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RAZREDI INVALIDNOSTI ZA DRŽAVNA PRVENSTVA V 
KEGLJANJU INVALIDOV 
 
a.)  SPLOŠNE POŠKODBE 

 
K1 (težja poškodba noge, krajša noga 5-10 cm…) 

• amputacija sprednjega dela stopala (in vseh prstov stopala) 
• paraliza stopala 
• delna paraliza pregibalnih mišic kolena 
• delno omejena gibljivost kolena ali kolka (nad 50 %) 
• krajša noga od 5 do 10 cm 
• popolnoma trdo koleno 
Težja stopnja invalidnosti lokomotornega in drugih sistemov: 
• omejena gibljivost najmanj dveh velikih sklepov spodnjih okončin (kolk, koleno, 

stopalo) ali zgornjih okončin (rama, laket, dlan) (nad  %) 
• omejena gibljivost hrbtenice nad 50 % (kifoza, skolioza, cervicobrachialgia, 

lumboichialgia) 
• poškodovana funkcija mišic kot posledica mehanske poškodbe, opekline ipd. 

 
K2 (podkolenska amputacija, trdi kolk..) 

• podkolenska amputacija 
• popolna paraliza pregibalnih mišic kolena 
• delna paraliza pregibalnih mišic kolka 
• krajša noga več kot 10 cm 

 
K3 (nadkolenska amputacija, druge dvojne poškodbe..) 

• dvojna podkolenska amputacija 
• popolna paraliza pregibalnih mišic kolena – dvojna 
• delna paraliza pregibalnih mišic kolka – dvojna 
• trd kolk (popolnoma) – dvojno 
• nadkolenska amputacija 
• popolna paraliza cele noge (brez premika stopala, kolena, kolka) 
• popolnoma trdo koleno in kolk 

 
K4 (amputacija ali prizadetost roke..; jemlje in meče se kroglo s 
samo eno roko – z invalidno roko se tekmovalec ne sme niti 
dotakniti krogle) 

• amputacija vseh prstov dlani ali cele dlani 
• amputacija podlakti 
• delna paraliza cele roke (vseh sklepov) 
• otrdelost cele roke (vseh sklepov) 
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K5 (ostale poškodbe…; vsi invalidi z odločbo o invalidnosti, ki ne 
sodijo v ostale razrede) 

• amputacija najmanj treh prstov stopala 
• delna paraliza stopala 
• funkcionalna deformacija stopala s poškodovanim terminalnim naslonom 
• krajša noga od 3 do 5 cm 
• delno omejena gibljivost kolena ali kolka (do 50 %) 
• otrdelost stopala 
• amputacija najmanj treh prstov dlani ali celega palca 
• paraliza mišic upogibalk dlani 
• delna paraliza podlakti 
• otrdelost sklepa dlani 
• lažja stopnja ostale invalidnosti lokomotornega in drugih sistemov (ki dajo 

status osebnega invalida) 
• delna izguba sluha (manj kot 55 dB na boljšem ušesu (povprečje treh čistih 

tonov pri frekvencah 500, 1000m 2000 Hz, ISO 1969)) ali vida (do 70% izgube 
vida) 

• poškodba notranjih organov 
• respiratorna insuficienca 
• omejena gibljivost enega od velikih sklepov spodnjih ali zgornjih okončin 
• poškodbe mišic brez poškodovane funkcije 
• lažje degenerativne poškodbe sklepov (artroze, spondiloze) 
• epilepsija brez psihičnih težav 
• izgubljeno eno oko 
• respiratorna insuficienca z lažjo okvaro srca 
• epilepsija s psihičnimi motnjami.. 

 
 
b.) SLEPI IN SLABOVIDNI 
 
KB1     

• tekmovalci, ki ne zaznavajo svetlobe ali pa jo, vendar ne prepoznajo oblike  
dlani v katerikoli smeri in razdalji           

 
KB2  

• tekmovalci, ki prepoznajo obliko dlani in imajo vidno ostrino 2/60 in/ali vidno  
 polje(kot) manj kot 5 stopinj      
 
KB3 

• tekmovalci, ki imajo vidno ostrino od 2/60 do 6/60 in /ali vidno polje (kot) več 
kot 5 in manj kot 20 stopinj 

 
KB4  

• 70-90 % izgube vida 
                    

 
c.) TEKMOVALCI, KI KEGLJAJO SEDE NA VOZIČKIH 
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KP PARAPLEGIKI  

• paraplegiki in drugi tekmovalci, ki tekmujejo na invalidskih vozičkih ter nimajo 
prizadetih zgornjih okončin 

 
KT TETRAPLEGIKI 

• tetraplegiki in drugi tekmovalci, ki tekmujejo na invalidskih vozičkih in imajo 
prizadete tudi zg. okončine (npr. okvara vratne hrbtenice) 

 
 
d.)  GLUHI 
 
KG 

• Tekmovalci, ki imajo okvaro sluha. Meja stopnje gluhote je 55 dB na boljšem 
ušesu (povprečje treh čistih tonov pri frekvencah 500, 1000m 2000 Hz, ISO 
1969) 

 
 
 


