Klassifisering TRENER 3
Internasjonal klassifisering
•

Det er World Para Swimming (WSP) som har ansvar for all internasjonal klassifisering.
Internasjonal klassifisering i svømming gjennomføres ut fra Classification Rules and
Regulations, oppdatert i januar 2018. Den norske klassifiseringen gjennomføres også i
henhold til nevnte Classification Rules and Regulations. Internasjonal klassifisering foregår på
utvalgte stevner. Hvilke stevner dette er, blir publisert på WPS sin hjemmeside i løpet av
høstterminen. Listen over stevner kan bli oppdatert i løpet av året.
WPS har en egen samleside om klassifisering. Det anbefales å gjøre seg kjent med innhold på
god tid i forkant av internasjonal klassifisering.

•

Ha kjennskap til hvem / hvilke utøvere som er aktuelle for klassifisering
o Alle utøvere som skal delta på mesterskap i regi av WPS (Paralympics, VM, EM) må
ha internasjonal klassifisering. Det samme gjelder deltakelse på WPS-godkjente
stevner, der utøvere ønsker at tiden skal bli godkjent av WPS og registrert i deres
rankingsystem.
o Du som trener skal ha kjennskap til og kunne gjøre en vurdering av om en utøver er
klar for videre satsing og klar for å konkurrere internasjonalt.
o Nedre aldersgrensen for internasjonal klassifisering er 12 år
o Utøvere som skal klassifiseres internasjonalt, må beherske alle svømmearter.
Utøvere med fysisk funksjonsnedsettelser må gjennom en medisinsk test og en egen
vanntest som del av klassifiseringen. Formålet med testen er å vurdere hvilken effekt
utøvers funksjonsnedsettelse har på de ulike svømmeartene, under standardiserte
forhold.
Se stegene i vanntesten, side 94 i Classification Rules and Regulations
o Observasjon i konkurranse er del av selve klassifiseringen. Utøver i de fysiske
klassene, må konkurrere i minimum 100m i S-klassen (crawl, rygg, butterfly) og 100m
bryst. Utøvere med utviklingshemming må konkurrere i minimum 200m crawl eller
100m rygg og 100m bryst.
o I Norge er det landslagstrener som anbefaler hvilke utøvere som skal ha
internasjonal klassifisering.
o Utøvere som skal ha internasjonal klassifisering må ha en egen IPC-lisens for dette
året. Dette er det NSF som tar seg av. De som har internasjonal lisens får et eget
unikt nummer fra WPS, som følger utøver gjennom hele karrieren.

•

Ha kjennskap til at det er NSF som styrer prosessen med internasjonal klassifisering og har all
kontakt med WPS.

•

Et ønske om klassifisering må meldes til WPS i god tid i forveien, opp mot et halvt år.
Samtidig eller så snart som mulig etter at ønske om klassifisering er meldt inn, må en sende
med medisinsk dokumentasjon på diagnose/funksjonsnedsettelse. Dokumentasjonen må
være skrevet av en lege og være på engelsk. Det skal brukes egne skjema. Det er ulike skjema
for de ulike klasser (fysiske, syn og utviklingshemming). Den enkelte utøver/trener/foresatt
får skjema tilsendt av NSF.

•

Ha kjennskap til at det er egne og mer omfattende prosedyrer for internasjonal klassifisering
av utviklingshemmede. Her må utøver i god tid i forkant av klassifisering gå gjennom flere
spesifikke tester. Disse må gjennomføres av godkjent psykolog. Kostnader for dette dekkes i

hovedsak av klubb/utøver, men ved store kostnader kan en søke om tilskudd fra NSF.
•

Alle utøvere som skal klassifiseres internasjonalt, har rett til å ha med en følgeperson. Det er
ofte trener som er med og det er viktig at trener kjenner til prosedyrene for klassifisering,
samt protest-reglement. Alt er beskrevet i nevnte Classification Rules and Regulations. I
tillegg gjøre seg kjent med følgende (ut i fra type funksjonsnedsettelse utøver har):
o Appendix One: Sport Classes for Athletes with Physical Impairment
o Appendix Two: Sport Classes for Athletes with Vision Impairment
o Appendix Three: Sport Classes for Athletes with Intellectual Impairment

•

Mange utøvere som skal til internasjonal klassifisering gruer seg til dette – de er i en
situasjon der de skal gjennom en rekke tester, kan være nervøse med tanke på en evt
endring av klasse – samt at klassifiseringen foregår på engelsk. Den som følger utøver til
klassifisering, må huske på dette og hjelpe og støtte utøver, slik at klassifisering blir en så bra
opplevelse som mulig.
En internasjonal klassifisering foregår på samme måte som den nasjonale (fysiske klasser)
klassifiseringen. De aller fleste klassifisørene er hyggelige og forståelsesfulle og det er helt
unntaksvis at svømmere melder tilbake om dårlige opplevelser i forbindelse med
klassifiseringen.

•

For utøvere som er tilknyttet landslag eller ParaUng, er det en egenandel for å være med på
stevne som har internasjonal klassifisering. Om utøvere ut over dette likevel ønsker
internasjonal klasse, må alle kostnader dekkes av den enkelte klubb/utøver, om ikke annet er
avtalt.

