VYJÁDŘENÍ ČESKÉ FEDERACE SPASTIC HANDICAP K SITUACI V PARALYMPISJKÉM SPORTU BOCCIA
Vzhledem k současné situaci v paralympijském sportu boccia vydáváme toto vyjádření.
Jsme organizací zabývající se paralympijským sportem boccia již od roku 1992. Jsme národní členskou organizací zastupující
sport boccia na mezinárodní úrovni (do roku 2012 CP-ISRA, poté Mezinárodní federace sportu boccia BISFed).
Naším vyjádřením bychom chtěli veřejně deklarovat následující:
•

Systém organizace sportu boccia, tak jak je v naší federaci nastavený, je transparentní a otevřený všem
zájemcům o tento sport v České republice.
Mezi naše primární zájmy rozšiřovat povědomí o paralympijském sportu boccia, propagovat sport boccia a tvořit
zázemí pro rozvoj sportu boccia. Informace z různých oblastí paralympijského sportu boccia dlouhodobě
poskytujeme pro jakékoliv zájemce o sport boccia, ať už členy SH (sdružené v 11 sportovních klubech
registrovaných pod naší organizací) či zájemce z řad široké veřejnosti.
Veškeré informace o sportu boccia jsou zveřejňovány prostřednictvím webu SH a facebookové stránky. Velké
množství informací z konkrétních oblastí sportu boccia jsou sdělována na školeních, kurzech, workshopech,
soustředěních, setkáních nebo otevřených trénincích. V mnoha případech se věnujeme i individuálním zájemcům,
ať už emailovou korespondencí, telefonicky či v osobním jednání v souvislosti s jejich konkrétním požadavkem.
Přehled o dění ve sportu boccia pro jakékoliv zájemce poskytujeme výše uvedenými způsoby především v těchto
oblastech:
-

•

V naší organizaci fungujeme tak, aby se sport boccia v České republice rozvíjel dle nastavené koncepce, která
je vytvořena v souladu s pravidly MŠMT a také s pravidly Mezinárodní federace sportu boccia BISFed. Tuto
koncepci tvoří níže uvedené témy ve vzájemném souladu:
o
o
o
o
o

•

informace pro nové sportovce z řad sportovců
zajímavosti ze širšího dění, propagace sportu boccia
informace o nejnovějších trendech ve sportovním vybavení
informace v oblasti klasifikace
informace v oblasti trenérství
informace v oblasti antidopingu
informace ohledně pravidel sportu boccia
informace o BISFed sportovních licencích a BISFed etického kodexu

cesta hráče – národní úroveň
kvalifikační stupně pro rozhodčí
kvalifikační stupně pro trenéry
kvalifikační stupně pro klasifikátory
soutěže na národní úrovni a soutěžní řád 2019

Výběr hráčů do reprezentačního týmu se řídí objektivně nastavenými pravidly, které platí pro všechny hráče v
ČR rovnocenně.
Záměr České federace Spastic Handicap vždy byl a bude i nadále sestavit reprezentační tým ze sportovců, kteří
jsou prokazatelně výborně sportovně připraveni na základě pravidelných tréninků a efektivně vedené sportovní
přípravy. V naší organizaci vždy byli a budou i nadále nominováni hráči do reprezentace na základě HERNÍ
VÝKONNOSTI.
Hlavní ukazatelem sportovní výkonnosti hráče jsou jeho výsledky z národní soutěže. Toto kritérium je naprosto
standardně používané ve většině zemích světa. Národní soutěže se účastní všichni nejlepší boccisté ČR, a proto
je z hlediska porovnání výkonnosti zcela zásadní.
Prohlašujeme, že jsme vždy transparentně nominovali do reprezentace všechny hráče na předních pozicích
národní soutěže.

•

Reprezentace ČR je a bude i nadále jednotná kompaktní družina vedená pod naší organizací jakožto pod národní
členskou organizací Mezinárodní federace sportu boccia BISFed, a to v souladu s běžným celosvětovým
standartem.
Pro všechny reprezentanty ČR jsou nastaveny jednoduché, transparentní a stejné podmínky:
o
o
o

•

sportovec má podepsanou reprezentační smlouvu a závazek ke věci doping s ČFSH
sportovec musí pravidelně trénovat, a to alespoň 5 hodin týdně v průběhu roku
sportovec se účastní soustředění reprezentačního týmu

Přihlašování reprezentantů na BISfed turnaje je výlučně v kompetenci ČFSH jakožto řádného člena BISFedu.
Tento systém je nastaven mezinárodně s ohledem na fakt, že reprezentační týmy jsou kompaktní družiny.
Nominace reprezentantů na BISfed turnaje probíhají vždy v souladu s kritérii národního programu nastaveného
koncepci paralympijského sportu boccia.
Jako řádný člen BISFEdu zodpovídáme za fungování a chování členů reprezentačního týmu na BISFed turnajích.
Ručíme za proškolení členů reprezentace jak edukačním programem v oblasti antidopingu, tak zásadami BISFed
etického kodexu. Jakožto národní členká organizace zřizujeme reprezentantům BISFed sportovní licence. Tyto
Sportovní licence zřizují národní členské organizace pouze sportovcům, kteří pod tyto organizace patří.

Považujeme systém organizace sportu boccia, tak jak je v naší federaci nastavený, za transparentní a otevřený všem
zájemcům o tento sport v České republice. Věříme, že se nám za posledních několik let začalo dařit přenášet do České
republiky mnoho poznatky z mezinárodní scény na české sportovní prostředí a zpřístupnit tak nejnovější informace všem
hráčům, asistentům, trenérům či rozhodčím v naší zemi. Veškerou činnost v souvislosti se sportem boccia nastavujeme
vždy v souladu s pravidly MŠMT (viz Koncepce na pojmy MŠMT přímo odkazující) a s pravidly Mezinárodní sportovní
federace BISFed.

