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1.

Základní ustanovení
1.1. Pravidla
Hraje se podle mezinárodních pravidel boccii vydaných BISFed, 2018 verze 3 a podle tohoto
sportovního manuálu boccii. Po dobu platnosti pravidel budou jejich změny a dodatky
uvedeny jako příloha tohoto manuálu.

2.

Druhy turnajů
2.1. Mezinárodní otevřený turnaj boccii
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
•
•
•
•
•
•
•
•
2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.
2.1.8.

Mezinárodní otevřený turnaj boccii (dále jen MOT) je pořádán několikrát do roka a
hrají se 3 hrací dny.
Mezinárodní turnaje mají jednotný společný název CZECH BOCCIA TOUR.
Pořádá je Česká federace boccii, z. s. (dále jen ČFB) ve spolupráci s některou TJ nebo
SK.
Mezinárodní otevřený turnaj se pořádá v těchto soutěžích:
jednotlivci BC1
jednotlivci BC2
jednotlivci BC3
jednotlivci BC4
jednotlivci BC5
kategorie OPEN
páry BC3 a BC4
týmy BC1, BC2
Soutěže jednotlivců BC1, BC2, BC3, BC4 a soutěže párů a týmů musí být vždy
součástí MOT, soutěže jednotlivců BC5 a kategorie OPEN budou pořádány podle
možností TJ/SK.
Mezinárodní MČR se pořádá jednou do roka, kdy ČFB určí jeden MOT. V tomto
turnaji se udělí titul „Mezinárodní mistr České republiky v boccie“ pro daný rok v
kategoriích jednotlivců, párů i týmů.
Závodníci na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích získávají diplom,
medaili či pohár a věcnou cenu. Oceněni jsou také sportovní asistenti BC1 a BC3.
Na turnajích pořádaných ČFB mají hráči, spoluhráči a asistenti povinnost nastupovat
ve sportovním oblečení (dresu), reprezentující jejich TJ nebo SK.

2.2. Regionální a oddílové turnaje
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

Regionální turnaje pořádá některá TJ, či SK spolupracující s ČFB. Oddílové turnaje
pořádá TJ či SK pro své členy.
Regionální turnaje se vyhlašují zpravidla otevřené i pro TJ či SK z jiných regionů a
pro neregistrované sportovce (náborové).
Regionální turnaje mají společný jednotný název START BOCCIA CUP.
Součástí regionálních turnajů jsou soutěže v libovolném rozsahu (jednotlivci BC1 až
BC5, OPEN, páry a týmy) podle uvážení a možností pořádající TJ nebo SK.
Pro tyto turnaje si mohou pořádající TJ/SK požádat o aktivní asistenci zástupce ČFB,
zapůjčení časomír a výsledkového softwaru. Tento formát turnaje může být iniciační
akcí k přidělení možnosti pořádat MOT v dalším roce.

2.3. BEST BOCCIA CUP - Pohár pro nejlepšího hráče
2.3.1.
2.3.2.

BEST BOCCIA CUP (dále jen BBCup) – pohár pro nejlepšího hráče se vyhlašuje na
posledním turnaji MOT v roce.
Vypisuje se v soutěžích jednotlivců BC1, BC2 , BC3, BC4, BC5 a OPEN.
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2.3.3.

Vítězem se stává ten závodník, který ve své třídě dosáhl nejlepšího rankingového
umístění v daném roce. Průběžné pořadí hráčů lze sledovat na webu ČFB.

2.4. Kategorie
2.4.1.
2.4.2.

Muži a ženy hrají v soutěžích společně v jedné kategorii.
Věkové kategorie jsou také sloučené.

2.5. Třídy
2.5.1.
2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

Podle zdravotního postižení jsou hráči rozděleni do čtyř soutěžních tříd.
Třída BC1
V této třídě soutěží hráči, kteří jsou klasifikováni, dle pravidel BISFed jako BC1 a dělí
se na dvě podskupiny, a sice hráče BC1, kteří jsou schopni a hrají rukou a dále pak
na BC1 „kopáče“ (foot player) – hráče, kteří nejsou schopni cíleného odhodu rukou,
ale mohou míč do hracího pole kopat nohou, která je v tomto případě méně zasažená
spasticitou než horní končetiny. Jsou to hráči s centrálním, neprogresivním těžkým
neurologickým postižením.
Hráčům smí asistovat jeden sportovní asistent, který musí být ve vymezeném prostoru
za odhodovým boxem. Sportovní asistent nesmí připravit hráče na odhod
nastavením vozíku nebo přípravou míče bez toho, aby byl hráčem pověřen to udělat.
Sportovní asistent nesmí být v přímém kontaktu s hráčem během odhodu/odkopnutí.
Tito asistenti vykonávají úkony jako:
- seřízení nebo stabilizace hracího vozíku
- podání míče hráči
- uválení míče
Třída BC2
V této třídě soutěží hráči, kteří jsou klasifikováni, dle pravidel BISFed jako BC2. Jsou
to hráči s centrálním, neprogresivním těžkým neurologickým postižením.
Hráči nemohou mít sportovního asistenta během hry. Hráči mohou ve svém herním
čase žádat o asistenci rozhodčího, aby jim podal míček, který jim upadl, nebo při
vstupu do kurtu.
Třída BC3 (hráči používající pomocné prostředky)
V této třídě soutěží hráči, kteří jsou klasifikováni dle pravidel BISFed jako BC3 (hráči
se spastickým i nespastickým postižením – BC1 (CP) nebo BC4 (nespastik) funkčně
odpovídající třídě BC3).
Jsou to hráči s velmi těžkou pohybovou dysfunkcí všech čtyř končetin. Hráči jsou
závislí na pomoci nebo na elektrickém vozíku. Hráči nejsou schopni funkčního
úchopu nebo odhodu, ale mohou mít zachovánu schopnost pohybu v paži. Funkční
rozsah pohybu je však nedostatečný k tomu, aby umožnil cílený odhod míče do
hracího pole.
Každý hráč může mít sportovního asistenta (spoluhráče), který zůstává během hry v
odhodovém boxu, ale musí zůstat otočen zády k hrací ploše s pohledem odvráceným
od hry. Sportovní asistent u BC3 nesmí připravovat vozík, rampu ani míče na hru
bez toho, že by byl k tomu vyzván svým hráčem. Sportovní asistent BC3 se nesmí
dívat do kurtu během nastavování rampy. Sportovní asistent nesmí mít přímý
fyzický kontakt s hráčem během odhodu včetně pomoci hráči strčit do míče
tykadlem.
Třída BC4
V této třídě soutěží hráči, kteří jsou klasifikováni dle pravidel BISFed jako BC4 –
nespastického postižení a hráči BC4 hrající nohou.
Jsou to hráči s těžkou pohybovou dysfunkcí všech čtyř končetin v kombinaci s chabou
dynamickou kontrolou trupu, jež jsou jiného než mozkového původu, nebo
degenerativně-mozkového původu. Hráč je schopen projevit dostatečnou zručnost
k důslednému zpracování a odhodu míče do hracího pole buď rukou, nebo nohou. Je
zřejmý chabý úchop a uvolnění, v kombinaci se špatným načasováním vypuštění
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2.5.6.

2.5.7.

3.

míče a dotažení pohybu. Lze si také povšimnout nedostatečné kontroly hladkosti a
rychlosti pohybu a synchronizace.
Hráči nemohou mít sportovního asistenta během hry. Hráči mohou ve svém herním
čase žádat o asistenci rozhodčího, aby jim podal míček, který jim upadl, nebo při
vstupu do kurtu.
Hráč BC4, který je v klasifikačních pravidlech BISFed popsán jako hrající nohou,
může mít sportovního asistenta, který musí být za hracím boxem ve vyznačeném
prostoru. Sportovní asistent nesmí připravit hráče na odhod nastavením vozíku nebo
přípravou míče bez toho, aby byl hráčem pověřen to udělat. Sportovní asistent nesmí
být v přímém kontaktu s hráčem během odhodu/odkopnutí.
Tito asistenti vykonávají úkony jako:
- seřízení nebo stabilizace hracího vozíku
- podání míče hráči
- uválení míče
Třída BC5
V této třídě soutěží hráči, kteří jsou klasifikováni, dle pravidel BISFed jako BC5.
Jedná se o sportovce s menšími poruchami než BC2 nebo BC4. Sportovci používají
mechanický nebo elektrický vozík pro každodenní pohyb. Sportovci mohou i chodit
s asistencí nebo pomocí na krátké vzdálenosti.
Kategorie OPEN
Pro nové hráče, kteří ještě nemají klasifikaci, nebo pro hráče, kteří jsou nezařaditelní
dle pravidel BIS Fed. Soutěž může být smíšená bez rozdílu kategorií, dle možností
pořadatele.

Řízení soutěže
3.1. Realizační tým ČFB (RT)
3.1.1.
3.1.2.

Řízením soutěží je pověřen RT.
V pravomoci RT je:
a) vydávat, měnit a schvalovat Sportovní manuál boccii
b) vydávat, doplňovat a měnit „Národní pravidla hry boccia“
c) na základě doporučení komise rozhodčích jmenovat rozhodčí do funkce „národní
rozhodčí“ a pozastavovat jejich činnost v této funkci.
d) jmenovat komisi rozhodčích
e) navrhovat a schvalovat klasifikátora boccii
f) jmenovat jednotlivé hráče a činovníky do reprezentačního kádru boccii
g) určovat pořadatele jednotlivých turnajů
h) sestavovat kalendář akcí
i) navrhovat rozpočet RT

3.2. Činovníci turnaje – personální zajištění
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

Hlavní pořadatel
Je určen pořadatelem turnaje (tj. pořádající TJ nebo SK). Přebírá za pořádající TJ či
SK povinnosti pořadatele.
Technický delegát
Technický delegát je určen ČFB. Asistuje hlavnímu pořadateli s přípravou a
realizací akce.
Hlavní rozhodčí
Je hlavním rozhodčím celého turnaje. Řídí práci rozhodčích na kurtu. Určuje ho
předseda komise rozhodčích z řad rozhodčích.
Rozhodčí na kurtu
Je rozhodčí, který rozhoduje hru. Na každý kurt je určeno vždy několik rozhodčích
na celý turnaj (minimálně dva), z nichž jeden je určen jako „vedoucí rozhodčí
kurtu“. Řídí při hře čárové rozhodčí, zapisovatele a časoměřiče.
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Vedoucí rozhodčí kurtu
určuje střídání rozhodčích, zapisovatelů a časoměřičů na kurtu (včetně sebe) a sám
vykonává funkci rozhodčího na kurtu. Po skončení turnaje podává hlavnímu
rozhodčímu hodnocení kandidáta na funkci „národní rozhodčí“ (pokud mu byl
přidělen). Zodpovídá za materiál na kurtu.
3.2.6. Čárový rozhodčí
Určuje jej pořadatel ve spolupráci s hlavním rozhodčím a zajistí jeho proškolení. U
soutěže třídy BC 3 se čárový rozhodčí určuje z řad rozhodčích. Řídí se pokyny
rozhodčího na kurtu.
3.2.7. Zapisovatel
Určuje jej pořadatel a zajistí jeho proškolení. Řídí se pokyny rozhodčího na kurtu.
Zajišťuje správné a úplné vyplnění zápisového listu o hře.
3.2.8. Časoměřič
Určuje jej pořadatel a zajistí jeho proškolení. Řídí se pokyny rozhodčího na kurtu.
Provádí měření času oběma stranám ve hře. Oznamuje zbývající čas dle pravidel.
Role Čárový rozhodčí, zapisovatel a časoměřič je možné kombinovat v souvislosti
s novým typem časomíry.
3.2.9. Vedoucí přípravné místnosti – Call Room
Dohlíží na dodržování pravidel o přípravné místnosti a přestupky oznamuje
hlavnímu rozhodčímu. Řídí se pokyny hlavního rozhodčího. V případě dohody
pořadatele s technickým delegátem je možné call room zkrátit oproti mezinárodním
pravidlům nebo zrušit.
3.2.10. Vedoucí sportovní kanceláře – zajišťuje rozpisy, výsledky, diplomy, atd.
3.2.5.

3.3. Pořadatel turnaje (TJ či SK):
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.
3.3.10.
3.3.11.

3.3.12.
3.3.13.

Standardy pro sportoviště (halu) – rozměry, potřebný počet kurtů (min. 6 kurtů)
Minimální rozměry haly pro 6 kurtů 40x20 metrů + ideálně další menší hala pro
rozhazování, bezbariérový přístup do haly, bezbariérové WC, zázemí pro
odpočívárnu, bufet (občerstvení), šatna muži, šatna ženy, šatna rozhodčí, šatna
pořadatelé. Ozvučení – mikrofon, repro soustava. Parkovací plochy v dosahu max.
50 metrů s kapacitou pro minimálně 20 aut + bus.
Standardy pro ubytování – cena, kapacita, dostupnost, vzdálenost od sportoviště
Ubytování hotelového typu se snídaní, pokoje pro 2-3 osoby, vzdálenost od sportovní
haly max. 30 min vozem, kapacita nabízeného ubytování musí pokrývat maximální
počet účastníků akce, cena by neměla přesahovat částku 600,- Kč/osoba/noc.
Materiální vybavení – vybavení kurtu (stůl pro časomíru, 4 židle, mantinely mezi
kurty, prodlužovací kabel, časomíra, obrazovka, sada pro rozhodčí, koše na mrtvé
míče (viz příloha)).
Určit termín prezentace závodníků den před zahájením turnaje nejpozději do
rozlosování účastníků. Pokud jsou závodníci nepřítomni a jsou prezentováni
v zastoupení (pouze pro výjimky z řad domácích závodníků a závodníků
schválených pořadatelem) určí termín další prezentace na druhý den minimálně
hodinu před zahájením první hry.
Určit hlavního pořadatele turnaje.
Zajistit hlavního rozhodčího z řad mezinárodních a národních rozhodčích na základě
jmenování předsedou komise rozhodčích.
Zajistit mezinárodního nebo národního rozhodčího na každou hru.
Proškolit zapisovatele, časoměřiče a čárové rozhodčí.
Zařadit do programu akce schůzku vedoucích výprav.
Zařadit do programu akce schůzku rozhodčích před zahájení soutěží cca na 30 min.
Zajistit hodiny na viditelném místě u přípravné místnosti (Call room), pokud bude call
room na turnaji. Pořadatel může požádat technického delegáta o výjimku, kdy místo
call room využije organizované svolání hráčů přímo na jejich kurt cca 5 minut před
zahájením zápasu. Úkony, které mají být provedeny v call roomu budou provedeny
přímo na krutu.
Uvádět do herních rozpisů ve třídě BC1 a 3 jména spoluhráčů.
Uvádět do výsledků ve třídě BC1 a 3 jména spoluhráčů.
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3.3.14. Uvést do výsledků jména hlavního rozhodčího a jména rozhodčích na kurtech.
3.3.15. Před rozlosováním předložit technickému delegátovi ke schválení systém turnaje.
3.3.16. Zaslat klasifikátorovi týden před závodem, seznam startujících, aby mohlo dojít ke
kontrole platnosti klasifikací.
3.3.17. Vydat ihned po ukončení turnaje neoficiální výsledky.
3.3.18. Vydat do třech dnů po ukončení turnaje oficiální výsledky.
3.3.19. Uvádět v prezenčních listinách spoluhráče BC3 a asistenty u BC1.
3.3.20. Vybrat startovné od všech účastněných hráčů. Maximální výše startovného se
stanovuje na celou akci takto:
Pro členy České federace boccii:
• MOT jednotlivci i týmové soutěže 500,- Kč na 1 přihlášeného sportovce.
• MOT jednotlivci 400,- Kč na 1 přihlášeného sportovce.
• Open akce nebo regionální turnaje 200, Kč na 1 přihlášeného sportovce.
Pro ostatní závodníky z ČR:
• MOT jednotlivci i týmové soutěže 600,- Kč na 1 přihlášeného sportovce.
• MOT jednotlivci 500,- Kč na 1 přihlášeného sportovce.
• Open akce nebo regionální turnaje 300, Kč na 1 přihlášeného sportovce.
Startovné pro zahraniční účastníky se stanoví po vzájemné domluvě pořadatelů MOT.

3.4. Komise rozhodčích
Složení komise rozhodčích je jmenováno ČFB. Skládá se ze tří národních (nebo
mezinárodních) rozhodčích (viz příloha).
3.4.2. Úkolem komise je:
a) pověřit člena, který společně s pořadatelem, zajistí potřebný počet rozhodčích na
oficiální turnaje ČFB.
b) navrhovat na základě testů a praktických zkoušek jmenování do funkce „národních
rozhodčích“,
c) navrhovat pozastavení činnosti ve funkci „národní rozhodčí“,
d) schvalovat kandidáty na funkci „národní rozhodčí“,
e) provádět teoretické a praktické školení národních rozhodčích a kandidátů,
f) vést seznam národních rozhodčích a kandidátů s údaji o účasti na turnajích,
g) vést evidenci o protestních řízeních na turnajích,
h) podávat návrhy ČFB na změny národních pravidel na základě změn mezinárodních
pravidel a výkladu k těmto pravidlům (nebo k jejich překladu),
3.4.3. Postup získání a udržení licence národního rozhodčího:
a) Na první akci rozhoduje čekatel jako čárový rozhodčí.
b) Na druhé a třetí akci rozhoduje jako čekatel, na další akci jako rozhodčí pod
dozorem. Dozor musí provádět národní rozhodčí.
c) Na konci třetí akce rozhodne hlavní rozhodčí ve spolupráci s komisí rozhodčích,
jestli čekatel získá licenci národního rozhodčího.
d) V případě, že čekatel nezíská licenci národního rozhodčího po třetí akci, čekatel
musí absolvovat další akci opět jako rozhodčí pod dozorem, po kterém se bude
opět rozhodovat, jestli čekatel získá licenci národního rozhodčího. Tento krok se
může opakovat do té doby, než hlavní rozhodčí rozhodne o přidělení licence
národního rozhodčího.
e) Doba mezi jednotlivými akcemi, jíž se čekatel účastní, aby získal licenci
národního rozhodčího, nesmí být delší než jeden rok.
f) Akceptovatelné jsou pouze akce, kde funkci hlavního rozhodčího zastává osoba
zmocněná tomuto od komise rozhodčích. Akce musí mít náležitou kvalitu.
g) Pokud licencovaný národní rozhodčí nerozhodoval zápasy déle než dva roky, musí
na začátku akce rozhodovat turnaje pod dozorem. Minimálně jeden zápas.
3.4.1.

3.5. Hlavní rozhodčí:
3.5.1.

Musí před akcí prověřit znalosti zapisovatelů, časoměřičů a vedoucího přípravné
místnosti (Call room)
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Nesmí při akci vykonávat jinou funkci (např. rozhodčího na kurtu, spoluhráče,
časoměřiče).
3.5.3. Zajistí schůzku rozhodčích včetně čekatelů před zahájením akce.
3.5.4. Určuje rozhodčí na jednotlivé kurty a jednoho z nich vždy pověřuje funkcí „vedoucí
rozhodčí kurtu“.
3.5.5. Přiděluje čekatele na funkci „národní rozhodčí“ k jednotlivým rozhodčím na kurtu a
po skončení akce vyžaduje jeho hodnocení.
3.5.6. Dohlíží na správnost zápisu hry.
3.5.7. Dbá, aby úroveň rozhodování byla stejná v průběhu celé akce.
3.5.8. Zodpovídá za správnost zápisu do zápisových lístků.
3.5.9. Před zahájením soutěže zodpovídá (nebo někoho pověří) za správné měření vozíků a
dalších pomůcek hráčů ke hře.
3.5.10. Zodpovídá (nebo někoho pověří) za správné lajnování soutěžních kurtů.
3.5.11. Po dohodě s pořadatelem přebírá a odevzdává zapůjčený materiál potřebný na akci
pověřenému člověku z řad pořadatelů: časomíry, metry, pálky, náhradní sady boccii,
hodiny, trika pro rozhodčí apod.
3.5.2.

3.6. Klasifikátor:
3.6.1. Úkolem klasifikátora je zařazení jednotlivých hráčů do odpovídajících tříd na základě
klasifikačního systému BISFed.
3.6.2. Pravidla zdravotní klasifikace boccii:
a) V případě změny zdravotního stavu hráče, má právo klasifikátor hráče
překlasifikovat a zařadit do jiné zdravotní třídy.
b) Případná změna zdravotní třídy platí okamžitě po změně.
c) Noví hráči mají za povinnost projít klasifikací před rozlosováním turnaje.
d) Při startu zahraničních hráčů se uznává jejich národní klasifikace.

4.

Seznam příloh
4.1.

Herní a bodovací systém

4.2.

Realizační tým ČFB, klasifikátor a komise rozhodčích

4.3.

Materiální vybavení kurtu

4.4.

Manuál k výsledkovému servisu

4.5.

Manuál k časomíře BOSS systém (BOccia Scoring System)

4.6.

Zápisový list vzor přílohou

4.7.

Protestní formulář (CZE, ANG)
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