Schiul alpin paralimpic este o adaptare a schiului alpin pentru sportivii cu dizabilităţi. Schiul
alpin paralimpic este unul din sporturile Jocurilor Paralimpice de Iarnă. El este guvernat de
Comitetul Paralimpic Internaţional (IPC) sub egida Federaţiei Internaţionale de Schi (FIS).
În afară de Jocurile Paralimpice, competiţiile de schi de elită pentru persoane cu dizabilităţi
includ Campionatele Mondiale de Schi Alpin pentru Persoane cu Dizabilităţi (din patru în patru
ani din 1980 până în 2004 şi din doi în doi ani începând cu 2009) şi Cupa Mondială de Schi
Alpin pentru Persoane cu Dizabilităţi, un circuit internaţional anual. Sub nivelul Cupei Mondiale,
competiţiile au loc la nivel de Cupă Continentală. Cupa Europeană este disputată în Europa,
iar Cupa Nor-Am în America de Nord; în plus, se mai ţin competiţii sub nivelul Cupei Mondiale
în Asia de Est, Australia, Noua Zeelandă şi America de Sud.
În 1984, cursele de slalom uriaş pentru patru categorii de sportivi în picioare la masculin s-au
ţinut ca sport demonstrativ la Jocurile Olimpice de Iarnă. În 1988, a avut loc un alt slalom uriaş
demonstrativ pentru persoane cu dizabilităţi, de data aceasta pentru bărbaţi şi femei, dar limitat la
sportivii cu amputaţii deasupra genunchiului.
Schiorii cu dizabilităţi concurează în trei categorii diferite: în picioare, în mono-schi şi în
categoria cu deficienţe de vedere. Fiecare din aceste grupe este divizată în trei până la şapte
clase, dintre care unele sunt subdivizate în două sau trei sub-clase. În cadrul fiecăreia din cele trei
categorii majore, timpii sunt comparaţi cu ajutorul unui „sistem factor” care încearcă să plaseze
sportivii cu diferite dizabilităţi la acelaşi nivel prin înmulţirea timpului fiecărui competitor dintro clasă sau sub-clasă dată cu un număr fix între 0 şi 1 numit factor. Rezultatul, cunoscut ca
„timpul ajustat” este timpul care apare pe lista de rezultate în cursele de schi pentru persoane cu
dizabilităţi.
Categoriile de dizabilităţi atât pentru competiţiile de schi alpin cât şi pentru cele de schi nordic
pentru persoane cu dizabilităţi sunt după cum urmează:

Clase în picioare

Clasa

LW 1

Descriere

Amputaţia ambelor picioare deasupra genunchiului, paralizie
cerebrală moderată la severă sau deficienţă echivalentă

Echipament tipic

Două schiuri, două
suporturi

LW 2 Amputaţia unui singur picior deasupra genunchiului

Un schi, două
suporturi

LW 3 Amputaţia ambelor picioare sub genunchi, paralizie cerebrală

Două schiuri, două

uşoară sau deficienţă echivalentă

beţe

LW 4 Amputaţia unui singur picior sub genunchi

Două schiuri, două
beţe

LW
Amputaţia ambelor braţe deasupra cotului
5/7-1

Două schiuri, fără
beţe

LW Amputaţia ambelor braţe, unul deasupra şi unul dedesubtul
5/7-2 cotului

Două schiuri, fără
beţe

LW
Amputaţia ambelor braţe sub cot
5/7-3

Două schiuri, fără
beţe

LW
Amputaţia unui singur braţ deasupra cotului
6/8-1

Două schiuri, un băţ

LW
Amputaţia unui singur braţ sub cot
6/8-2

Două schiuri, un băţ

LW 9- Amputaţia sau o dizabilitate echivalentă a unui braţ şi a unui
1
picior deasupra genunchiului

Alegerea
echipamentului

LW 9- Amputaţia sau o dizabilitate echivalentă a unui braţ şi a unui
2
picior sub genunchi

Alegerea
echipamentului

Clase în mono-schi

Clasa

Descriere

LW 10- Paraplegie fără funcţie abdominală superioară şi fără echilibru funcţional în poziţie
1
aşezată

LW 10- Paraplegie cu o anumită funcţie abdominală superioară şi fără echilibru funcţional în
2
poziţie aşezată

LW 11 Paraplegie cu un bun echilibru funcţional în poziţie aşezată

LW 12- Paraplegie cu o anumită funcţionalitate a picioarelor şi un bun echilibru în poziţie
1
aşezată

LW 12Amputaţia ambelor picioare deasupra genunchiului
2

Clase cu deficienţe de vedere

Clasa

Descriere

B1

Complet orbi

B2

Acuitate vizuală sub 2/60

B3

Acuitate vizuală între 2/60 şi 6/60

