
Clasificare – Tenis în fotoliu rulant 
 
a) Pentru a fi eligibil pentru competițiile ITF de tenis în fotoliu rulant și Jocurile Paralimpice, un jucător trebuie să aibă 
o dizabilitate fizică permanentă de mobilitate, diagnosticată medical. Această dizabilitate fizică permanentă trebuie să 

determine o pierdere substanțială a funcției la nivelul uneia sau ambelor extremități inferioare. Jucătorii trebuie să 
întrunească următoarele criterii minime de eligibilitate:  
  i. Un deficit neurologic la nivel S1 sau proximal, asociat cu pierderea funcției motorii, sau; 

  ii. Anchiloză și/sau artroză severă și/sau proteză la nivelul șoldului, genunchiului sau gleznei superioare, sau;  

  iii. Amputația oricărei articulații a extremității inferioare proximale articulației metatarsofalangiene, sau;  

  iv. Un jucător cu dizabilități funcționale la nivelul uneia sau ambelor extremități inferioare echivalente cu 1, 2 sau 3 
     de mai sus.  
 
b) Un jucător cvadriplegic trebuie să satisfacă criteriile pentru o dizabilitate fizică permanentă definite mai sus. În 
plus, jucătorul trebuie să aibă o dizabilitate fizică permanentă care duce la o pierdere substanțială a funcției la nivelul 

uneia sau ambelor extremități superioare. Jucătorii cvadriplegici trebuie să îndeplinească unul din următoarele criterii 
minime de eligibilitate:  
  i. Un deficit neurologic la nivel C8 sau proximal, cu pierderea asociată a funcției motorii, sau; 

  ii. Amputația extremităților superioare, sau; 

  iii. Focomelia extremităților superioare, sau; 

  iv. Miopatia sau distrofia musculară a extremităților superioare, sau; 

  v. Un jucător cu dizabilități funcționale la nivelul uneia sau ambelor extremități superioare echivalente cu i, ii, iii sau 
     iv de mai sus. 
 
c) În plus, un jucător cvadriplegic trebuie să aibă cel puțin una din următoarele patru dizabilități funcționale în ce 

privește utilizarea extremităților superioare, cu sau fără limitarea funcției trunchiului:  

  i. Funcție motorie redusă necesară pentru executarea serviciului deasupra capului 

  ii. Funcție motorie redusă necesară pentru executarea loviturii de forehand și backhand 

  iii. Funcție motorie redusă necesară pentru manevrarea unui fotoliu rulant manual  

  iv. Incapacitatea de a ține racheta necesitând legarea acesteia și/sau un dispozitiv de asistare pentru a juca 
 

Combinația funcției dominante și non-dominante a membrelor superioare și a funcției trunchiului va fi luată în 

considerare la evaluarea eligibilității pentru statutul de jucător cvadriplegic. Pentru a fi considerați eligibili pentru 

statutul de cvadriplegic, jucătorii care pot demonstra un bun nivel al funcției trunchiului și controlului vor necesita un 

nivel superior de dizabilitate la nivelul membrelor superioare față de cei cu un control redus sau absent al trunchiului. 
 
d) În plus, un jucător cvadriplegic trebuie de asemenea: 
  i. Să aibă minimum trei extremități afectate de o dizabilitate fizică permanentă definită mai sus; și  
  ii. Să se încadreze în sistemul de clasificare pe puncte, a cărui versiune apare în Manualul de Clasificare ITF a   

    Jucătorilor Cvadriplegici; și 
  iii. Să respecte cerințele specifice ale statutului de clasificare specific atribuit; și 
  iv. Să coopereze pe deplin, cu onestitate și bună credință la orice proces de clasificare și/sau procedeu similar. 

Jucătorii cvadriplegici pot să nu-și utilizeze unul din picioare pentru a propulsa fotoliul rulant.  
 
 
Fotoliile rulante electrice 
Jucătorii care au o limitare severă a mobilității care îi împiedică să împingă un scaun manual, utilizând astfel un 

fotoliu rulant electric în mod curent, pot utiliza un fotoliu electric pentru a juca tenis; totuși, odată ce jucătorii au ales 

să joace tenis într-un fotoliu rulant electric, ei trebuie să continue să-l utilizeze la toate competițiile ITF. Protestele 
împotriva oricărui jucător care joacă în fotoliu rulant electric trebuie adresate Comitetului pentru Tenis în Fotoliu 
Rulant ITF, conform Anexei A. 


