Classificatie RaceRunning NL
Inleiding
Naar aanleiding van vragen die wij ontvingen rondom classificatie van RaceRunning
atleten stellen we u in dit schrijven op de hoogte van de huidige gang van zaken.
Doel van classificatie
Sporters met een beperking kunnen een nadeel ondervinden van verschillen in
beperking tussen de onderlinge sporters. Daarom is een systeem bedacht om ervoor
te zorgen dat een sportprestatie enkel afhankelijk is van talent, fitheid, kracht en
uithoudingsvermogen en dat winst of verlies van een sportwedstrijd niet wordt
bepaald door de aard of mate van de handicap. Dit systeem heet classificatie.
Wat is classificatie
Classificatie bepaalt wie er mag meedoen aan een bepaalde sport en deelt de
sporters in klassen in met gelijkwaardige beperkingen in relatie tot die sport. In
zekere mate is dit vergelijkbaar met de gangbare indelingen in gewichtscategorie,
geslacht of leeftijd. Dit minimaliseert de invloed van de handicap op de
sportdiscipline en de uitkomst van de wedstrijd. Classificatie van sporters met een
beperking biedt dus de essentiële structuur voor wedstrijdsport; het draagt bij aan het
waarborgen van eerlijke wedstrijdsport voor mensen met een beperking.
Hoe wordt er geclassificeerd
Classificatie, oftewel de klasse-indeling, wordt bepaald door het uitvoeren van een
keuring bij de sporters met een lichamelijke beperking in combinatie met een analyse
en controle van aangeleverde medische gegevens. De classificatie wordt door de
CPISRA/IPC erkende classifiers uitgevoerd.
Klasse-indeling voor de RaceRunning-atleten

Internationaal zullen de RaceRunning-atleten ingedeeld worden in RR1, RR2 of RR3
klassen. Dit is de indeling van de CPISRA (the Cerebral Palsy International Sports
and Recreation Association). Voor de IPC (International Paralympic Committee)
zullen dit waarschijnlijk T31 en T32 worden. Momenteel vindt hierover onderzoek
plaats aan de universiteit van Edinburgh.
RR1-RaceRunner 1
Ernstige problemen met de coördinatie van de functionele RaceRunning bewegingen
met daarbij problemen in de algehele lichaamscontrole zijn kenmerkend voor deze
klasse.
RR2-Race Runner 2
Asymmetrie of een beperking in de beweeglijkheid in de gewrichten, slechte
coördinatie in de onderste extremiteiten, romp en bovenste extremiteiten, samen met
een beperkte effectieve afzet zijn kenmerkend voor deze klasse.

RR3-Race Runner 3
Asymmetrische of matige coördinatie in de onderste extremiteiten, matige tot goede
stuurmogelijkheid en functie van de romp in de RaceRunner in combinatie met een
effectieve start zijn kenmerkend voor deze klasse.
(bron: CPISRA)
Advies aan verenigingen
Een advies van de Atletiekunie aan de verenigingen is, dat men pas moet gaan
classificeren wanneer er op een hoog niveau gepresteerd wordt. Bij RaceRunning
betreft dit voor een mogelijk Nederlands kampioenschap of andere grote wedstrijden.
Voorlopig zullen de wedstrijden die RaceRunning-NL in Nederland organiseren nog
geen gebruik maken van bovengenoemde classificatie.
Deze wedstrijden worden vaak op recreatief niveau beoefend en hiervoor is het niet
essentieel om officieel gekeurd te worden. In deze wedstrijden worden veelal
indelingen gemaakt op basis van beste tijden.
De sporters met een andere aandoening dan een hersenaandoening zullen voorlopig
uitgesloten blijven van internationale wedstrijden. Nationaal zullen we hiervan
afwijken. Door de indeling op individuele snelste tijden, kunnen ook deze atleten
deelnemen aan onze wedstrijden.
Noot.
Dit jaar zijn er internationale wedstrijden in Spanje (min. leeftijd 14 jaar) en
Denemarken (geen leeftijdsgrens). Voor deelname aan deze wedstrijden is het
verstandig van tevoren te classificeren. Dit kan tijdens de NSGK RaceRunning Cup
op 14 april.
Wij zijn in gesprek met de internationale classifiers van de CPISRA om dit voor ons
te verzorgen en daarbij ook nationale classifiers op te leiden.
Voor atleten die internationale ambities hebben bestaat er wel de mogelijkheid zich
te laten classificeren. Hiervoor kunnen de atleten opgegeven worden bij Harry Jan
Keizer. Hier kunt u ook uw vragen stellen.
Harry Jan is via de mail te bereiken: harryjankeizer@gmail.com
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