
 

VAMMAISURHEILUN JUNIOR GAMES -LUOKITTELU (päivitetty 25.9.2018) 

HUOM! selvitä epävarmat luokitukset ja sarjajaot etukäteen erityisesti kilpasarjoihin osallistuvien osalta! 
 

Luokka Kuvaus vammasta ja toimintakyvystä      Lajit 
 
Pyörätuolin käyttäjät: 
L1 Sähköpyörätuolia tai sähköisiä kelausvanteita käyttävät urheilijat.     aikarata 

Vaikeavammaiset, jotka saattavat kelata epäsymmetrisesti tai jäykillä käsillä,    tarkkuuspallo 
jotka eivät pysy kunnolla kelausvanteella. Ote voi olla myös vaikeasti irrotettavissa   spt-slalom 
(sormet harottavat). Pylly voi nousta kelatessa istuintyynystä ja vauhti pysähdellä   
tai kelaaja etenee nytkähdellen. Heitto voidaan suorittaa tuettuna (esim. lihassairaat) tai omalla tyylillä. 
  

L2 Käsissä selvä toiminnanvajaus ja/tai jäykkyyttä. Tahdottomia liikkeitä voi myös näkyä.   30 m kelaus 
 Kelaus on yhtäjaksoista ja rytmistä, mutta vartalo ei pysty täysin myötäilemään liikettä.  tarkkuuspallo 
 Käsien saatto on normaalia lyhyempää. Nämä urheilijat eivät jaksa kelata ylämäkiä,   pt-slalom 

eivätkä lumessa. Heitoissa näkyy selvä normaalista poikkeava tyyli. Monet CP-vammaiset,   
 jotka kuuluvat tähän, voivat käyttää myös sähköpyörätuolia. 
  
L3 Yleensä pyörätuolin käyttäjiä. Käsien toimintakyky on normaali tai lähes normaali.   60 m kelaus 
 Saattavat kävellä lyhyitä matkoja apuvälineellä tai ilman. Useimmat selkäydinvammaiset  pt-slalom 
 kuuluvat tähän, kuten myös urheilijat, joilla on selkäydinkohju.     turbokeihäs 

         
Kävelevät:  
L4 Kävelevät, joilla on esim. alaraaja vamma polven yläpuolella tai vaikeavammaiset kävelevät CP-vammaiset. 60m juoksu 

Juoksussa näkyy selvää alaraajojen jäykkyyttä, myötäliikkeet ovat ”lyhyet”. Toinen jalka on juostessa maassa. turbokeihäs   
Hyppy – Ei pysty ponnistamaan hypyissä. Vauhdinotto ei juuri paranna suoritusta, koordinaatio on vaikeaa. kuula   
Heitto – Vauhdin ja heiton yhdistäminen on usein vaikeaa. Heitto tapahtuu usein staattisesta asennosta.  sokkopingis 
Keihään lentomatka on lyhyt. 

  
L5 Lievä CP-vamma, yläraajavammat, lyhytkasvuiset, lievät alaraajavammat (vamma polven alapuolella) tai  60m juoksu 

neurologiset vammat. Tähän luokkaan osallistuvien juoksu on jo juoksun näköistä, melko symmetristä,  turbokeihäs 



 

poikkeuksena hemit. Juoksu saattaa olla sujuvamman näköistä kuin kävely. Hyppy – Ponnistus on  kuula 
puutteellinen, ilmalento lyhyt, alastulo ”jäykkä”. Heitto – Saattoliike on puutteellinen.   sokkopingis  

           
          
 

Luokka Kuvaus vammasta ja toimintakyvystä      Lajit 
 
Näkövammaiset: 
B1 Sokeat, näöntarkkuus valon erotuskyvyn puuttumisesta valon erottamiseen, mutta kykenemättömyys 60 m juoksu 

tunnistaa käden muotoa miltään etäisyydeltä tai mistään suunnasta. Ei pysty liikkumaan näön turvin pituus 
tuntemattomassa paikassa.       kuula  

 sokkopingis 
            
B2 Heikkonäköiset, joilla on diagnosoitu näkövamma.     60 m juoksu 
          pituus 

         kuula 
 sokkopingis 

     
Kehitysvammaiset:  
K Kehitysvammaisten luokassa voivat kilpailla urheilijat, joilla on selvä diagnostisoitu kehitysvamma.  60 m juoksu 
 Mahdollinen kehitysvammadiagnoosi löytyy oppilaan HOJK:sta. Kehitysvammaiset oppilaat, joilla  pituus 
 on jokin liitännäisvamma (esim. liikunta- tai näkövamma), joka oleellisesti vaikuttaa oppilaan  kuula 
 toiminta- ja liikuntakykyyn, voidaan ilmoittaa L- tai B- luokkiin.     sokkopingis 
 Juoksu, hyppy- ja heittokyky saattavat vaihdella eri oppilaiden kohdalla huomattavasti.   
 
Elinsiirrokkaat 
E Elinsiirron saaneet ja dialyysipotilaat.      60 m juoksu 
          pituus 
          kuula 

 sokkopingis 
 
 
 



 

Avoimet luokat:  
A1 Selkeästi kömpelöt tai sellaiset oppilaat, joilla on hypyissä ja/tai heitoissa koordinaatiovaikeutta.  60 m juoksu 
 Lihasjäntevyys saattaa olla alentunut, eikä juoksu ole oikein juoksun näköistä esim. juoksuaskel  pituus 

matalaa ja oppilas väsyy helposti.       turbokeihäs 
          sokkopingis 
 
A2 Avoin luokka, jossa kilpailevat oppilaat, joilla on esim. kielellinen erityisvaikeus (dysfasia), autismin  60 m juoksu 
 kirjo, MBD, ADHD.        pituus   
 Juoksu on sujuvaa, hypyt ja heitot eivät tuota vaikeuksia.      turbokeihäs 

sokkopingis 


