. Funksjonshemmingen må være permanent
og har vært der i minst 2 år.
Utøverne må medbringe en legeerklæring til klassifisering. Denne legeerklæringen får ikke
være eldre enn seks månneder.
Som eksempler på slike funksjonshemninger nevnes de underliggende punkter. Dette er
ikke en fullstendig liste over funksjonshemninger som dekkes under hoved overskriften.
Lammelser eller annen muskeldysfunksjon
- Ikke mer enn 70 muskelpoeng i beina etter vanlig muskelfunksjonstest.
- Ikke mer enn 100 muskelfunksjonspoeng i armene etter vanlig test.
Leddbevegelighet
- Permanent nedsatt bevegelighet av minst 30 grader i skulder, albue, håndledd
hofte, kne eller ankelledd.
Amputasjon
- Minst 4 fingre på en hånd dersom tommelfinger er intakt.
- Minst tommelfinger dersom de øvrige fingre er intakt.
- Minst 5 tær på en fot gjennom tærnes grunnledd.
Benlengdeforskjell
- Minst en forskjell på 7 cm.
Rygg
- Rygglidelser av permanent karakter som gjør utøveren handikappet i forhold til andre
utøvere i sammenlignende idretter for funksjonsfriske.
Visuelle
- Utøvere må minst ha nedsatt syn til 6/60 etter Snellens tavle og/eller synsfelt
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på mellom 5 - 20 grader på beste øye.
Cerebral parese og permanente følger av hodeskader
- Dersom utøverens funksjonshemning bare kan påvises ved en detaljert nevrologisk
undersøkelse, kan utøveren ikke delta.

Psykisk utviklingshemming
Spillere med førerkort eller er dommere vil ikke bli klassifisert som utviklingshemmede.
Kriterier for spill i denne klassen er som følger:
•
•
•
•
•
•
•

Mangler helt eller delvis spilleforståelse
Kan ikke eller forstår ikke reglene for spill noe særlig eller i det hele tatt
Mangler kunnskaper eller delvis kunnskaper om strategi i spillet.
Har problemer med å følge med i spillet
Er urolig og ikke konsentrert i spill
Kan ikke lede spillet
Tar ikke imot beskjeder fra med spillere

Boccia
Klasse
Spillere

1
Cerebral
parese
BC1. BC2
og BC3
(og andre
funksjonsh
emninger
der
utøveren
passer inn
i profilen).

2
Funksjonshemm
ede primært
sittende spillere

3s og 3
Funksjonshemmede
spillere. I klasse 3s
sitter alle utøverne
og i klasse 3 velger
de fleste å stå.
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4
Funksjonshemmed
e, primært stående
spillere. Spillere
med noe redusert
taktisk
spilleforståelse

5
Utviklingshemmede

Klasse 1
I denne klassen spiller utøvere med cerebral parese (CP) tilsvarende CP 1
og 2, samt utøvere med store funksjonelle funksjonshemninger som f. eks
muskeldystrofi. Det internasjonale klassifiseringssystemet fordeler spillerne
i klasse 1 i fire klasser avhengig av funksjonshemningens funksjonelle
profil, men nasjonalt konkurrerer utøverne i klasse BC1, BC2 og BC3 i
samme klasse. Spillere i BC4 spiller i norsk klasse 2. Klassifiseringskort
skal merkes med BC 1, BC 2, BC 3 eller BC 4 som indikasjon på tillat
hjelpemiddel/assistanse.
Vi gjør oppmerksom på at dette er en forkortet versjon og vi henviser til
CPISRA’s klassifiseringsmanual for utfyllende forklaringer.

Funksjonshemnin Profiler
g
BC1 Utøvere som
tilsvarer CP Klasse
1 og som kaster
med armer, samt
CP Klasse 2 som
spiller med bena

Utstyr

CP1: Spastisk quadriplegi
Ingen
(tetraplegi)/Athetose/Mix/Ataxia.
Spastisitet 3-4, med eller uten
athetose. Svært redusert
balanse i sittende stilling.
Redusert muskelstyrke i alle fire
ekstremiteten og/eller
innskrenket bevegelighet.
Eller: nedsatt styrke og liten
kontroll grunnet athetose, ataxia
eller dystonia.
Liten kontroll over kastarm, og
lite funksjonelt grep på ballen.
Kan ikke funksjonelt kjøre
manuell rullestol.
CP2 Lower:
Spillere som velger å bruke foten
for å sparke ballen ut i banen.
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Assistanse
Kan ha assistent,
men assistent må
alltid være utenfor
spille boksen. Kan
bare hjelpe til med
innstilling av stol,
samt på
oppfordring gi
spilleren ballen.

BC2 Utøvere som
CP2: Spastisk quadriplegi
tilsvarer CP Klasse (tetraplegi)/athetose.
2 og som kaster
ballen med armene. Spastisitet 3 med eller uten
athetose.

Ingen

Ikke assistanse

Eller: Athetose, tetraplegi
Redusert balanse i sittende
stilling og nedsatt styrke.
Kan ofte kaste både underarm
og overarm.
Har et bedre funksjonelt grep om
ballen enn klasse BC1.

BC3 Utøvere med CP
CP1:Samme profil som CP
Renne
eller andre store klasse 1 eller svakere. Spilleren
funksjonelle
har ikke et funksjonelt grep/og
funksjonshemning eller spilleren viser at han/hun
er, blant annet
ikke har funksjon til å kaste
muskel dystrofi.
ballene ”into the field of play”
(unable to consistently propell a
boccia ball purposeful direction
and sufficient velocity to play).

Kan ha assistent.
Assistenten kan
være i
spilleboksen, men
må under spillet
ha ryggen vendt
mot banen.

Spilleren bruker renne og kan
bruke hjelm eller pinne for å få
ballen i spill.

Fra 2016 spillere utøvere i internasjonal klasse iBC4 og BC5 i klasse 2. Vi velger allikevel
å skrive noe om BC4 og BC5 her da det er en internasjonal klasse.

BC4/ Utøvere med store Redusert styrke (3 av 5 eller
Ingen
BC5 funksjonshemminge mindre enn 3).
r som gir
Redusert sittebalanse. Kommer
funksjonelle
begrensninger i alle ikke opp fra framoverbøyd stilling
fire ekstremiteten. til sittende stilling uten bruk av
armer eller hode.
Eksempler kan
være muskeldystrofi
Spillerne har ikke aktiv
eller dysmeli.
skulderfleksjon eller skulder
abduksjon over 90 grader.
Spillerne i denne
klassen har ikke
Redusert kontroll over kastarm
spasitisitet,
og dårlig grep på ballen.
athetose eller
ataxia.
Noen bruker bena for framdrift av
rullestol.
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Ikke assistanse

Klasse 2
Funksjonell beskrivelse:
Lammelser og leddstivheter eller deformitet i begge armer og kroppen for øvrig.
Utøvere med koordinasjons problem i alle 4 ekstremiteter
Internasjonal B1- blinde spillere
Eksempel på funksjonshemninger
•
•
•
•
•
•

Blind
CP
Slagrammede
Polio
Muskelsykdommer eller andre som passer inn i profil til internasjonalt BC4
Revmatiske sykdommer

De aller fleste av spillerne i denne klassen vil sitte under spill.
Klasse 3s og 3
Funksjonell beskrivelse:
God funksjonell styrke og minimale koordinasjonsproblemer i armene.
Innskrenket bevegelighet og eller deformitet eller lammelser i kastarm eller hender.
Komplett paraplegi fra L 3 opp til Th 6/7
God muskelfunksjon i armene men svak overkropp (muskelsykdommer med sentralt
utgangspunkt )
Halvsidige lammelser i både arm og ben. Med betydelig redusert balanse.
Eksempel på funksjonshemninger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CP
AMC/
Reumatiske lidelser
Dysmelier
Amputerte hender bilateralt
Amputerte armer bilatrelat
Ryggmargskade
Multipel sklerose
Polio
Hemiplegi
Utøvere med athetose og eller ataxia (CPISRA klasse 5 og 6)

Klasse 3 er delt i klasse 3 sittende og en klasse 3. Hvorvidt en spiller blir klasse 3
stittende eller klasse tre er avhengig av funksjonshemming . Hvilken del av klasse 3
utøveren skal være i blir avgjort av klassifisøren med bakgrunn i en funksjonell
vurdering i spill..
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Klasse 4
Funksjonell beskrivelse:
God funksjon, minimale koordinasjonsproblemer i armene.
Lette til moderate lammelser på en side av kroppen.
Lammelse i et ben.
Utviklingshemmede med noe taktisk spilleforståelse og ikke behov for veiledning eller hjelp i
spill.
Generelt redusert muskelstyrke
Ett eller flere ledd med innskrenket bevegelighet.
Må gå inn under minsthandicap.
Internasjonal klasse B2 og B3 - synshemminger
Eksempel på funksjonshemninger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lammelser på en side av kroppen.
Amputerte – dobbelt ben
Polio et ben
Synehemming
MS
Ryggmargskader
CP ISRA kl 7 og 8
Amputerte et ben eller en fot i ankel
Muskelsykdommer /leddsykdommer

Utviklingshemmede med noe redusert spilleforståelse. Spillere som har førerkort eller er
autoriserte dommere vil også komme inn i denne klassen.

Klasse 5
Funksjonell beskrivelse:
I denne klassen spiller utøvere med manglende taktisk spilleforståelse i varierende grad.
Spillere med førerkort eller er dommere kan ikke stille i denne klassen.
Kriterier for spill i denne klassen er som følger:
•
•
•
•
•
•
•

Mangler helt eller delvis spilleforståelse
Kan ikke eller forstår ikke reglene for spill noe særlig eller i det hele tatt
Mangler kunnskaper eller delvis kunnskaper om strategi i spillet.
Har problemer med å følge med i spillet
Er urolig og ikke konsentrert i spill
Kan ikke lede spillet
Tar ikke imot beskjeder fra med spillere
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Teppecurling

Klasse 1
I klasse 1 spiller utøvere med fysisk funksjonshemning. Dersom utøveren har
balanseproblem kan det benyttes støtte. For spillere med synshemming må behovet for
markør påføres klassifiseringskortet.

Spesifikasjon av krav til minste funksjonshemning i klasse 1


Funksjonsnedsettelse i ben
- en stiv ankel
- amputasjon av forfot gjennom alle metatarsaler (minimum 1/3 av foten)
- hofte (sub)luxation
- moderat til mild artrose
- polio: minus 10 muskelpoeng i underekstremiteten
eller


Funksjonsnedsettelse i kastarm
- amputasjon av fingre/dysmeli med funksjonelt grep
- stiv vrist med funksjonelt grep
- svakhet i hånden eller en del av armen
eller


Funksjonsnedsettelse i ikke-kast arm
- brachial plexus lesjon med noe residual funksjon

Klasse 2
I denne klassen spiller utøvere med synshemning. Utøverne må tilfredsstille krav til minste
funksjonshemning, dvs. lyspersepsjon og/eller synsreduksjon opp til 6/60 etter Snellens tavle
og synsfelt på maks. 20 grader.
Utøvere i klasse 2 har også rett til å spille i klasse 1.

KLasse 3
I klasse 3 spiller utøvere med utviklingshemning.
I denne klassen spiller utøvere med manglende taktisk spilleforståelse i varierende grad.
Spillere med førerkort eller er dommere kan ikke stille i denne klassen.
Kriterier for spill i denne klassen er som følger:
•
•
•
•
•
•
•

Mangler helt eller delvis spilleforståelse
Kan ikke eller forstår ikke reglene for spill noe særlig eller i det hele tatt
Mangler kunnskaper eller delvis kunnskaper om strategi i spillet.
Har problemer med å følge med i spillet
Er urolig og ikke konsentrert i spill
Kan ikke lede spillet
Tar ikke imot beskjeder fra med spillere
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