Koncepce rozvoje paralympijského sportu boccia_v2
Česká federace Spastic Handicap
národní členská organizace BISFed

Systematický rozvoj sportu boccia je základním záměrem koordinovaného procesu řízeného realizačním týmem sportu
boccia (dále jen RTB) působícího v národní členské organizaci Mezinárodní federace sportu boccia BISFed – České
federaci Spastic Handicap (dále jen SH). Koncepci paralympijského sportu boccia tvoří témy ve vzájemném souladu
tak, aby byla vytvořena ideální struktura, ve které se mohou rozvíjet aktivity pro hráče, trenéry a rozhodčí. V
dokumentu je popsáno nastavení jednotlivých úrovní, kterými si prochází sportovec – na tréninkových jednotkách
postupně rozvíjí své vrozené schopnosti, buduje své herní dovednosti a naplňuje svůj herní potenciál. Transparentním
procesem má tak každý hráč možnost prokázat opravdový zájem o sport a postupně se probojovat až do reprezentace.
V koncepci je popsána také struktura a činnost skupiny národních rozhodčích sportu boccia. Sestaven je náborový kurz,
vzdělávací školení a stanoveny jsou zkoušky, které oddělují jednotlivé kvalifikační úrovně. Koncepce dále nastavuje
kvalifikační stupně pro trenéry a cvičitele, a to s cílem rovnocenné sportovní přípravy hráčů v TJ/SK SH a se zaměřením
na stoupající sportovní výkonnost hráčů. Kvalifikační stupně pro klasifikátory jsou nastaveny Mezinárodní federací
sportu boccia BISFed. Součástí koncepce paralympijského sportu BOCCIA je také soutěžní řád a výpočtové metody pro
určení pořadí hráčů v jednotlivých turnajích a rankingu národní soutěže.
Koncepce sportu boccia byla tvořena v souladu s pojmy v programu MŠMT - Sportování bez bariér 2019 a inspirací při
tvorbě koncepce paralympijského sportu BOCCIA na národní úrovni byla koncepce sportu BOCCIA na mezinárodní
úrovni.

1. CESTA HRÁČE
1.1 Jednotné nastavení úrovní pro hráče paralympijského sportu BOCCIA sportujících v TJ/SK registrovaných v SH
1.1.1 Nábor nových hráčů, motivace a postupné rozšiřování členské základny hráčů TJ/SK SH
1.1.2 Hráč rekreační úrovně
1.1.2.1 Práce s hráči rekreační úrovně
1.1.2.3 Postup hráče rekreační úrovně do výkonnostní úrovně
1.1.3 Hráč výkonnostní úrovně
1.1.3.1 Práce s hráči výkonnostní úrovně
1.1.3.2 Postup hráčů výkonnostní úrovně do týmu talentovaní sportovci
1.1.4 Hráč zařazen do týmu talentovaní sportovci
1.1.4.1 Nominace hráče do týmu talentovaní sportovci
1.1.4.2 Struktura, hlavní úkoly a kompetence členů týmu talentovaní sportovci
1.1.4.3 Základní pravidla týmu talentovaní sportovci
1.1.4.4 Obsah práce hráče zařazeného do týmu talentovaní sportovci
1.1.4.5 Postup hráče zařazeného do týmu talentovaní sportovci do reprezentace
1.1.4.6 Účast na BISFed turnajích
1.1.4.7 Financování hráče v týmu talentovaní sportovci
1.1.5 Reprezentant ČR
1.1.5.1 Zařazení hráče do reprezentačního týmu
1.1.5.2 Podmínky pro zařazení sportovců do reprezentačních kádrů dle podmínek MŠMT 2019
1.1.5.3 Struktura, hlavní úlohy a kompetence členů reprezentace
1.1.5.4 Základní pravidla reprezentačního týmu
1.1.5.5 Účast na BISFed turnajích
1.1.5.6 Financování reprezentanta
1.1.5.7 Obsah práce a aktivit reprezentačního týmu ČR
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Cíle:
▪
▪
▪
▪

rovnocenná základní sportovní příprava sportovců v TJ/SK
stoupající sportovní výkonnost hráčů
stejné, rovné a transparentní podmínky jako motivace pro všechny hráče TJ/SK
transparentní proces veškerých činností týmu talentovaní sportovci a reprezentace ČR

2. CESTA ROZHODČÍHO
2.1. Nastavení kvalifikačních stupňů pro rozhodčí paralympijského sportu BOCCIA na národní úrovni
Cíle:
▪
▪
▪

rozšíření skupiny národních rozhodčích
postupné prohlubování znalostí národních rozhodčích
dobrá interakce se skupinou rozhodčích

3. CESTA TRENÉRA
3.1 Nastavení kvalifikačních stupňů pro trenéry paralympijského sportu BOCCIA na národní úrovni
Cíle:
▪
▪
▪
▪

rozšíření skupiny trenérů sportu boccia
vzdělávání a prohlubování znalostí trenérů sportu boccia
sjednocování trenérských metod
sjednocení a progres kvality informací v rámci tréninkových jednotek

4. CESTA KLASIFIKÁTORA
4.1 Kvalifikační stupně pro klasifikátory jsou nastaveny Mezinárodní federací sportu boccia BISFed

5. SOUTĚŽNÍ ŘÁD
4.1 Soutěžní řád
4.2 Použití metod pro nasazování hráčů a určení pořadí, příklady v praxi
Progresivní nastavení úrovní cesty hráče, trenéra a rozhodčího a znázornění soutěží v koncepci národní úrovně
paralympijského sportu BOCCIA
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1. CESTA HRÁČE
Úspěch a herní stabilita v jakémkoliv druh sportu je běh na dlouhou trať a žádný sportovec se nestane profesionálem
hned. Zpravidla si musí projít několika sportovními úrovněmi. I nejlepší sportovci světa byli na začátku své kariéry
amatérskými sportovci a díky své usilovné práci, disciplíně a často i sebezapření se dostali mezi nejlepší ve svém sportu.

1.1 Jednotné nastavení úrovní pro hráče paralympijského sportu BOCCIA sportujících v TJ/SK
registrovaných pod Českou federací SH
Základními kameny sportovních svazů jsou tělovýchovné jednoty a sportovní kluby (dále jen TJ/SK), v kterých se
odehrává důležitá část cesty hráče, od náboru a registrace, přes období rozvoje kondice a trénovanosti, až po případný
vstup do týmu talentovaných sportovců a reprezentace ČR.
Jednotné nastavení hráčských úrovní a sjednocení práce trenérů a cvičitelů tak, aby práce na kurtu byla systematická,
obsahově hodnotná a jednotná ve všech ve všech TJ/SK SH, nepochybně vede k rozvoji sportu. Tímto přístupem
dosáhneme rovnocenné základní přípravy sportovců. Všichni hráči by měli ideálně procházet postupně nastavenými
úrovněmi a tréninkové metody v jednotlivých úrovních v TJ/SK by měli být sjednocené.
V každém klubu se provozuje aktivní činnost s hráči (organizace, příprava programu a vedení sportovních aktivit hráčů),
což bývá zpravidla hlavním posláním sportovního klubu. Na trénincích spolu kooperují hráči, sportovní asistenti,
pomocníci a trenéři či cvičitelé.
Trenér/cvičitel TJ/SK řídí aktivity hráče od okamžiku náboru až po zařazení hráče do týmu talentovaní sportovci. Chápe
svoji roli a nastavený tréninkový program naplňuje i přes různost svých hráčů. Snaží se být dobrým vůdcem, učitelem
i organizátorem pro své svěřence a také podporovatelem nastaveného programu. Nastavením jednotné cesty hráče,
se kterou každý klubový trenér seznámí nově příchozí sportovce, budou tak tito všichni vědět, že mají stejné šance jako
ostatní, ať už trénují na jakémkoliv místě České republiky, dostat se svým vlastním úsilím a pílí až do reprezentace.

1.1.1 Nábor nových hráčů, motivace a postupné rozšiřování členské základny hráčů TJ/SK SH
Oslovování nových hráčů si řídí jednotlivé kluby samostatně. ČFSH může zveřejnit výzvu pro nábor nových hráčů do
konkrétní TJ/SK prostřednictvím facebookových a webových stránek na základě podnětu TJ/SK. Proces získávání
nových hráčů má vždy motivační charakter a cílem je postupné rozšiřování členské základny hráčů TJ/SK.
Postupné budování pozitivního vztahu ke sportu:
Novým hráčům se věnují asistenti trenérů a boccia trenéři v TJ/SK a budují v nich ze začátku především nadšení, radost
a lásku ke sportu. Pro začínající hráče je dlouhodobě přístupná řada informací o novinkách v paralympijském sportu
boccia na webových a facebookových stránkách. Zprávy o trendech napříč všemi oblastmi sportu jsou volně dostupné
všem zájemcům o sport boccia. Noví zájemci, kteří projeví zájem o sport kontaktem emailem či zprávou přes sociální
síť jsou o dění ve sportu informováni a směrováni na nejbližší TJ/SK.
Postup na úroveň hráč rekreační úrovně:
V případě, že se vedení hráče ve sportovním prostředí vyvíjí pozitivně a hráč chce začít pravidelně trénovat, trenér ho
registruje jako hráče provozující sport na rekreační úrovni.
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1.1.2 Hráč rekreační úrovně
1.1.2.1 Práce s hráči rekreační úrovně
1.1.2.2 Postup hráče rekreační úrovně do výkonnostní úrovně
Je-li hráč řádně registrován do TJ/SK, stává se hráčem provozujícím sport na rekreační úrovni a spadá do první
nastavené úrovně cesty hráče. Hráč se účastní organizovaných tréninků s ostatními minimálně 1x týdně v průběhu
kalendářního roku.
Dle programu MŠMT „Sportování bez bariér 2019“ (bod programu 10.5.1) je hráč rekreační úrovně charakterizován:
▪ ZPS sportující minimálně 1x týdně v průběhu kalendářního roku, tedy provozuje sport na rekreační úrovni

1.1.2.1 Práce s hráči rekreační úrovně
Je-li hráč řádně registrován do TJ/SK, stává se hráčem rekreační úrovně a spadá do první nastavené úrovně cesty hráče.
Hráč se účastní organizovaných tréninků s ostatními. Trénink nováčků by měl mít takovou organizaci, aby co největší
jejich počet trénoval souběžně, a tím byly odstraněny prostoje způsobené pasivním přihlížením. Toto je možné řešit
rozdělením hráčů do několika menších skupin. Záměr trenérské práce u hráčů rekreační úrovně je především postupné
budování pozitivního vztahu ke sportu a podpora radosti a nadšení.
Hlavním cílem tréninku nováčků je oblíbit si bocciu jako hru a aktivizovat přirozené schopnosti mladého hráče k co
nejdokonalejšímu osvojení všech složek herní způsobilosti a současně přispívat specifickými vlivy sportovního prostředí
k formování různých stránek jeho osobnosti – pohybové, citové, mravní, rozumové atd. Úkolem pro každého trenéra/
cvičitele nového hráče je sportovní hře učit a naučit. K tomu, aby tyto podněty přinesly očekávaný efekt, jsou nezbytně
nutné určité materiální podmínky (tréninkové prostory, pomůcky) a organizační schopnosti (čas pro systematickou a
trpělivou práci).
1.1.2.2 Postup hráče rekreační úrovně do výkonnostní úrovně
Hráč postupně zdokonaluje své herní dovednosti prostřednictvím progresivních tréninkových jednotek, na kterých
čelí adekvátním (a stále vyšším) sportovním výzvám. Zvyšuje vlastní herní výkonnost a postupně se dostává do stále
lepší herní formy. Pokud se cítí stále komfortněji ve sportovním prostředí, zvýší počet svých tréninků na 2 tréninkové
jednotky týdně v průběhu kalendářního roku a stává se hráčem výkonnostní úrovně.
Postupový klíč pro zařazení hráče přecházejícího na úroveň – hráč provozující výkonnostní sport – do národní soutěže:
Během roku trenér/cvičitel TJ/SK zaznamenává do jednoduché tabulky - přehled sportovních aktivit hráče rekreační
úrovně pravidelně počet tréninkových jednotek, které s hráčem rekreační úrovně absolvoval, počet získaných bodů
v dovednostních testech a umístění na soutěžích, kterých se hráč účastní. Tímto vede přehled sportovních aktivit hráče.
Ve čtvrtém kvartálu roku pošle trenér/cvičitel TJ/SK vyplněnou tabulku vedoucí RTB a na základě tohoto písemného
výstupu bude hráč zařazen do výchozího rankingu národní soutěže.
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Písemný výstup, na jehož základě bude hráč zařazen do národní soutěže:

Přehled sportovních aktivit hráče rekreační úrovně za rok ………………….:
jméno, soutěžní třída:
trenér, TJ/SK:
Měsíc

Počet tréninků

Počet bodů v 9.bodovém
testu - 1x za období

Leden
Unor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Zhodnocení hráče trenérem/ cvičitelem SH:
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Soutěže, kterých se hráč
účastnil a umístění

1.1.3 Hráč výkonnostní úrovně
1.1.3.1 Práce s hráči výkonnostní úrovně
1.1.3.2 Postup hráčů výkonnostní úrovně do týmu talentovaní sportovci
Charakteristika hráče provozující výkonnostní sport dle programu MŠMT „Sportování bez bariér 2019“ (bod programu
10.5.1.):
•

ZPS provozující výkonnostní sport, tzn. sportující minimálně 2x týdně v průběhu kalendářního roku, a navíc se
pravidelně účastnící sportovních soutěží. Soutěž musí být organizovaná SK/TJ, sportovním svazem nebo
zastřešující organizací, minimálně republikové úrovně a oficiální, tedy součástí termínového kalendáře střešní
organizace. Požadavek na pravidelnou účast na soutěži je stanoven minimem čtyř turnajů/závodů u
individuálních sportů a minimálně čtyřmi soutěžními zápasy u kolektivních sportů v rámci posledních 12 měsíců
ke dni podání žádosti.

1.1.3.1 Práce s hráči výkonnostní úrovně:
Hráč se účastní organizovaných tréninků s ostatními a soutěží, ve kterých se postupně učí soutěžit a používat vše, co
zná z tréninků. Tréninkové jednotky pro mírně pokročilé hráče jsou systematické a obsahově hodnotné, ale i trochu
zábavné, aby sportovní činnost zaujímala stále hráčovu pozornost. V této fázi je důležitá průběžná kontrola činnosti
(fyzická přítomnost trenéra na tréninku), aby byly odstraňovány eventuální chyby a aby hra korespondovala s herními
pravidly.
Hráč postupně zdokonaluje své herní dovednosti prostřednictvím progresivních tréninkových jednotek, na kterých
čelí adekvátním (a stále vyšším) sportovním výzvám. Naplňuje tak svůj herní potenciál a postupně zvyšuje svoji herní
výkonnost. Tréninkový dril a nácvik jednoduchých herních úkonů trenér hráči předepíše do tréninkového plánu. Hráč
si na tréninkových jednotkách prochází intenzivní částí, učí se disciplíně a trpělivosti, trpělivosti a rozvíjí svůj herní
potenciál. Trenér pracuje převážně s hráči stále ve skupinách. Rozdělení do skupin má v základu motivační charakter.
Toto období je převážně o tréninku. Příliš mnoho různých soutěží může být na úkor komplexního rozvoje hráče. Objem
základní práce na kurtu při trénincích se postupně projeví ve stabilní herní kvalitě na soutěžích.
Na soutěžích se hráči učí postupně jak soutěžit a co soutěž přináší, učí se zpracovávat své dojmy z prvních vítězství i
procházet sportovními nezdary. Nastaveným tréninkovým programem v této fázi se hráči tvarují, program sportovního
tréninku hráčů na střední úrovni má přípravný charakter pro dosažení následné sportovní výkonnosti, trénink v této
fázi vytváří základ pozdější trénink. Téma, jak pracovat s hráči výkonnostní úrovně je zařazeno v programu školení
trenérů a cvičitelů.

1.1.3.2 Postup hráčů výkonnostní úrovně do týmu talentovaní sportovci:
Pokud se obsah práce a aktivit hráče se stále rozšiřuje, ve hře je patrný viditelný progres a hráč má pozitivní přístup
k rozvoji vlastního herního procesu, je zařazen do týmu talentovaní sportovci.
Nominace do skupiny talentovaní sportovci je vytvořena na základě sportovních výkonů hráčů a pozici v národním
žebříčku.
Pokud hráč nominaci do týmu talentovaní sportovci přijme, souhlasí tak i se stanoveným podmínkami. Každý hráč má
také právo nominaci do týmu talentovaní sportovci odmítnout.
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1.1.4 Hráč zařazen do týmu talentovaní sportovci
1.1.4.1 Nominace hráče do týmu talentovaní sportovci
1.1.4.2 Struktura, hlavní úkoly a kompetence členů týmu talentovaní sportovci
1.1.4.3 Základní pravidla týmu talentovaní sportovci
1.1.4.4 Obsah práce hráče zařazeného do týmu talentovaní sportovci
1.1.4.5 Postup hráče zařazeného do týmu talentovaní sportovci do reprezentace
1.1.4.6 Účast na BISFed turnajích
1.1.4.7 Financování hráče v týmu talentovaní sportovci
1.1.4.1 Nominace hráče do týmu talentovaní sportovci
Nominace do týmu talentovaní sportovci je vytvořena na základě sportovních výkonů hráčů a pozici v národním
žebříčku.
1.1.4.2 Struktura, hlavní úkoly a kompetence členů týmu talentovaní sportovci
Hráč
Povinnosti hráče zařazeného do týmu talentovaní sportovci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

odehrát s plným nasazením všechny zápasy národní soutěže;
odehrát následně BISFed turnaje (v případě konkrétní nominace);
účastnit se společně se svým sportovním asistentem všech sportovních soustředění, na která je pozván;
trénovat alespoň 5 hodin každý kalendářní týden v průběhu roku;
odpovědně se připravovat na soutěže uvedené v dlouhodobém plánu co nejefektivněji a komplexně, v souladu
s písemnou tréninkovou přípravou
posílat včas řádně vyplněné tréninkové deníky vedoucí RTB
účastnit se akcí, která jsou plánována v rámci činnosti týmu talentovaní sportovci

Hráč zařazený do týmu talentovaní sportovci je členem České federace SH a vykonává sportovní činnost pod Českou
federací SH.
Trenér
Klubový trenér hráče zařazeného v týmu talentovaní sportovci je vítán ke spolupráci s vedoucí RTB, a to v průběhu
celého kalendářního roku. Intenzita spolupráce je individuální, dle potřeby hráče. Během přípravy před BISFed
turnajem, na který je hráč nominován, klubový trenér vždy dohlíží na plnění tohoto procesu a hráče v něm podporuje.
Aktivitám trenéra nejsou kladeny meze, trenér se může aktivně podílet na obsahu příprav k BISFed turnajům a dávat
podněty k činnostem. Rozvoji znalostí a konzultacím se také meze nekladou. Trenér rozumí nastaveným procesům v
přípravě a koriguje pracovní i osobní hodnoty během tréninků tak, aby činnost byla objektivní a vytvořila hráčům
prostředí pro komplexní rozvoj ve sportovní oblasti.
Klubový trenér hráče zařazeného do týmu talentovaní sportovci je členem České federace SH a vykonává sportovní
činnost pod Českou federací SH.
Sportovní asistent
Sportovní asistent je stejně jako hráč zařazen do týmu talentovaní sportovci a spolupracuje s vedoucí RTB v rámci
sportovní přípravy. Sportovní asistent hráče doprovází na sportovní akce (soutěže a soustředění) v rámci kalendáře
pro reprezentaci a tým talentovaní sportovci.
Sportovní asistent je součástí uceleného finálního sportovního výkonu a je nejbližším partnerem sportovce během
soutěže. Zaregistruje-li, že je hráč v průběhu přípravy v nepohodě, informovuje klubového trenéra, popřípadě vedoucí
RTB.
Sportovní asistent zařazený do týmu talentovaní sportovci je členem České federace SH a vykonává sportovní činnost
pod Českou federací SH.
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Osobní asistent
Pokud hráč není v soutěžní třídě, ve které potřebuje sportovního asistenta, nahlásí jméno osobního asistenta, který
ho bude doprovázet na sportovních akcích (soutěžích, soustředěních) v rámci kalendáře pro reprezentaci SH a tým
talentovaní sportovci. Osobní asistent má v týmu talentovaní sportovci úlohu přímé péče o sportovce.
Fyzioterapeut
V případě potřeby bude k dispozici všem sportovcům dle dohody a následného rozpisu. Zajišťuje potřebnou rehabilitaci
hráčům během soutěží (v případě osobní účasti) a komunikuje otevřeně se všemi členy týmu.
Vedoucí RTB SH
Zastřešuje aktivity reprezentačního týmu a týmu talentovaní sportovci, činí rozhodnutí o výběru hráčů na jednotlivé
BISFed tunaje 2019. Je k dispozici při řešení jakýchkoliv potíží. Sestavuje přípravu k BISFed turnajům, komunikuje
s asistenty a hráči a působí pro tým jako konzultant. Nastavuje programy soustředění, připravuje informační agendu
k BISFed turnajům, po soutěži zhodnocuje práci členů týmu a výkon týmu jako celku.
Koordinátor TJ/SK RTB SH
Má na starosti podporu aktivní činnosti reprezentantů a hráčů zařazených do týmu talentovaní sportovci, trenérů a
asistentů v TJ/SK (s důrazem na vytváření přiměřených podmínek pro úspěšné a vyrovnané výkony reprezentantů a
hráčů zařazených v týmu talentovaní sportovci na národní soutěži SH 2018). Spoluvytváří koncepci přehledného
propojení klubové a reprezentační činnosti, aktivně se podílí na řešení vzniklých situací.
1.1.4.3. Základní pravidla týmu talentovaní sportovci
o
o
o
o

fair-play jednání, otevřená komunikace, konzultace týmových záležitostí;
všichni přispívají svým jednáním k dobré atmosféře v týmu;
vzájemný respekt mezi členy týmu;
vnímání hlavního cíle celistvě;

Jen na základě spolupráce a spokojenosti všech zainteresovaných může tým vykázat ten nejlepší sportovní výsledek.
1.1.4.4. Činnost a aktivity hráče zařazeného do týmu talentovaní sportovci
Obsah práce hráče zařazeného do týmu talentovaní sportovci se stále rozšiřuje. Pro nováčky by měl být tento obsahový
přechod i přechod do vyšší intenzity práce plynulý a aktivity nastavené v týmu talentovaní sportovci by měli postupně
navazovat na nastavený program trenéra/cvičitele TJ/SK, ze které/ho hráč pochází. V týmu talentovaní sportovci si
hráči zvyká na týmové nastavení režimu, v jakém funguje reprezentační tým. Hráč zařazený do skupiny talentovaní
sportovci zdokonaluje a rozvíjí svoje herní dovednosti a učí se a osvojuje si dobré herní návyky ve všech oblastech,
jejichž spojení garantuje kvalitní sportovní výkon.
Hráči z týmu talentovaní sportovci absolvují soutěže na nejvyšší národní úrovni a mohou být nominováni také na
soutěže mezinárodní úrovně. Výsledky a postupný rozvoj hráčů v týmu talentovaní sportovci jsou monitorovány a
tréninková příprava je vedena progresivně. V přípravě hráčů je kladen důraz na komplexnost rozvoje jejich herních
dovedností v technické, taktické, fyzické a psychické oblasti a v oblasti životního stylu. Hráči dokládají jako podklad
pro sledování svých sportovních činností pravidelně tréninkové deníky, výkonnostní testy, sebehodnocení vlastních
sportovních výkonů.
1.1.4.5. Postup hráče z týmu talentovaní sportovci do reprezentace
Pro korektní zařazení do reprezentace je nezbytné:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

podpis Smlouvy s reprezentantem
podpis dokumentu závazek sportovce ve věci dopingu ve sportu (příloha č.1 smlouvy)
vyplnění informačního list (příloha č.2 smlouvy)
podpis pravidel k uzavírání sponzorských smluv
písemný souhlas s BISfed etickým kodexem
úspěšně dokončený ADeL test
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Po podpisu reprezentační smlouvy zřídí ČFSH reprezentantům BISFed sportovní licence nutné k účasti na BISFed
turnajích. Tyto licence zřizuje ČFSH z pozice národní členské organizace sportovcům, kteří k ní patří, viz. BISFed Athletes
Licence Eligibility Agreement, http://www.bisfed.com/wp-content/uploads/2018/12/BISFed-Athlete-LicenseEligibility-Agreement-December-2018.pdf.
1.1.4.6 Účast na BISFed turnajích
Hráč ze skupiny talentovaní sportovci je vedoucí RTB nominován na BISFed turnaj/e, který/é jsou součástí oficiálního
kalendáře příslušné sportovní mezinárodní autority pro rok 2019 v souladu s dlouhodobým plánem. Tyto předběžné
nominace jsou dohodnuty s hráčem a na základě této dohody je účast zaznamenána v kalendáři reprezentace a týmu
talentovaní sportovci v rámci ročního plánu. Časově je kalendář je vytvořen v návaznosti na kalendář Mezinárodní
federace sportu boccia BISFed.
V případě, že hráč dodržuje průběžně a dlouhodobě všechny nastavené podmínky v týmu talentovaní sportovci, je
hráčova účast na konkrétní BISFed turnaj potvrzena písemnou nominací. Talentovaný sportovec se stává oficiálně
reprezentantem po podpisu reprezentační smlouvy.
1.1.4.7 Financování hráče v týmu talentovaní sportovci
Dle podmínek programu MŠMT Sportování bez bariér 2019 mají být finanční prostředky pro talentované sportovce
použity z dotace pro TJ/SK – Výzva č.3 – PODPORA SK A TJ ZPS. Způsob použití finančních prostředků, které se týká
talentovaných sportovců, definuje program MŠMT v bodě 6.1, písmenu c), kde je popsán způsob použití – na úhradu
nákladů na účast talentovaných sportovců včetně realizačního týmu na mezinárodních akcích v ČR i v zahraničí.
Postup při financování aktivit talentovaných sportovců z jiných zdrojů:
Na základě ročního plánu hráče zpracuje vedoucí RTB hrubý rozpočet. Ten je představen tělovýchovným jednotám a
sportovním klubům, jež mají hráče zařazené do týmu talentovaní sportovci. TJ/SK tak získá v předstihu čas na
rozmyšlenou, zda hráče finančně podpoří ze své dotace z MŠMT.
Protože činnost talentovaných sportovců ve sportu boccia je finančně velmi náročná, je nutné mít nastavit systém i
pro případ, že bude potřeba získat také finance mimo MŠMT. Pro tento případ máme zaveden fungující systém, který
jsme během let 2017 a 2018 dokázali vytvořit a díky kterému jsme získali pro reprezentanty nemalé finanční prostředky
z krajů, nadačních fondů a soukromých subjektů.
Postup pro získávání financí mimo MŠMT:
➢
➢
➢
➢

je vytvořen profil reprezentanta SH; na základě tohoto dokumentu SH garantuje pravdivost informací o
reprezentantovi;
je vytvořeno písemné potvrzení vedoucí RTB SH o nominaci na konkrétní turnaj pro dárce a sponzory;
vedoucí RTB může hráčům i nadále aktivně pomoci zpracovávat žádosti a přímo komunikovat s těmi, které
oslovujeme;
v případě, že je žadatelem právnická osoba, je zde možnost, aby si požádalo RTB SH nebo po dohodě mateřský
klub (v tomto případě jsou žádosti na aktivity v rámci reprezentačního týmu vždy podpořeny oficiálními podklady
SH, neboť Česká federace Spastic Handicap, jako řádný člen Mezinárodní federace sportu boccia BISFed, je
zastřešující organizací pro sport boccia v ČR);
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1.1.5 Reprezentant ČR
1.1.5.1 Zařazení hráče do reprezentačního týmu
1.1.5.2 Podmínky pro zařazení sportovců do reprezentačních kádrů dle podmínek MŠMT 2019
1.1.5.3 Struktura, hlavní úlohy a kompetence členů reprezentace
1.1.5.4 Základní pravidla reprezentačního týmu
1.1.5.5 Účast na BISFed turnajích
1.1.5.6 Financování reprezentanta
1.1.5.7 Obsah práce a aktivit reprezentačního týmu ČR
1.1.5.1 Zařazení hráče do reprezentačního týmu
Pro korektní zařazení do reprezentace:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

hráč podepsal Smlouvu s reprezentantem
hráč podepsal závazek sportovce ve věci dopingu ve sportu (příloha č.1 smlouvy)
hráč vyplnil informační list (příloha č.2 smlouvy)
hráč podepsal pravidla k uzavírání sponzorských smluv
písemný souhlas s BISfed etickým kodexem
úspěšně dokončený ADeL test

Po podpisu reprezentační smlouvy zřídí ČFSH reprezentantům BISFed sportovní licence nutné k účasti na BISFed
turnajích. Tyto licence zřizuje ČFSH z pozice národní členské organizace sportovcům, kteří k ní patří, viz. BISFed Athletes
Licence Eligibility Agreement, http://www.bisfed.com/wp-content/uploads/2018/12/BISFed-Athlete-LicenseEligibility-Agreement-December-2018.pdf.
1.1.5.2 Podmínky pro zařazení sportovců do reprezentačních kádrů dle podmínek MŠMT 2019
Dle programu MŠMT Sportování bez bariér 2019 – Výzva č.1 - SPORTOVNÍ REPREZENTACE ZPS je provedeno zařazení
hráče do kategorie A/B/C dle následujících kritérií:
Reprezentace A - jednotlivci:
Reprezentanti splňující následující podmínky:
a)

v roce 2017 nebo v roce 2018 se umístili v 1. polovině startovacího pole maximálně do 6. místa na PH, DH, GG a
MS při minimálním počtu 6 závodníků alespoň z 5 států;
b) ve sportovních disciplínách, které jsou shodně pro mentálně postižené sportovce na programu PH a zároveň GG,
je směrodatný pouze výsledek z PH nebo MS;
c) za poslední dva kalendářní roky se aktivně zúčastnili v každém jednotlivém roce minimálně čtyř oficiálních soutěží,
z čehož alespoň dvě byly minimálně na evropské úrovni a dvě soutěže alespoň na republikové úrovni, soutěže byly
součástí oficiálního kalendáře národní nebo mezinárodní sportovní autority;
d) všechny podmínky uvedené v bodech a) až c) platí současně pro jednu sportovní disciplínu a klasifikační skupinu
dle zdravotního postižení.
Reprezentace B - jednotlivci:
Reprezentanti splňující následující podmínky:
a) nesplňují kritéria stanovená pro Reprezentaci A
b) v roce 2015, 2016, 2017, 2018 se umístili v 1. polovině startovacího pole maximálně do 8. místa na PH, DH, GG,
MS, ME a dalších soutěžích světové nebo evropské úrovně a za účasti alespoň 6 závodníků alespoň z 5 států ve
sportovní disciplíně pro jednu klasifikační skupinu dle zdravotního postižení;
c) nezapočítává se celkové umístění SP, ranking závodníků apod.;
d) za poslední dva kalendářní roky se aktivně zúčastnili v každém jednotlivém roce minimálně čtyř oficiálních soutěží,
z čehož alespoň dvě byly alespoň na evropské úrovni a dvě na republikové úrovni, soutěže byly součástí oficiálního
kalendáře národní nebo mezinárodní sportovní autority;
e) všechny podmínky uvedené v bodech a) až d) platí současně.
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Reprezentace C – jednotlivci:
Reprezentanti splňující následující podmínky:
a) nesplňují kritéria stanovená pro Reprezentaci A nebo Reprezentaci B;
b) v roce 2015, 2016, 2017, 2018 se umístili maximálně do 3. místa v soutěžích světové nebo evropské úrovně, kdy
toto umístění není na posledním místě ve sportovní disciplíně pro jednu klasifikační skupinu dle zdravotního
postižení;
c) nezapočítává se celkové umístění SP, ranking závodníků apod.;
d) za poslední dva kalendářní roky se aktivně zúčastnili v každém kalendářním roce minimálně čtyř oficiálních soutěží,
z čehož alespoň jedna soutěž byla minimálně na evropské úrovni a tři alespoň na republikové úrovni, tedy soutěže
byly součástí oficiálního kalendáře národní nebo mezinárodní autority.
Reprezentace D:
Reprezentanti - týmy v kolektivních sportech, kteří se:
- v letech 2017 a 2018 účastnily minimálně evropských soutěží (liga, turnaje, kvalifikace apod.).
1.1.5.3 Struktura, hlavní úlohy a kompetence členů reprezentace
Hráč
Povinnosti reprezentanta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

odehrát s plným nasazením všechny zápasy národní soutěže SH;
odehrát s plným nasazením BISFed turnaje;
účastnit se společně se svým sportovním asistentem všech sportovních soustředění, na která je pozván;
trénovat alespoň 5 hodin každý kalendářní týden v průběhu roku;
odpovědně se připravovat na soutěže uvedené v dlouhodobém plánu co nejefektivněji a komplexně, v souladu
s písemnou tréninkovou přípravou vedoucí RTB
posílat včas řádně vyplněné tréninkové deníky vedoucí RTB
účastnit se akcí, která jsou plánována v rámci činnosti reprezentačního týmu

Reprezentant je členem České federace SH a vykonává sportovní činnost pod Českou federací SH.
Trenér
Klubový trenér reprezentanta je vítán ke spolupráci s vedoucí RTB, a to v průběhu celého kalendářního roku. Intenzita
spolupráce je individuální, dle potřeby hráče. Během přípravy před mezinárodním závodem, na který je hráč
nominován, klubový trenér vždy dohlíží na plnění tohoto procesu a hráče v něm podporuje.
Aktivitám trenéra nejsou kladeny meze, trenér se může aktivně podílet na obsahu příprav k BISFed turnajům a dávat
podněty k činnostem. Rozvoji znalostí a konzultacím se také meze nekladou. Trenér rozumí nastaveným procesům v
přípravě a koriguje pracovní i osobní hodnoty během tréninků tak, aby činnost byla objektivní a vytvořila hráčům
prostředí pro komplexní rozvoj ve sportovní oblasti.
Klubový trenér reprezentanta je členem České federace SH a vykonává sportovní činnost pod Českou federací SH.
Sportovní asistent
Sportovní asistent je stejně jako reprezentant zařazen do reprezentačního týmu a spolupracuje s vedoucí RTB v rámci
sportovní přípravy. Sportovní asistent hráče doprovází na sportovní akce (soutěže a soustředění) v rámci kalendáře
pro reprezentaci.
Sportovní asistent je součástí uceleného finálního sportovního výkonu a je nejbližším partnerem sportovce během
soutěže. Zaregistruje-li, že je hráč v průběhu přípravy v nepohodě, informovuje klubového trenéra, popřípadě vedoucí
RTB SH.
Sportovní asistent reprezentanta je členem České federace SH a vykonává sportovní činnost pod Českou federací SH.
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Osobní asistent
Pokud hráč není v soutěžní třídě, ve které potřebuje sportovního asistenta, nahlásí jméno osobního asistenta, který
ho bude doprovázet na sportovních akcích (soutěžích, soustředěních) v rámci kalendáře pro reprezentaci. Osobní
asistent má v reprezentačním týmu primárně úlohu přímé péče o sportovce.
Fyzioterapeut
V případě potřeby bude k dispozici všem sportovcům dle dohody a následného rozpisu. Zajišťuje potřebnou rehabilitaci
hráčům během soutěží (v případě osobní účasti) a komunikuje otevřeně se všemi členy týmu.
Vedoucí RTB SH
Zastřešuje aktivity reprezentačního týmu, činí rozhodnutí o výběru hráčů na jednotlivé BISFed turnaje. Je k dispozici
při řešení jakýchkoliv potíží. Sestavuje přípravu k BISFed turnajům. Nastavuje programy soustředění, připravuje
informační agendu k soutěžím.
Koordinátor TJ/SK RTB SH
Má na starosti podporu aktivní činnosti reprezentantů a hráčů zařazených do týmu talentovaní sportovci, trenérů a
asistentů v TJ/SK (s důrazem na vytváření přiměřených podmínek pro úspěšné a vyrovnané výkony reprezentantů a
hráčů zařazených v týmu talentovaných sportovců na národní soutěži). Spoluvytváří koncepci přehledného propojení
klubové a reprezentační činnosti, aktivně se podílí na řešení vzniklých situací.
1.1.5.4. Základní pravidla reprezentačního týmu
o
o
o
o

fair-play jednání, otevřená komunikace, konzultace týmových záležitostí;
všichni přispívají svým jednáním k dobré atmosféře v týmu;
vzájemný respekt mezi členy týmu;
vnímání hlavního cíle celistvě;

Jen na základě spolupráce a spokojenosti všech zainteresovaných může tým vykázat ten nejlepší sportovní výsledek.
1.1.5.5. Účast na BISFed turnajích
Reprezentant je nominován vedoucí RTB na BISFed turnaj/e, který/é jsou součástí oficiálního kalendáře příslušné
sportovní mezinárodní autority. Tyto předběžné nominace jsou dohodnuty s hráčem a na základě této dohody je účast
zaznamenána v kalendáři reprezentace v rámci ročního plánu. Časově je kalendář je vytvořen v návaznosti na kalendář
Mezinárodní federace sportu boccia BISFed.
V případě, že sportovec plní průběžně a dlouhodobě všechny své povinnosti a cítí se fyzicky a psychicky dobře je jeho
účast na konkrétní BISFed turnaji potvrzena písemnou nominací.
1.1.5.6 Financování reprezentanta
Hlavní část výdajů na činnost reprezentanta pokrývají finanční prostředky z MŠMT. Ať už prostřednictvím dotace
SPORTOVNÍ REPREZENTACE (reprezentant zařazen v kádru) nebo použitím DOTACE PRO SK A TJ ZPS (talentovaný
sportovec).
Postup při financování aktivit reprezentantů je následující:
Na základě ročního plánu nejdříve vedoucí RTB zpracuje hrubý rozpočet pro konkrétní hráče. Pokud budou plánované
akce finančně přesahovat výši dotace z MŠMT, bude získání finančních prostředků konzultováno s příslušnou TJ/SK, ze
které reprezentant pochází. Pokud sportovní klub nijak nepodpoří svého hráče, máme pro záskávání finančních
prostředků nastaven následující postup:
➢
➢

je vytvořen profil reprezentanta SH; na základě tohoto dokumentu SH garantuje pravdivost informací o
reprezentantovi;
je vytvořeno písemné potvrzení vedoucí RTB SH o nominaci na konkrétní turnaj pro dárce a sponzory;
12
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➢
➢

vedoucí RTB může hráčům i nadále aktivně pomoci zpracovávat žádosti a přímo komunikovat s těmi, které
oslovujeme;
v případě, že je žadatelem právnická osoba, je zde možnost, aby si požádalo RTB SH nebo po dohodě mateřský
klub (v tomto případě jsou žádosti na aktivity v rámci reprezentačního týmu vždy podpořeny oficiálními podklady
SH, neboť Česká federace Spastic Handicap, jako řádný člen Mezinárodní federace sportu boccia BISFed, je
zastřešující organizací pro sport boccia v ČR);

1.1.5.7 Obsah práce a aktivit reprezentačního týmu
Rozvoj kondice, trénovanosti, dovedností, taktických schopností, psychologických rysů, získání zkušenosti
a dosahování vrcholné výkonnosti v soutěži – to vše se rozvíjí postupně a dlouhodobě. V reprezentačním týmu klademe
důraz na to, abychom nezanedbali žádnou oblast a pracovali na rozvoji komplexně.
Pro zkvalitnění technické oblasti je s hráči konzultováno nejideálnější sportovní vybavení, nejefektivnější techniky
hodu, fixování automatizací a procesu hodu. Velmi potřebná je simulace soutěžního prostředí na pravidelných
reprezentačních soustředění s vybranými sparing partnery. Cílem je vytvořit soutěžní prostředí, v němž si hráči
reprezentačního týmu otestují své herní návyky a vytrénují reakce pod tlakem a odolnost při fyzické zátěži. Stupeň
zatížení jednotlivých hráčů na těchto zátěžových soustředění je vždy volen s ohledem na jeho výkonnost a odolnost
hráče, a to s cílem maximalizovat jeho rozvoj.
V reprezentaci dostávají hráči podrobné informace o antidopingu a klasifikačním procesu. S hráči je také konzultována
jejich strava a pitný režim.
Reprezentační tým je kompaktní družinou s plánovanými aktivitami. Nejlepším ukazatelem kvality sportovní přípravy
reprezentantů jsou dlouhodobě dobré výsledky na BISFed turnajích. V tomto směru můžeme považovat práci
v reprezentačnímu týmu ČR za úspěšnou. Pro inspiraci všech boccia sportovců v ČR jsou herní, informační a motivační
přípravy reprezentantů ČR volně dostupné na webu SH.
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2. CESTA ROZHODČÍHO
2.1 Nastavení kvalifikačních stupňů pro rozhodčí paralympijského sportu BOCCIA na národní úrovni:
ROZHODČÍ – ČEKATEL
Oslovování nových zájemců probíhá průběžně prostřednictvím veřejných výzev na letácích umisťovaných ve školách a
organizacích a prostřednictvím facebookových a webových stránek. Každý zájemce o propagační materiál v souvislosti
s náborem nových rozhodčích může požádat o tento materiál vedoucí RTB.
Získání znalostí a praxe:
Každý nový zájemce o pozici rozhodčího v paralympijském sportu BOCCIA kontaktuje vedoucí RTB, která ho seznámí
s činností rozhodčí/ho a se základními pravidly sportu boccia. Dále bude pravidelně informován tak, aby postupně
prohluboval své teoretické znalosti. Informace pro rozhodčí jsou pravidelně zveřejňovány v uzavřené skupině pro
národní rozhodčí, která je přidružená k oficiální facebookové stránce Czech national boccia team. K získání praktické
zkušenosti bude novému zájemci nabídnuta příležitost zkusit si rozhodcovskou činnost pod vedením zkušeného
rozhodčího. Toto setkání může být uskutečněno na jednom ze soustředění reprezentačního týmu nebo přímo na
jednom z národních turnajů SH. V případě, že zájemců bude více, bude uspořádáno náborové školení. Aby měl rozhodčí
– čekatel dostatečnou příležitost osvojit si následnou praxi na kurtu, bude mu individuálně doporučena docházka do
nejbližšího sportovního klubu (nabízí-li klub možnost si zkusit rozhodcovskou činnost během tréninků či klubových
soustředění) či se může zúčastňovat soustředění reprezentačního týmu. TJ/SK, které mají možnost a chtějí poskytnout
praxi novým rozhodčím budou zaevidovány u vedoucí RTB a novým zájemcům nabízeny k praxi.
Postup čekatele do úrovně I. :
Poté, co budou čekatelé připraveni přejít do úrovně rozhodčí – úroveň I. absolvují školení, praktické zkoušky na kurtu
a napíší písemný test. Každý úspěšný kandidát získá certifikát o absolvování školení a průkaz rozhodčí/ho – úroveň I.
Platnost průkazu rozhodčí – úroveň I. :
Od data získání průkazu platí tento průkaz vždy celý následující rok. Pokud se rozhodčí – úrovně I. neúčastní žadné
soutěže ani praxe na soustředění není průkaz dále obnoven.

ROZHODČÍ – ÚROVEŇ I.
Rozhodčí - úroveň I. může být čárovým rozhodčím či rozhodovat samostatně zápasy na kurtu na národní soutěži.
Monitoring činnosti:
Počet odrozhodovaných zápasů rozhodčí/ho úrovně I. během národních turnajů je zapsán do tabulky pro evidenci
činnosti rozhodčích delegátem SH.
Prohlubování znalostí:
Rozhodčí úrovně I. je pravidelně informován o novinkách v pravidlech sportu boccia, a to prostřednictvím školení,
emailů, webových či facebookových stránek.
Postup rozhodčí úrovně I. do stupně rozhodčí – úroveň II.:
Po dostatečné praxi a po úspěšném absolvování praktických zkoušek školení mohou přejít rozhodčí úrovně I. na stupeň
rozhodčí – úroveň II. Praktické zkoušky budou probíhat během národních turnajů SH. Po úspěšném splnění podmínek
rozhodčí úrovně I. získá průkaz rozhodčí/ho – úroveň II.
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Platnost průkazu rozhodčí – úroveň II. :
Od data získání průkazu platí tento průkaz vždy celý následující rok. Pokud se rozhodčí – úrovně II. neúčastní žadné
soutěže ani nevyvíjí žádnou aktivní činnost spojenou s rozhodcovskou činností paralympijského sportu boccia, není
průkaz dále obnoven.

ROZHODČÍ - ÚROVEŇ II.
Rozhodčí úrovně II. bude moci rozhodovat zcela samostatně hlavní zápasy, či být hlavním rozhodčím na NS.
Monitoring činnosti:
Jednotlivé odrozhodované zápasy rozhodčí/ho na úrovni I. jsou zapisovány na každém kole NS.
Prohlubování a udržování znalostí:
Rozhodčí úrovně II. budou pravidelně informováni o novinkách v pravidlech sportu BOCCIA prostřednictvím webových
a facebookových stránek. V případě zájmu mohou spolupracovat na přípravě školení a na přípravě setkání rozhodčích,
které se budou konat na národních turnajích SH za účelem aktualizace znalostí rozhodčích – úrovně I.
Postup rozhodčích úrovně II. na mezinárodní úroveň:
Po dostatečné praxi na kurtu, usazení znalostí a prokázání znalosti anglického jazyka na komunikativní úrovni slovem i
písmem, je možné rozhodčí/ho úrovně II. přihlásit na školení BISFed mezinárodní rozhodčí. Rozhodčí, který bude mít o
absolvovaní tohoto kurzu zájem zašle emailem svůj životopis a motivační dopis pro Mezinárodní federaci sportu boccia
BISFed v anglickém jazyce vedoucí RTB.

MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ
Po úspěšném absolvování kurzu Mezinárodní federace sportu boccia BISFed je mezinárodní rozhodčí zařazen do
seznamu BISFed mezinárodních rozhodčích a na základě výzvy Mezinárodní federace sportu boccia BISFed se účastní
BISFed turnajů. Každý BISfed rozhodčí obdrží licenci. Platnost této licence podléhá aktivní rozhodcovské činnosti na
národní a mezinárodní úrovni. Pravidla a aktivity pro mezinárodní rozhodčí řídí „BISFed Referees Committee“ – Výbor
rozhodčích Mezinárodní federace sportu boccia BISFed.
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3. CESTA TRENÉRA
3.1 Nastavení kvalifikačních stupňů pro trenéry paralympijského sportu BOCCIA na národní úrovni
ASISTENT TRENÉRA
Oslovování nových zájemců si řídí jednotlivé kluby samostatně, dle svých vlastních potřeb. Česká federace SH může
zveřejnit výzvu pro nábor nových trenérů do TJ/SK prostřednictvím facebookových a webových stránek na základě
podnětu TJ/SK.
Získání znalostí a praxe:
Všichni asistenti trenérů jsou postupně zaučováni trenéry TJ/SK. Všichni noví zájemci o trenérství paralympijského
sportu boccia mohou sledovat volně přístupné informace o současných trendech v trenérské oblasti prostřednictvím
webových a facebookových stránek ČFSH.
Postup asistenta trenéra do úrovně boccia trenéra SH:
Poté, co bude asistent trenéra připraven přejít do úrovně Boccia trenér SH, absolvuje školení pro trenéry a cvičitele
TJ/SK. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek obdrží certifikát Boccia trenér.

BOCCIA TRENÉR
Boccia trenér je každý trenér, který absolvoval školení SH pro trenéry a cvičitele a úspěšně prošel závěrečnou zkouškou.
Prohlubování znalostí:
Boccia trenéři jsou pravidelně informováni o novinkách v trenérské oblasti sportu boccia, a to prostřednictvím školení,
emailů, webových či facebookových stránek.
Postup Boccia trenéra do úrovně asistent trenéra reprezentačního týmu:
Pro trenéry, kteří májí zájem se posunout dále, je dalším krokem stupeň asistent trenéra národního týmu. Asistent
trenéra národního týmu spolupracuje s trenérem národního týmu na tvorbě příprav a dění v národním týmu.
Dostatečnou praxi v trenérské oblasti vyššího stupně tak asistent trenéra národního týmu získá při vlastní práci
s reprezentanty. Asistent trenéra národního týmu se účastní reprezentačních soustředění a může absolvovat BISFed
turnaje. V případě zájmu posunout se na tuto úroveň boccia trenér kontaktuje vedoucí RTB.

ASISTENT TRENÉRA NÁRODNÍHO TÝMU
Asistent trenéra národního týmu kooperuje s trenérem národního týmu na tréninkových přípravách BISFed turnajů a
účastní se soustředění reprezentačního týmu či výjezdů na BISFed turnaje dle vlastních možností a dohody s vedoucím
RTB.
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Prohlubování znalostí:
Asistent trenér národního týmu je pravidelně informováni o novinkách v trenérské oblasti sportu boccia v rámci běžné
komunikace s trenérem národního týmu. Díky praxi při tvorbě příprav a vlastní práci s národním týmem na soustředění
a na výjezdech dochází k usazování dobrých trenérských návyků i prohlubování znalostí. V případě zájmu se mohou
podílet na zpracování novinek v trenérské oblasti paralympijského sportu boccia, které se zájemcům o trenérství a
boccia trenérům poskytují prostřednictvím webových a facebookových stránek ČFSH.

Postup asistenta reprezentačního týmu do úrovně BISfed boccia trenér – úroveň I.:
Po dostatečné praxi, kdy se trenér na úrovni asistenta trenéra národního týmu bude cítit připraven je zde otevřena
možnost získat certifikát „BISFed Boccia Coach - level I.“ V případě zájmu zástupce TJ/SK zašle na adresu vedoucí RTB
SH emailem písemnou nominaci boccia trenéra SH. V případě schválení nominace vedoucí RTB zašle nominovaný
asistent trenéra národního týmu životopis a motivační dopis v anglickém jazyce, který bude zaslán na Mezinárodní
federaci sportu boccia BISFed společně s dopisem podporujícím kandidáta ze strany ČFSH. Na kurz „BISFed Boccia
Coach – level I.“ musí být kandidát přijmut ze strany Mezinárodní federace sportu boccia BISfed.

BISFED BOCCIA COACH – LEVEL I.
BISFed boccia Coach – level I. se stane každý boccia trenér, který projde úspěšně trenérským kurzem BISFed boccia
Coach – level I. Toto školení vedou lektoři z Mezinárodní federace sportu boccia BISFed a v závěru školení jsou uchazeči
absolvovány závěrečné zkoušky. Tento kurz je v anglickém jazyce a je z něj písemné osvědčení.
Prohlubování znalostí
Trenéři na úrovni BISFed boccia Coach – level I. jsou pravidelně informováni o novinkách v trenérské oblasti sportu
boccia v rámci běžné komunikace s trenérem národního týmu. Své znalosti stále prohlubují díky práci s hráči,
spolupráci s trenérem národního týmu ČR a kontaktům s trenéry ostatních států napříč celým světem. V případě zájmu
se mohou podílet na zpracování novinek v trenérské oblasti paralympijského sportu boccia, které se zájemcům o
trenérství sportu boccia a boccia trenérům poskytují prostřednictvím webových a facebookových stránek ČFSH a také
na tvorbě školení.
Postup trenéra na úrovni „BISFed Boccia Coach – level I. na úroveň trenér národního týmu
Z pozice BISFed boccia Coach – level I. bude možné postoupit do úrovně trenér národního týmu. Zahraničním kurzem
u mezinárodní federace sportu boccia BISFed bude splněna podmínka ovládat anglický jazyk na komunikativní úrovni.
Dostatečná znalost trenérství zaručí u trenéra národního týmu praxe na pozici asistent trenéra národního týmu a
praktické a teoretické zkoušky na kurzu BISFed boccia Coach – level I.

TRENÉR NÁRODNÍHO TÝMU
Trenérem národního týmu se může stát boccia trenér SH, který absolvoval primárně školení pro trenéry SH, prošel
úrovní asistent trenéra národního týmu, úspěšně absolvoval kurz BISFed boccia Coach – level I. a podepsal zásady
etického kodexu boccia trenéra SH.
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Prohlubování znalostí
Trenér národního týmu tvoří a plánuje práci pro reprezentaci ČR, pořádá soustředění národního týmu a následně vede
národní tým BISFed mezinárodními turnaji. Trenér národního týmu může školit či připravovat školení pod hlavičkou
ČFSH a účastní se školení Mezinárodní federace BISFed.
Postup trenéra z úrovně BISFed Boccia Coach – level I. na úroveň BISFed boccia Coach – level II.
Z pozice BISFed Boccia Coach – level I. bude v budoucnu otevřena možnost postoupit do úrovně BISFed boccia Coach
– level II.

V budoucnu:
BISFed Boccia Coach – level II.
(mezinárodní federace BISFed tento kurz plánuje zrealizovat pilotní verzí v roce 2020)
BISFed Boccia Coach – level II. bude otevřena pro všechny trenéry, kteří úspěsně absolvují kurz BISFed Boccia Coach –
úroveň I. Po úspěšném absolvování kurzu BISFed Boccia Coach – level II. je účastníky obdržen certifikát BISFed Boccia
Coach - level II.
Nominace:
V případě zájmu zástupce TJ/SK zašle na adresu vedoucí RTB SH emailem písemnou nominaci trenéra, jenž absolvoval
úspěšně kurz BISFed Boccia Coach – level I. Po schválení nominace vedoucí RTB zašle nominovaný trenér aktualizovaný
životopis a motivační dopis v anglickém jazyce, který bude poslán na Mezinárodní federaci sportu boccia BISFed
společně s dopisem podporujícím kandidáta ze strany ČFSH. Na kurz BISFed Boccia Coach – level II. musí být kandidát
přijmut ze strany Mezinárodní federace sportu boccia BISfed.
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4. CESTA KLASIFIKÁTORA
4.1 Kvalifikační stupně pro klasifikátory jsou nastaveny Mezinárodní federací sportu boccia BISFed

Akreditovaný BISFed základní kurz pro klasifikátory

Praxe v klasifikaci na národní úrovni v období alespoň 2 roky

Nominace klasifikátora národní členské organizace hlavnímu BISFed klasifikátorovi stát se mezinárodním BISFed
klasifikátorem (Logbook národních klasifikátorů je zaslán současně s nominací)

Schválený žadatel (BISFed klasifikátor v zácviku) absolvuje první akreditovaný BISFed kurz pro klasifikátory na
BISFed turnaji

BISFed klasifikátor v zácviku absolvuje druhý akreditovaný kurz na BISFed turnaji a je potvrzen jako BISFed
klasifikátor BISFed hlavním klasifikátorem

BISFed mezinárodní klasifikátor – úroveň 1

BISFed mezinárodní klasifikátor – úroveň 2

BISFed mezinárodní klasifikátor – úroveň 3

BISFed hlavní klasifikátor (určen Výborem BISFedu)
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5. SOUTĚŽNÍ ŘÁD
5.1 Soutěžní řád
1. Řízení soutěže:
Česká federace Spastic Handicap (dále též SH), jako právoplatný člen Mezinárodní federace sportu boccia - BISFed, je
národní autoritou sportu boccia v České republice.
Národní soutěž řídí SH prostřednictvím realizačního týmu boccia - RTB SH.
2. Pořádání soutěže:
Pořadatelem jednotlivých republikových turnajů národní soutěže 2019 jsou z pověření SH sportovní kluby (dále též SK)
nebo tělovýchovné jednoty (dále též TJ) sdružené v SH, za předpokladu, že splňují podmínky SH pro přidělení
pořadatelství.
3. Účastníci soutěže:
Přednostní právo účasti v otevřených republikových turnajích národní soutěže 2019 mají potvrzení hráči bývalé I. a II.
ligy národní soutěže SH 2018.
Tito hráči mohou být doplnění o nově přihlášené hráče národní soutěže (tzv. III. ligy 2018) v počtu, který umožňuje
kapacita pořadatelů jednotlivých turnajů národní soutěže 2019.
Na všech republikových turnajích národní soutěže mají všichni hráči, spoluhráči a asistenti povinnost nastupovat ve
sportovním oblečení (dresu), který reprezentuje jejich TJ nebo SK.
4. Pravidla:
Hraje se podle aktuálních pravidel boccii BISFed a tohoto soutěžního řádu (dále též SŘ 2019). Po dobu platnosti pravidel
budou jejich dodatky a změny uvedeny jako příloha tohoto soutěžního řádu.
5. Herní systém:
Všechny turnaje národní soutěže 2019 se odehrají eliminačním (vyřazovacím) způsobem.
Hráči budou nasazeni do základních skupin dle aktuálního žebříčku národní soutěže 2019.
Nejlepší hráči z jednotlivých základních skupin postoupí do čtvrtfinále, vítězové ze čtvrtfinále postoupí do semifinále,
vítězové semifinále se utkají o 1. a 2. místo, poražení hráči ze semifinále se utkají v zápase o 3. a 4. místo.
Počet skupin v dané soutěžní třídě závisí od kapacity a počtu nasazených hráčů. V případě neúčasti hráče je nasazen
další hráč v pořadí. Hráči budou nasazení do skupin podle mezinárodního klíče, tzv. hada (viz. tabulka - příklad
nasazení).
A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

10

9

8

7

6

11

12

13

14

15

6. Druhy turnajů národní soutěže:
-

Národní turnaje 2019

Počet národních turnajů v roce je limitován zájmem a finančními možnostmi jednotlivých TJ nebo SK (sdružených v SH).
Právo účasti mají nejlepší hráči aktuálního žebříčku - rankingu - národní soutěže SH 2019.
Turnaje jsou pořádány jako “bodovaná” soutěž jednotlivců v soutěžních třídách BC1, BC2, BC3 a BC4.
Závodníci na prvních třech místech jednotlivých soutěžních tříd získávají diplom a medaili.
-

Mistrovství České republiky 2019
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Mistrovství České republiky (dále též MČR) se pořádá jednou do roka. Pořádá jej Česká federace Spastic Handicap (dále
též SH) nebo může jeho pořádáním pověřit některou TJ nebo SK (sdružené v SH). Právo účasti mají nejlepší hráči
aktuálního žebříčku - rankingu - před pořádáním MČR 2019.
MČR se pořádá jako “bodovaný” turnaj jednotlivců v soutěžních třídách BC1, BC2, BC3 a BC4.
Vítězové jednotlivých soutěžních tříd (BC 1 - BC 4) získávají titul: “Mistr České republiky v boccie 2019”.
7. Bodovací systém soutěže:
Bodovací systém je stejný pro všechny turnaje národní soutěže 2019.
3 body:
vyhraný zápas bez Tie-breaku;
2 body:
vítězný zápas v Tie-breaku;
1 bod:
prohraný zápas v Tie-breaku;
0 bodů:
prohraný zápas bez Tie-breaku;
KONTUMACE: hráč, který není přítomen na zahájení zápasu, automaticky zápas prohrává skórem, které koresponduje
s nejvyšším bodovým rozdílem ve skupině nebo ve vyřazovací fázi. V případě, že nejsou přítomni oba
hráči, je skóre zápasu 0:0;
Součet bodů ze všech odehraných zápasů jednotlivých hráčů turnaje pak tvoří jejich celkový bodový zisk z turnaje pro
zápis do žebříčku národní soutěže 2019.
Hráči získávají body pouze na „bodovaných turnajích“, národní soutěže, tj. Mistrovství České republiky a národní
turnaje.
Z ostatních turnajů se hráčům body pro určení pořadí v národní soutěži nezapočítávají.
Bodovací systém se vede zvlášť pro každý turnaj.
Bodování slouží k vyhlášení dlouhodobé (roční) národní soutěže 2019. Do průběžných výsledků se sčítají body ze všech
bodovaných turnajů v průběhu roku. Aktuální ranking pak slouží k nasazení hráčů do základních skupin turnajů a
nominaci talentovaných hráčů a členů reprezentačního týmu.
Bodování provádí určený člen realizačního týmu boccii SH na základě zaslaných výsledků.
8. Určení pořadí:
Pořadí hráčů v jednotlivých turnajích se určí následovně:
body:
rozdíl skóre:

kladné míče:
záporné míče:

hráč s vyšším celkovým počtem bodů získá vyšší pořadí; počet vítězství: hráč s vyšším celkovým
počtem vítězství získá vyšší pořadí;
jestliže rovnost bodů ze vzájemných zápasů těchto hráčů trvá, pak bude uplatněno skóre; v tomto
případě bude počet obdržených - záporných míčů odečten od počtu míčů uhraných - kladných a
hráč s větším kladným rozdílem nebo s menším záporným rozdílem získá vyšší pořadí;
jestli mají hráči i stejný rozdíl skóre, pak vyšší pořadí získává hráč s vyšším počtem kladných
odehraných míčů;
jestli mají hráči i stejný počet kladných míčů, pak vyšší pořadí získává hráč s nižším počtem
záporných obdržených míčů;

O pořadí hráčů ve skupině rozhodují získané body, v případě rovnosti bodů pak pomocná kritéria úspěšnost (stejná
kritéria platí i pro určení dalších postupujících ze skupiny).
O 1. - 4. místo se hráči vždy utkají v zápase, o dalším pořadí hráčů, kteří postoupili ze skupin, rozhodují získané body,
při rovnosti bodů pak pomocná kritéria úspěšnosti.
Konečné pořadí hráčů v národní soutěži se určí následovně:
O konečném pořadí hráčů po skončení národní soutěže rozhoduje celkový počet bodů získaných na všech bodovaných
turnajích, hráč s vyšším celkovým počtem bodů získá vyšší pořadí, při rovnosti bodů pak pomocná kritéria úspěšnosti.
Konečné pořadí se sestavuje ke konci roku, po ukončení národní soutěže 2019.
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9. Kategorie:
V boccie neexistuje rozdělení do věkových kategorií a rozdělení podle pohlaví. Muži a ženy hrají v soutěžích společně
v příslušné klasifikační třídě.
10. Klasifikační třídy:
Podle zdravotního postižení jsou hráči rozděleni do čtyř klasifikačních tříd: BC1, BC2, BC3 a BC4.

5.2 Použití metod pro nasazování hráčů a určení pořadí, příklady v praxi
(doplnění SŘ 2019 pro organizátory a hráče)
Definice ze soutěžního řádu 2019:
Všechny turnaje národní soutěže 2019 se odehrají eliminačním (vyřazovacím) způsobem. Hráči budou nasazeni do
základních skupin dle aktuálního žebříčku národní soutěže 2019. Nejlepší hráči z jednotlivých základních skupin postoupí
do čtvrtfinále, vítězové ze čtvrtfinále postoupí do semifinále, vítězové semifinále se utkají o 1. a 2. místo, poražení hráči
ze semifinále se utkají v zápase o 3. a 4. místo.D E
1. Základní skupiny
1.1 Nasazení hráčů do základních skupin
Nasazení hráče do základní skupiny probíhá na základě pozice hráče ve výchozím rankingu. Pokud hráč nemá pozici ve
výchozím rankingu probíhá losování.
Nasazení hráčů do skupin probíhá podle mezinárodního klíče, tzv.hada viz. BISFed Competition & Ranking Manual,
verze 1.3.
Příklad:
skupina A
1. hráč VR

skupina B

10.hráč VR

2. hráč VR
9.hráč VR

11.hráč VR

12. hráč VR

skupina C
3.hráč VR

skupina D
4.hráč VR

skupina E

8.hráč VR

7.hráč VR

6.hráč VR

5.hráč VR

1.2 Kriteria pro určení konečné pozice v základních skupině
Pořadí hráčů v základních skupinách určí následující kriteria:
1.2.1 Bodové součty jednotlivců v každé třídě. Za výsledek zápasu získávají hráči následující počet bodů:
3 body: vyhraný zápas bez Tie-breaku; výhra kontumací
2 body: vítězný zápas v Tie-breaku;
1 bod: prohraný zápas v Tie-breaku;
0 bodů: prohraný zápas bez Tie-breaku; prohra kontumací
Příklad:
A1
A1

POČET
VÍTĚZSTVÍ

ROZDÍL
SKÓRE

KLADNÉ
MÍČE

ZÁPORNÉ
MÍČE

A2

A3

A4

BODY

4-4

4-3

5-2

8

1

6-1

3-2

7

2

2-3

0

4

3

3

A2

4-4

A3

3-4

1-6

A4

2-5

2-3

3-2
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POŘADÍ

1.2.2 V případě rovnosti počtu bodů mezi dvěma hráči v základní skupině rozhodne výsledek jejich vzájemného
zápasu.
Příklad:

1.2.3 V případě rovnosti počtu bodů u více hráčů jsou pro výpočet pořadí hráčů v základní skupině aplikována
následující kritéria:
1. počet vítězství ve skupině
2. rozdíl skóre (nezapočítává se skóre z tiebreakové směny)
3. kladné míče (nezapočítávají se kladné míče z tiebreakové směny)
4. záporné míče (nezapočítávají se záporné míče z tiebreakové směny)
V tomto případě, kdy je rovnost bodů u více hráčů jsou použity výsledky zápasů pouze mezi těmito hráči. Výsledky
hráče, který není zahrnut do této rovnosti jsou z této kalkulace odstraněny. Poté jsou k určení pořadí aplikována výše
uvedená kritéria, viz BISFed Competition & Ranking Manual, verze 1.3.
Příklad:

2. Čtvrtfinále, semifinále a finále
ČTVRTFINÁLE

Do čtvrtfinále postupuje 8 nejlepších hráčů ze základních skupin každé klasifikační třídy. Hráč může postoupit do
čtvrtfinále získáním přímé kvalifikace ze skupiny nebo jako postupující na základě porovnání svých výsledků s
výsledky hráčů v ostatních skupinách, viz definice v bodu 2.2.
SEMIFINÁLE

Vítězové čtvrtfinálových kol postupují dále do semifinále.
FINÁLE

Vítězové semifinále se utkají o 1. a 2. místo ve finále a poražení v semifinále se utkají o 3. a 4. místo.
2.1 Nasazení hráčů do čtvrfinále, postup do semifinále a finále
Metoda nasazování hráčů do čtvrtfinále je vytvořena s ohledem na zajištění hlavního záměru, a to takového, že 2
nejlepší hráči turnaje by proti sobě měli sehrát až finálový zápas. Vítěz skupiny A je proto umístěn na jednu stranu
diagramu (viz níže) a vítěz skupiny B na druhou. Tento způsob nasazení hráčů do čtvrfinále je používán na
mezinárodních turnajích, viz. BISFed Competition & Ranking Manual, verze 1.3.
Následující tabulka určuje způsob nasazení hráčů do čtvrtfinále u konkrétních počtů základních skupin:
Počet skupin
Pozice 1

4

5

6

7

8

Vítěz skupiny A

Vítěz skupiny A

Vítěz skupiny A

Vítěz skupiny A

Vítěz skupiny A
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Pozice 2

2. nejlepší z B

3.postupující

2.postupující

1.postupující

Vítěz skupiny H

Pozice 3

2. nejlepší z C

Vítěz skupiny D

Vítěz skupiny D

Vítěz skupiny D

Vítěz skupiny D

Pozice 4

Vítěz skupiny D

Vítěz skupiny E

Vítěz skupiny E

Vítěz skupiny E

Vítěz skupiny E

Pozice 5

Vítěz skupiny B

Vítěz skupiny B

Vítěz skupiny B

Vítěz skupiny B

Vítěz skupiny B

Pozice 6

2. nejlepší z A

2.postupující

1.postupující

Vítěz skupiny G

Vítěz skupiny G

Pozice 7

2. nejlepší z D

Vítěz skupiny C

Vítěz skupiny C

Vítěz skupiny C

Vítěz skupiny C

Pozice 8

Vítěz skupiny C

1.postupující

Vítěz skupiny F

Vítěz skupiny F

Vítěz skupiny F

Diagram čtvrfinále a dalšího postupu:
ČTVRTFINÁLE

SEMIFINÁLE

FINÁLE

SEMIFINÁLE

ČTVRTFINÁLE

Pozice 1

Pozice 5

Pozice 2

Pozice 6

Pozice 3

Pozice 7

Pozice 4

Pozice 8

2.2 Kriteria pro určení hráčů postupujících do čtvrtfinálového kola
2.2.1 Přímá kvalifikace
V případě 5ti a více skupin získává přímou kvalifikaci ze základní skupiny vítěz základní skupiny. V případě 4 skupin
přímou kvalifikaci získávají 2 nejlepší hráči ze skupiny. Výpočet pořadí v základní skupině se řídí kritérii pro určení
konečného pořadí v základní skupině viz 1.2. Čtvrtfinále se vždy účastní nejméně jeden hráč z každé základní skupiny.
2.2.2 Postupující hráč
Poté, co jsou identifikováni vítězové základních skupin, jsou vzájemně porovnány výkony všech ostatních hráčů pro
určení postupujících do čtvrtfinálového kola dle následujících kritérií:
1) počet bodů
2) počet vítězství
3) rozdíl skóre (nezapočítává se skóre z tiebreakové směny)
4) kladné míče (nezapočítávají se kladné míče z tiebreakové směny)
5) záporné míče (nezapočítávají se záporné míče z tiebreakové směny)
Tyto kritéria se mohou bezprostředně aplikovat v případě, že porovnáváme všem hráčům stejný počet zápasů. Tento
předpoklad musíme vždy zajistit, aby bylo docíleno spravedlivého porovnání, viz BISFed Competition & Ranking
Manual, verze 1.3.
V případě, kdy máme složeny 1 či 2 skupiny z vyššího počtu hráčů než ostatní skupiny, jsou výsledná kritéria u hráčů
vypočtena z vícera zápasů v porovnání s ostatními (toto neplatí v případě, kdy v této skupině je rovnost bodů u více
hráčů – zde se porovnávají pouze výsledky mezi těmito hráči, viz 1.2.3). V této situaci postupujeme tak, že před
výpočtem hodnot pro určení postupujících hráčů jsou vyjmuty výsledky nejslabšího hráče ve skupině. Touto metodou
je docíleno spravedlivého porovnání herních výkonů všech hráčů, mezi kterými se rozhoduje o postup do čtvrfinále.
Tato metoda je uplatňována na mezinárodních turnajích, viz BISFed Competition & Ranking Manual, verze 1.3.
Příklad:
Na turnaji máme 1 skupinu po čtyřech hráčích a 4 skupiny po třech hráčích. V tomto případě musíme zajistit, aby se
všem hráčům porovnával herní výkon ze 3 zápasů.
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V případě, že vznikla mezi 3mi hráči této čtyřčlenné skupiny rovnost bodů, pracuje se s výsledky pouze mezi těmito
hráči již v tabulce při určení pořadí ve skupině, viz 1.2.3. Takto je zajištěno, že hráčům ze čtyřčlenné skupiny
porovnáváme stejný počet zápasů jako hráčům z tříčlenných skupin. (dle BISFed Competition & Ranking Manual, verze
1.3.).

V případě, kdy není mezi více hráči ve čtyřčlenné skupině rovnost bodů a v tabulce pro výpočet pořadí hráčů v základní
skupině jsou použity výsledky ze všech 4 zápasů postupujeme tak, že ještě před tím než jsou aplikována kritéria pro
výpočet hráčů postupujících do čtvrtfinále, vyjmeme výsledky nejslabšího hráče v této skupině. viz BISFed Competition
& Ranking Manual, verze 1.3. Jakmile jsou výsledky nejslabšího hráče odstraněny, nové hodnoty se zapíší do tkz.
redukované tabulky.
Příklad A:
Skupina A je složena ze 4 hráčů, ostatní skupiny jsou po 3 hráčích. Hráč č. 4 získal 0 bodů a jeho výsledky jsou následně
odstraněny. Mezi ostatní hráče jsou poté aplikována kritéria pro nasazení postupujících hráčů do čtvrtfinále, viz 2.2.2.
Skupina A – tabulka pro určení pořadí hráčů ve skupině:

Redukovaná tabulka (po vyjmutí nejslabšího hráče) pro získání hodnot, které jsou použity ke vzájemnému porovnání
výkonu hráčů pro určení postupujících do čtvrtfinálového kola:
1A
1A
2A

1-5

3A

0-4

2A

3A

5-1

4-0
6-1

1-6

4A

BODY

POČET
VÍTĚZSTVÍ

ROZDÍL
SKÓRE

KLADNÉ
MÍČE

ZÁPORNÉ
MÍČE
PŘÍMÁ KVALIFIKACE

3

1

1

7

-6

2

0

0

-9

1

-10

1

4A

Příklad B:
Skupina A je složena ze 4 hráčů, ostatní skupiny jsou po 3 hráčích. Přesto, že hráč 4A získal 4 body, skončil ve skupině
poslední a jeho výsledky jsou odstraněny. Mezi ostatní hráče jsou poté aplikována kritéria pro nasazení postupujících
hráčů do čtvrtfinálového kola, viz 2.2.2.
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Redukovaná tabulka (po vyjmutí nejslabšího hráče) pro získání hodnot, které jsou použity ke vzájemnému porovnání
výkonu hráčů pro určení postupujících do čtvrtfinálového kola:
1A
1A
2A

4-4

3A

3-3

2A

3A

4-4

3-3

4A

BODY

POČET
VÍTĚZSTVÍ

ROZDÍL
SKÓRE

KLADNÉ
MÍČE

ZÁPORNÉ
MÍČE

POŘADÍ

3

1

0

7

-7

2

6-1
1-6

přímý postupující
1

0

-5

4

-9

3

4A

3. Výpočet pořadí hráčů na turnaji:
O 1. - 4. místo se hráči vždy utkají v zápase.
Pořadí hráčů od 5. místa:
Hráčům, kteří končí na turnaji na stejné úrovni (základní skupiny či čvrtfinálové kolo), se při výpočtu jejich pořadí na
turnaji používají ke vzájemnému porovnání vždy výsledky z nejvýše dosažené úrovně, viz. BISFed Competition &
Ranking Manual, verze 1.3.
Tzn, že např. pořadí hráčů na 5. – 8. místě rozhodují body či další pomocná kritéria (rozdíl skóre, kladné či záporné
míče), získané ve čtvrtfinále.
O pořadí hráčů v turnaji, kteří nepostoupili ze základních skupin rozhodují body a další pomocná kritéria získané v kole
základních skupin.
Pro spravedlivý výpočet bodů hráčům v případě, kdy je na turnaji ve skupinách nerovnoměrný počet hráčů, se aplikuje
níže uvedená upravující rovnice. Tímto způsobem jsou adekvátně upraveny body všem hráčům ve skupinách s nižším
počtem hráčů. Tato metoda se používá na mezinárodních turnajích a zajištuje spravedlivé porovnání výsledků hráčů,
viz. BISFed Competition & Ranking Manual, verze 1.3.
Upravující rovnice:
Počet získaných bodů ve skupině děleno počtem zápasů ve skupině.
Příklad:
Na turnaji máme 1 skupinu po čtyřech hráčích a 3 skupiny po třech hráčích. Hráči, kteří byli ve skupinách po třech neměli
příležitost získat tak vysoký počet bodů jako hráči ve skupině po čtyřech. Tuto situaci řeší výše zmíněná upravující
rovnice, která hráčům z tříčlenné skupiny adekvátně vypočítá kolik bodů jim bude ještě přičteno.
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1A
1A
2A
3A

2A

3A

BODY

POUŽITÍ ROVNICE

BODY

4-4

3-3

3

3:2 = 1,5

4,5

6-1

5

5:2 = 2,5

7,5

1

1:2 = 0,5

1,5

4-4
3-3

1-6

4. Výpočet celkového rankingu:
Ranking 2019 řadí hráče do pořadí dle součtu celkově získaných bodů v turnajích, které absolvují během roku. V
případě, že mají hráči v rankingu stejný počet bodů, vyšší pozice patří hráči, který se lépe umístil na posledním konaném
turnaji. Dále rozhodují pomocná kritéria z nejvýše dosaženého kola na posledním turnaji.

Zpracovala: Michaela Řiháčková, vedoucí RTB
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