
BASCHET ÎN FOTOLIUL RULANT 
 

Pentru a fi eligibil pentru a juca baschet în fotoliul rulant, un sportiv trebuie să aibă o dizabilitate 

fizică permanentă a membrelor inferioare care sa-l împiedice să fugă, să sară şi să pivoteze la fel 

ca un jucător fără dizabilităţi. 

Odată ce un jucător a îndeplinit această cerinţă, el se califică pentru a juca în Sistemul de 

Clasificare a Sportivilor al Federaţiei Internaţionale de Baschet în Cărucior (IWBF). 

Sportivilor li se atribuie o valoare de puncte de la 1,0 până la 4,5 conform nivelului 

funcţionalităţii lor fizice. Aceste puncte se cumulează apoi, unei echipe nefiindu-i permisă 

depăşirea a 14 puncte pentru cei cinci jucători de pe teren în orice moment. Aceasta garantează 

faptul că orice jucător, indiferent de gradul de dizabilitate, are un rol integral în cadrul structurii 

echipei. 

Mişcările trunchiului şi stabilitatea observate în timpul competiţiei de baschet, şi nu diagnosticul 

medical, stau la baza clasificării jucătorilor. 

Jucători cu 1 punct – Nu au mişcări ale membrelor şi au mişcări controlate reduse sau absente ale 

trunchiului. Echilibrul atât în direcţie anterioară cât şi laterală este afectat semnificativ şi sunt 

utilizate braţele pentru revenirea în poziţie verticală după o dezechilibrare. Aceşti jucători nu au 

stabilitate într-o situaţie de contact şi de obicei recuperează mingea cu o singură mână. 

Jucători cu 2 puncte – De obicei nu au mişcări ale membrelor inferioare, dar au o mişcare parţial 

controlată a trunchiului în direcţie anterioară. Nu au mişcări laterale controlate sau rotaţia 

trunchiului. Jucătorii au o stabilitate limitată într-o situaţie de contact, utilizându-şi frecvent 

mâinile pentru a rămâne în poziţie verticală într-o coliziune. 

Jucători cu 3 puncte – Pot avea unele mişcări ale membrelor inferioare. Au o mişcare controlată 

a trunchiului în direcţie anterioară până la podea şi înapoi şi au un anumit control al rotaţiei. 

Sportivii nu au un bun control al mişcării laterale a trunchiului, dar sunt mai stabili într-o situaţie 

de contact şi sunt capabili să recupereze confortabil mingea cu două mâini.  

Jucători cu 4 puncte – Au mişcări normale ale trunchiului, dar din cauza unei funcţionalităţi 

reduse a membrelor inferioare, sunt incapabili să se încline lateral în ambele părţi complet 

controlat. Stabili în contact şi recuperarea mingii, cu mişcări anterioare şi de rotaţie normale. 

Jucători cu 4,5 puncte – Jucători cu cea mai redusă dizabilitate pe teren. De obicei au doar o 

disfuncţie minimă a membrelor inferioare sau amputaţia unui singur picior sub genunchi. 

Mişcarea normală a trunchiului în toate direcţiile. Foarte stabili în contact şi recuperarea mingii.  

Există situaţii în care un sportiv nu se încadrează exact în categoriile clasificării. În aceste cazuri, 

clasificatorii pot atribui unui jucător o jumătate de punct în plus sau în minus faţă de o anumită 

clasă. Aceasta duce la atribuirea unui punctaj de 1,5, 2,5 sau 3,5 jucătorilor. Totalul de 14 puncte 

al echipei nu se modifică în acest caz. 



Jucător cu 1 
punct  

Absenţa mişcării membrelor inferioare şi mişcări reduse sau absente ale 
trunchiului. Recuperarea mingii cu o singură mână.  

Jucător cu 2 

puncte  

Absenţa controlului membrelor inferioare, dar controlul parţial al trunchiului în 

direcţie anterioară. Utilizarea prizei mâinii pentru menţinerea stabilităţii într-o 
coliziune.  

Jucător cu 3 

puncte  

Poate avea o anumită mişcare a membrelor, un mai mare control al trunchiului. 

Poate recupera mingea cu 2 mâini.  

Jucător cu 4 
puncte  

Mişcare normală a trunchiului, dar funcţionalitate redusă a membrelor inferioare, 
incapacitate de a se înclina în ambele laterale complet controlat. 

 

Jucător cu 

4,5 puncte  

Aceşti jucători au cea mai redusă dizabilitate pe teren. De obicei, au o disfuncţie 

minimă a membrelor inferioare sau amputaţia unui singur picior sub genunchi. 

Mişcări normale ale trunchiului în toate direcţiile. 
 

 
 


