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Στην καλαθοσφαίριση με αμαξίδιο αγωνίζονται αθλητές και 
αθλήτριες με κινητική αναπηρία: 
 
- κακώσεις σπονδυλικής στήλης (παραπληγία, τετραπληγία) 
-ακρωτηριασμοί κάτω άκρων 
-εγκεφαλική παράλυση 
-λοιπές κινητικές αναπηρίες. 
 
Στη συνέχεια  οι  αθλητές και οι αθλήτριες κατηγοριοποιούνται 
(classification) από ιατρούς ανάλογα με την κίνηση του κορμού και 
το εύρος των κινήσεων των πάνω και των κάτω άκρων του 
τροχοκαλαθοσφαιριστή, με βαθμολογία από το 1 μέχρι το 4,5. 
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Δύο είναι οι Κατηγορίες αναπηρίας που μπορούν να συμμετέχουν 
στην πετοσφαίριση καθιστών που ισχύουν από το 2018: 
 
Η πρώτη κατηγορία VS1 (volleyball sitting 1) έχει πάρει την 
θέση της κατηγορίας D και η δεύτερη κατηγορία VS2 (volleyball 
sitting 2) και έχει πάρει την θέση της κατηγορίας MD. 
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H κατηγορία VS1 είναι για αθλητές με περισσότερη σοβαρή 
αναπηρία και η κατηγορία VS2 είναι για αθλητές με λιγότερη 
σοβαρή αναπηρία. 
Δεν αλλάζει η σύνθεση της ομάδας. Δικαιούνται να είναι στην 
ομάδα (12άδα) μάξιμουμ 2 αθλητές κατηγορίας VS2, αλλά ένας 
αθλητής VS2 θα αγωνίζεται στην εξάδα. Οι υπόλοιποι αθλητές θα 
πρέπει να είναι VS1.  
 
Οι ακόλουθοι τύποι είναι οι επιλέξιμοι για επίσημη συμμετοχή: 
1. Έλλειψη άκρων (π.χ. ακρωτηριασμός, δυσμηνία) 
2.  Παθητικό εύρος κίνησης 
3. Μειωμένη μυϊκή δύναμη 
4. διαφορά μήκους ποδιού 
5. Υπερτονία 
6. Αταξία 
7. Αθήλωση 

Παραδείγματα μη αποδεκτών απομειώσεων είναι: 
·         Πόνος 
·         Πρόβλημα ακοής;  
·         Τύφλωση (μερική η ολική) 
·         Χαμηλός μυϊκός τόνος. 
·         Υπερκινητικότητα των αρθρώσεων.  
·         Ασταθή άρθρωση, όπως ασταθής άρθρωση ώμου, 
επαναλαμβανόμενη εξάρθρωση μιας άρθρωσης. 
·         Μειωμένη αντοχή μυών.  

 



•      Μειωμένες λειτουργίες αντανακλαστικών.  

•      Διαταραχές των καρδιαγγειακών λειτουργιών. 

•      Διαταραχές των αναπνευστικών λειτουργιών. 

•      Διαταραχές μεταβολικών λειτουργιών. και  

•      Τικς και τρόποι, στερεότυπα και επιμονή    
αντανακλαστικών. 

Προκειμένου να είναι επιλέξιμος και να ανταγωνιστεί Διεθνώς, ο 
αθλητής πρέπει να έχει Αποδοτική Απαλλαγή και πρέπει να πληροί 
τα ελάχιστα κριτήρια απομείωσης (τα ελάχιστα κριτήρια 
 καθορίζουν πόσο σοβαρή είναι η εξασθένηση ενός αθλητή για να 
είναι επιλέξιμος/η για τις Παγκόσμιες Αγώνες του Para Volley 
Sport). Τα ελάχιστα κριτήρια απομείωσης για όλους τους τύπους 
απομείωσης παρατίθενται λεπτομερώς στους κανόνες και 
κανονισμούς World Class Para Volley του προσαρτήματος 3 
(σελίδα 47). 
 
Η ταξινόμηση είναι πολύ περίπλοκη. Μόνο ένα μέρος είναι η 
ιατρική πληροφορία του αθλητή (ο αθλητής πρέπει να έχει μόνιμη 
αναπηρία αποδεδειγμένη από ιατρική διάγνωση που υποστηρίζεται 
από ιατρικές αποδείξεις - για να είναι σε θέση να επιβεβαιώσει εάν 
υπάρχει οποιαδήποτε αποδεκτή αναπηρία). 

Κατά την ταξινόμηση το πρώτο μέρος είναι η ιατρική εκτίμηση - 
σειρά δοκιμών που σχετίζονται με την εξασθένιση των αθλητών 



(π.χ. Μέτρηση παθητικού εύρους κίνησης άρθρωσης ή δοκιμή 
μυϊκής δύναμης, ...) υπάρχουν επίσης ειδικές δοκιμές για τον 
αθλητισμό, προκειμένου να γνωρίζει πώς επηρεάζεται η αθλητική 
δραστηριότητα από την αποτυχία. 

Είναι απαραίτητο να αποφασιστεί αν ο αθλητής πληροί τα ελάχιστα 
κριτήρια απομείωσης ή όχι. Όλα τα σύνορα μεταξύ μη επιλέξιμων - 
VS2 και VS2 - VS1 περιγράφονται στους παγκόσμιους κανόνες 
ταξινόμησης Para Volley. 

Μετά την ιατρική εκτίμηση, έρχεται η παρατήρηση σχετικά με το 
τμήμα του ανταγωνισμού, για να επιβεβαιωθεί η παρουσία και ο 
βαθμός περιορισμού της δραστηριότητας της απομείωσης. 

Ως παράδειγμα: ένας αθλητής έχει απώλεια μυϊκής δύναμης λόγω 
τραυματισμού του νεύρου (τα ευρήματα EMG επιβεβαιώνουν την 
επιδείνωση της μυϊκής δραστηριότητας), π.χ. η ταξινόμηση  μετρά 
την εξασθενημένη μυϊκή δύναμη. Η αξιολόγηση αυτή καταγράφεται 
στη φόρμα αξιολόγησης αθλητών. Αθλητικά ειδικά καθήκοντα 
καλούνται επίσης στον αθλητή να εκτελέσει π.χ. κινείται στο 
πάτωμα, όπως ακριβώς και στο γήπεδο, και χειρίζεται την μπάλα 
σε διαφορετικές καταστάσεις ... 

Εάν ο βαθμός της απομείωσης φθάσει στα ελάχιστα κριτήρια, ο 
αθλητής μπορεί να ανταγωνιστεί. (Εάν όχι, ο αθλητής δεν είναι 
επιλέξιμος να αγωνιστεί στο Para Volley, ανεξάρτητα από την 
υφιστάμενη αποδεκτή απομείωση.) Η σοβαρότητα της βλάβης 
(περιορισμός δραστηριότητας) αποφασίζει σε ποια κατηγορία 



αθλήματος είναι κατάλληλη για τον αθλητή, VS1 ή VS2. 

Η ταξινόμηση δεν βασίζεται μόνο στην ιατρική διάγνωση αλλά στον 
περιορισμό της συγκεκριμένης δραστηριότητας στον αθλητισμό. 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ 

WCh1: Τροχοκάθισμα όπου ο συμμετέχοντας δεν μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τους μύες της κοιλιάς 
WCh2: Τροχοκάθισμα όπου ο συμμετέχοντας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τους μύες της κοιλιάς  
 
SL3: Πρόβλημα στο πόδι με ακινητοποίηση δύο αρθώσεων 
SL4: Πρόβλημα στο πόδι με ακινητοποίηση μίας άρθρωσης 

 
SL5: Πρόβλημα στα άνω άκρα: Ακρωτηριασμός ενός εκ των δύο 
άνω άκρων σε οποιοδήποτε σημείο 
 
SS6: Νανισμός 
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Κατηγορίες: 
 Μειωμένη όραση και τυφλοί αθλητές 

 Κινητική αναπηρία 

 Εγκεφαλική παράλυση 

 Χειροκίνητη ποδηλασία 

Οι αθλητές με μειωμένη όραση και οι τυφλοί αθλητές αγωνίζονται 
με ποδήλατα τάντεμ. Κάθονται στο πίσω μέρος του ποδηλάτου, το 
οποίο οδηγείται από αθλητή με κανονική όραση. Οι αθλητές 
κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: 
B1: Στην Β1 κατατάσσονται αθλητές με ολική απώλεια αντίληψης 
φωτός και στα δύο μάτια ή αθλητές με αντίληψη του φωτός, οι 
οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν το σχήμα ενός 
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χεριού από οποιαδήποτε απόσταση και κατεύθυνση. 
B2: Στην Β2 κατατάσσονται αθλητές, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα 
να αναγνωρίσουν το σχήμα ενός χεριού, με μέγιστη οπτική οξύτητα 
2/60 και / ή γωνία οπτικού πεδίου μικρότερη των 5 μοιρών. 
B3: Στην Β3 κατατάσσονται αθλητές με οπτική οξύτητα μεταξύ 2/60 
και 6/60, και / ή γωνία οπτικού πεδίου μεγαλύτερη των 5 και 
μικρότερη των 20 μοιρών. 
Σημείωση: Οι κατηγοριοποιήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με 
το καλύτερο μάτι και με την καλύτερη δυνατή διόρθωση που αυτό 
επιδέχεται. Για παράδειγμα, όλοι οι αθλητές που χρησιμοποιούν 
διορθωτικούς φακούς ή φακούς επαφής, θα πρέπει να τους 
φορούν κατά τη διάρκεια της κατάταξής τους σε κατηγορία, 
ανεξάρτητα με το αν τελικά θα τους χρησιμοποιήσουν κατά τη 
διάρκεια του αγώνα. 
 
Αθλητές με κινητική αναπηρία (LC) 

Οι αθλητές με κινητική αναπηρία αγωνίζονται σε τέσσερις 
διαφορετικές κατηγορίες: LC1, LC2, LC3 και LC4, στις οποίες 
άντρες και γυναίκες αγωνίζονται μαζί. Οι αθλητές και αθλήτριες 
κατατάσσονται στις τέσσερις κατηγορίες βάσει των ίδιων 
κανονισμών. Παρόλα αυτά, οι γυναίκες αγωνίζονται σε μία 
κατηγορία μικρότερη απ’ αυτήν που ανήκουν οι άνδρες με 
αντίστοιχο βαθμό αναπηρίας. Π.χ. ενώ μια αθλήτρια κατατάσσεται 
στην κατηγορία LC1, θα αγωνιστεί με άνδρες ποδηλάτες της 
κατηγορίας LC2. 
LC1: Στην LC1 κατατάσσονται αθλητές με αμελητέα κινητική 
αναπηρία και αθλητές χωρίς κινητική αναπηρία στα κάτω άκρα. 
Μερικά παραδείγματα ελάχιστης κινητικής αναπηρίας αθλητών της 
LC1, είναι τα ακόλουθα: 



 Ακρωτηριασμός τμήματος μεγαλύτερου του μισού ποδιού 
(πέλματος). 

 Διαφορά 7-12 εκατοστών στο μήκος των ποδιών. 

 Παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης, η οποία καθιστά μη 
δυνατή την ποδηλασία στην κανονική αεροδυναμική στάση. 

LC2: Στην LC2 κατατάσσονται αθλητές με αναπηρία σε ένα πόδι, οι 
οποίοι όμως μπορούν να ποδηλατούν κανονικά χρησιμοποιώντας 
και τα δυο τους πόδια, με ή χωρίς προσθετικά. Μερικά 
παραδείγματα ελάχιστης κινητικής αναπηρίας αθλητών της LC2, 
είναι τα ακόλουθα: 

 Ακρωτηριασμός ενός ποδιού πάνω ή κάτω από το γόνατο, με 
χρήση προσθετικού. 

 Διαφορά μεγαλύτερη των 12 εκατοστών στο μήκος των ποδιών. 

 Ακρωτηριασμός ή παράλυσης των δύο άνω άκρων, με χρήση 
τεχνητών χειρολαβών. 

LC3: Στην LC3 κατατάσσονται αθλητές με αναπηρία σε ένα πόδι 
(με ή χωρίς κινητική αναπηρία στα άνω άκρα), οι περισσότεροι εκ 
των οποίων ποδηλατούν χρησιμοποιώντας το ένα πόδι. Μερικά 
παραδείγματα ελάχιστης κινητικής αναπηρίας αθλητών της LC3, 
είναι τα ακόλουθα: 

 Ακρωτηριασμός ενός ποδιού πάνω ή κάτω από το γόνατο χωρίς 
προσθετικό μέλος, ή με τέτοιο προσθετικό μέλος ώστε η ακτίνα 
της περιστροφής του πεντάλ από την ακρωτηριασμένη πλευρά να 
κυμαίνεται μεταξύ 0 και 6 εκατοστών. 

 Ακρωτηριασμός κάτω από το γόνατο και στα δύο πόδια, με 
χρησιμοποίηση προσθετικών μελών. 

 Ένα από τα κάτω άκρα δεν είναι λειτουργικό για κανονικό πεντάλ. 



Για παράδειγμα: η ακτίνα περιστροφής του πεντάλ να μην είναι 
μεγαλύτερη των 6 εκατοστών. 

LC4: Στην LC4 κατατάσσονται αθλητές με πιο σοβαρές κινητικές 
αναπηρίες, που συνήθως επηρεάζουν και τα δύο κάτω άκρα (με ή 
χωρίς τη χρήση προσθετικού μέλους). Μερικά παραδείγματα 
ελάχιστης κινητικής αναπηρίας αθλητών της LC4, είναι τα 
ακόλουθα: 

 Ακρωτηριασμός πάνω από το γόνατο και στα δύο πόδια, με 
χρήση ενός ή δύο προσθετικών μελών. 

 Ακρωτηριασμός πάνω από το γόνατο στο ένα πόδι χωρίς χρήση 
προσθετικού και ακρωτηριασμός στο ένα άνω άκρο, εξαιτίας του 
οποίου ο αθλητής / αθλήτρια κρατάει το τιμόνι με το ένα χέρι. 

 Συνδυασμός ακρωτηριασμού πάνω και κάτω από το γόνατο, με 
χρήση ενός ή δύο προσθετικών μελών. 

Εγκεφαλική Παράλυση (CP) 

Αθλητές με εγκεφαλική παράλυση αγωνίζονται σε τέσσερις 
διαφορετικούς ομίλους: CP όμιλος 1, CP όμιλος 2, CP όμιλος 3 και 
CP όμιλος 4. Άντρες και γυναίκες ποδηλάτες αγωνίζονται μαζί 
σύμφωνα με τους ίδιους όρους και κανονισμούς. 
CP όμιλος 4: 
Σε αυτόν τον όμιλο κατατάσσονται αθλητές με το μικρότερο βαθμό 
κινητικής αναπηρίας, οι οποίοι αγωνίζονται σε δίτροχα ποδήλατα. 
Ο όμιλος 4 ισοδυναμεί με τις κατηγορίες 8 και 7 της CP-ISRA. Ένα 
παράδειγμα ελάχιστης αναπηρίας αθλητών αυτού του ομίλου είναι 
το ακόλουθο: 

 Πιθανή απώλεια λειτουργικότητας, λόγω μη συντονισμού στα 
χέρια ή στο ένα πόδι. 



CP όμιλοι 3 και 2: 
Σε αυτούς τους ομίλους οι αθλητές έχουν την δυνατότητα να 
επιλέξουν αν θα αγωνιστούν με δίτροχα (Όμιλος 3), ή τρίτροχα 
(Όμιλος 2) ποδήλατα. Και οι δύο όμιλοι ισοδυναμούν με τις 
κατηγορίες 6 και 5 της CP-ISRA. Ένα παράδειγμα ελάχιστης 
αναπηρίας αθλητών αυτού του ομίλου είναι το ακόλουθο: 

 Προβλήματα ισορροπίας, δυσκολία ισορροπίας και ελέγχου όταν 
ο ποδηλάτης είναι καθιστός. 

CP όμιλος 1: 
Σε αυτόν τον όμιλο κατατάσσονται αθλητές με τις πιο σοβαρές 
αναπηρίες, οι οποίοι αγωνίζονται με τρίτροχο. Ο όμιλος 1 
ισοδυναμεί με τους ομίλους 4, 3, 2, και 1 της CP-ISRA. Ένα 
παράδειγμα ελάχιστης αναπηρίας αθλητών αυτού του ομίλου είναι 
το ακόλουθο: 

 Μικρή λειτουργική δυνατότητα του κορμού και όλων των άκρων. 

Χειροκίνητη Ποδηλασία (HC) 

Οι αθλητές της χειροκίνητης ποδηλασίας (χειρήλατο) αγωνίζονται 
σε δύο ομίλους: HC όμιλος 4/3 and HC όμιλος 2/1, με ξεχωριστούς 
αγώνες για άνδρες και γυναίκες. Ως αθλητές χειροκίνητης 
ποδηλασίας κατατάσσονται οι ποδηλάτες που στη καθημερινή ζωή 
τους χρησιμοποιούν αμαξίδιο για τις μετακινήσεις τους ή για 
αθλητές που έχουν σοβαρή αναπηρία των κάτω άκρων, οι οποίοι 
δεν μπορούν να αγωνιστούν με δίκυκλο ή τρίκυκλο ποδήλατο. 
Ένα παράδειγμα ελάχιστης αναπηρίας αθλητών του ομίλου 4/3 
είναι το ακόλουθο: 

 Παραπληγία ή ακρωτηριασμός ποδιού, με πλήρη σταθερότητα 
του κορμού. 

Μερικά παραδείγματα ελάχιστης αναπηρίας αθλητών του ομίλου 



2/1, είναι τα ακόλουθα: 
 Τετραπληγία ή παραπληγία. 

 Περιορισμένη χρήση των χεριών και των βραχιόνων. 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΚΑΝΟ 

 
PARA KAYIAK 
 

1. Άτομα με μειωμένη μυϊκή δύναμη (μυϊκή δυστροφία, 
παραπληγία, μερική παράλυση των κάτω άκρων, 
σύνδρομο μετά από πολιομυελίτιδα)  

2.     Άτομα με μειωμένο παθητικό εύρος κινήσεων  
 
 
 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
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ΤΗΛ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
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ΛΕΜΕΣΟΣ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

BOCCIA 
 
Εγκεφαλική Παράλυση  
Μυϊκές Δυστροφίες  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 
99646324 
 
ΑΡΙΣΤΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 
99672096 

ΣΑΒΒΑΤΟ 
29/09/2018 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΦΛΩΡΑΚΗΣ 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 
30/09/2018 
ΣΠΥΡΟΣ 
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 

ΠΟΛΥΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 
«ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΦΛΩΡΑΚΗΣ» 
 
 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 

ΑΝΟΙΧΤΗ Κατηγορία  
 
Οι αθλητές μπορεί να έχουν αναπηρία στα πόδια και να 
χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα ή να έχουν δυσκολία στην ισορροπία 
και να στοχεύουν σε όρθια στάση ή να στηρίζονται σε κάθισμα.  Οι 
αθλητές ανοιχτών κατηγοριών μπορούν να στοχεύουν σε αγώνες 
απλών (recurve) ή σύνθετων (compound) κάτω από συνήθεις 

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
99427337 

ΣΑΒΒΑΤΟ 
29/09/2018 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΦΛΩΡΑΚΗΣ 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 
30/09/2018 

ΠΟΛΥΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 
«ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΦΛΩΡΑΚΗΣ» 
 
 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
«ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ» 



κανόνες, και η κατηγορία αυτή εμφανίζεται στους 
Παραολυμπιακούς Αγώνες. 
 
 
Κατηγορία W1 
Οι αθλητές μπορεί να έχουν αναπηρία στα πόδια και να κάνουν 
χρήση τροχοκαθίσματος.  Οι αθλητές της κατηγορίας W1 μπορούν 
να στοχεύουν σε αγώνες απλών (recurve) ή σύνθετων (compound) 
τόξων με τροποποιημένους κανόνες από τους συνήθεις. Δεν έχουν 
ξεχωριστούς διαγωνισμούς για αυτές τις δυο υποκατηγορίες και η 
κατηγορία W1 εμφανίζεται στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. 
 

ΣΠΥΡΟΣ 
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 
 
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ 
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

classification@paralympic.org 
Επιλέξιμοι τύποι ανικανότητας: 

 Μειωμένη μυϊκή δύναμη 

 Αθέτωση 

 Διαταραχή παθητικού εύρους κίνησης 

 Υπερτονία 

 Ανεπάρκεια άκρων 

 Αταξία 

 Διαφορά μήκους ποδιού 

 Χαμηλό ανάστημα 

 Διανοητική αναπηρία 
Αθλητικά μαθήματα: 
Στην επιτραπέζια αντισφαίριση, οι παίκτες με φυσικές δυσκολίες 
ανταγωνίζονται σε μαθήματα αθλημάτων από 1-10 και οι αθλητές 
με νοητική αναπηρία ανταγωνίζονται στον αθλητικό κλάδο 11. 
Οι αθλητές σε τροχοκάθισμα ανταγωνίζονται στις αθλητικές τάξεις 
από 1-5 και οι αθλητές στις κατηγορίες 6-10 αγωνίζονται όρθιοι. 

ΛΙΖΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 
22449857 

ΣΑΒΒΑΤΟ 
29/09/2018 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΦΛΩΡΑΚΗΣ 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 
30/09/2018 
ΣΠΥΡΟΣ 
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 
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Λεπτομερέστερα, τα αθλήματα για αθλητές με φυσική 
δυσλειτουργία μπορούν να περιγραφούν ως εξής: 
Κατηγορίες καθημένης στάσης: 
 
Αθλητική κατηγορία 1 
Οι παίκτες της κατηγορίας 1 δεν έχουν καθόλου ισορροπία σε 
καθιστή θέση και επηρεάζονται σημαντικά στον βραχίονα, για 
παράδειγμα λόγω τετραπληγίας. Οι παίκτες αυτής της κατηγορίας 
συνήθως στηρίζουν την ισορροπία τους με το χέρι που δεν 
χρησιμοποιούν για να παίξουν. 
 
Αθλητική κατηγορία 2 
Οι παίκτες σε αυτή την κατηγορία αθλημάτων δεν έχουν καθόλου 
ισορροπία σε καθήμενη στάση και ο βραχίονας τους επηρεάζεται 
μερικώς. Όπως και οι παίκτες στην αθλητική κατηγορία 1, δένουν 
την ρακέτα στο χέρι με ταινία για να καλυτερέψουν τη λειτουργία 
της λαβής. 
 
Αθλητική κατηγορία 3 
Οι παίκτες στην κατηγορία 3 έχουν πλήρη λειτουργία χεριών και 
βραχίονα. Με το καλό τους χέρι, μπορούν να ελιχθούν με το 
τροχοκάθισμα διατηρώντας παράλληλα την καλή ισορροπία του 
ανώτερου τους σώματος. Η αναπηρία του αθλητή μπορεί να 
οφείλεται σε τραυματισμούς του νωτιαίου μυελού ή σε 
νευρολογικές καταστάσεις, όπως εγκεφαλική παράλυση. 
 
Αθλητική κατηγορία 4 
Οι παίκτες της κατηγορίας 4 έχουν κάποια ισορροπία σε καθημένη 
στάση και οι βραχίονες και τα χέρια τους είναι λειτουργικά. Έχουν 
τη δυνατότητα να προχωρήσουν μπροστά για το σερβίς του 



αντιπάλου τους. 
 
Αθλητική κατηγορία 5 
Αυτή η τάξη περιλαμβάνει τους αθλητές που ανταγωνίζονται σε 
τροχοκάθισμα και έχουν κανονική ισορροπία σε καθημένη στάση 
και κανονική λειτουργία του βραχίονα και του χεριού. Με την καλή 
λειτουργία του κορμού, μπορούν να τεντώσουν το σώμα τους προς 
τα πλάγια για να χτυπήσουν την μπάλα. Αυτή η κατηγορία 
συμπεριλαμβάνει και τους αθλητές που έχουν τραυματισμούς στο 
κάτω μέρος της σπονδυλικής στήλης. 
 
Τάξεις σε όρθια στάσης: 
 
Αθλητική κατηγορία 6 
Οι παίκτες της κατηγορίας 6 έχουν δυσλειτουργίες που επηρεάζουν 
τα χέρια και τα πόδια και παίζουν σε όρθια στάση. Στην κατηγορία 
των αθλημάτων περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, αθλητές με 
αταξία, αθέτωση ή υπερτονία που επηρεάζει τα πόδια και το χέρι 
που χρησιμοποιεί τη ρακέτα. Αυτές οι  αναπηρίες επηρεάζουν την 
ισορροπία και την ποιότητα των εγκεφαλικών επεισοδίων. 
 
Αθλητική κατηγορία 7 
Οι παίκτες της κατηγορίας 7 είτε έχουν σημαντικές βλάβες και στα 
δύο πόδια ή στο χέρι που χρησιμοποιεί τη ρακέτα, ή αναπηρίες 
που επηρεάζουν τα χέρια και τα πόδια σε μέτριο βαθμό. Για 
παράδειγμα, ένας παίκτης με ακρωτηριασμό και των δύο 
βραχιόνων πάνω από τον αγκώνα θα μπορούσε να ανταγωνιστεί 
σε αυτή την κατηγορία αθλημάτων. 
 
 



Αθλητική κατηγορία 8 
Οι αθλητές με μέτρια δυσλειτουργία των ποδιών τους ή ελαφρώς 
επηρεασμένο το χέρι ανταγωνίζονται σε αυτή την κατηγορία. Για 
παράδειγμα, ένας αθλητής με μυϊκή αδυναμία στο ένα πόδι που 
οφείλεται στην πολιομυελίτιδα μπορεί να ανταγωνιστεί σε αυτή την 
κατηγορία. 
 
Αθλητική κατηγορία 9 
Οι παίκτες της κατηγορίας αυτής έχουν ήπιες βλάβες που 
επηρεάζουν τα πόδια ή το χέρι που χρησιμοποιεί τη ρακέτα. Οι 
αθλητές με δύσκαμπτο γόνατο ή περιορισμένη χρήση του αγκώνα 
ανταγωνίζονται σε αυτή την κατηγορία. Επίσης, οι αθλητές που 
έχουν σημαντικές βλάβες στο χέρι που δεν παίζει, ανταγωνίζονται 
σε αυτή την κατηγορία αθλημάτων. Αυτό θα επηρεάζει στην 
περίπτωση του σερβίς. 
 
Αθλητική κατηγορία 10 
Οι παίκτες σε αυτήν την κατηγορία αθλημάτων έχουν σχετικά ήπιες 
βλάβες, όπως δύσκαμπτο αστράγαλο ή καρπό. Οι παίκτες με 
χαμηλό ανάστημα μπορούν επίσης να παίξουν στην κατηγορία 10. 
 
Αθλητική κατηγορία 11 – Νοητική αναπηρία  
Οι παίκτες της επιτραπέζιας αντισφαίρισης με διανοητική 
δυσλειτουργία, συνήθως αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την 
αναγνώριση σχεδίων, την  αλληλουχία και τη μνήμη, ή έχουν 
βραδύτερο χρόνο αντίδρασης, οι οποίες επηρεάζουν όλες τις 
δεξιότητες, τις τακτικές και τις επιδόσεις στην επιτραπέζια 
αντισφαίριση. 



 

 


