
Förbundsstyrelsens förslag Nr 3 

 

Tävlingsregler för parafriidrott 

 

Förbundsstyrelsen utlåtande:  

Vid Förbundsårsmötet den 4 oktober beslutades att implementera parafriidrott i Svensk Friidrott 

med start från 1 januari 2022. FS fick i uppdrag att sköta implementeringen. Sedan dess har arbetet 

på gått med att skapa förutsättningar för ett övertagande från Parasport Sverige. En av dessa 

förutsättningar är att det finns tävlingsregler som är tillgängliga för arrangörer och möjliggör rättvisa 

tävlingar. Parafriidrotten följer idag internationella regelverk som dikteras av World Para Athletics. 

Dock finns det två undantag från de internationella tävlingsreglerna, vilka är:  

- Nationell klassificering, där nationella regelverket har slagit ihop internationella klasser för 
att skapa bredare startfält vid tävlingar.  

- Breddtävlingar, som fungerar som rekryteringsplattform till parafriidrotten där reglerna är 
mer förlåtande och bygger på deltagande och glädje.  

 

Nationell klassificering 

Internationellt finns det idag totalt ca 30 klasser fördelat på könen kvinnor/män. I och med att 

antalet utövare har minskat nationellt så har sammanslagningar av klasser varit nödvändigt för att 

skapa stimulerande tävlingar för de aktiva. Den nationella klassificeringen innehåller 6 klasser samt 3 

klasser för Race Running som inom kort kommer byta namn till Frame Running). Det nationella 

klassningssystemet är under omarbetning av Parasport Sverige, för att i ännu större utsträckning 

efterliknande de internationella klasserna.  

Breddtävlingar 

För att kunna rekrytera aktiva till friidrotten har parafriidrotten under flera år använt sig av 

breddtävlingar. Syftet till breddtävlingarna har varit att locka aktiva med en funktionsnedsättning till 

friidrotten, där reglerna har anpassats till målgruppen. Tävlingarna har byggt på deltagande och 

glädje, där regler har varit mer förlåtande och tillåtande. Idag finns det regelverk för breddtävlingar 

kopplat till barn, vilket skulle behöva utvecklas och inkludera ovannämnd målgrupp.  

När FS upptäckte detta samt att våra stadgar kräver att Förbundsårsmötet godkänner regler som 

anpassas nationellt utifrån internationella regler, beslutade FS att lämna ett förslag till 

Förbundsårsmötet. I och med att nationell klassificering inte är färdigställt från Parasport Sverige och 

att breddtävlingar redan finns men inte är anpassade till målgruppen föreslås att Förbundsårsmötet 

Förslag: 

Förbundsstyrelsen (FS) föreslår:  

att Förbundsårsmötet (FÅM) delegerar till FS att implementera nationellt regelverk för 

parafriidrotten som börjar gälla vid övertagandet 2022-01-01.  



delegerar arbetet till FS att implementera nationellt regelverk för parafriidrotten som börjar gälla vid 

övertagandet 1 januari 2022.  

Arbete under kommande år  

En arbetsgrupp bestående av tävlingsansvarig, förbundskapten för parafriidrotten och 

parafriidrottskommitténs ordförande kommer under första halvan av året undersöka hur 

parafriidrottens nationella regelverk ska implementeras i Svensk Friidrotts tävlingsregler. När 

förutsättningarna är på plats samt att Parasport Sverige arbete kring omarbetade nationella 

klasserna är klara kan tävlingsregler för parafriidrotten implementeras i Svensk Friidrotts regelbok.  


