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Národní koncepce paralympijského sportu boccia
paralympijský cyklus 2021–2024
Sport boccia se v posledním paralympijském cyklu na mezinárodní úrovni dynamicky rozvinul a je nezbytné, aby v ČR
existoval účinný systém, kterým se bude rozvíjet na národní úrovni.
Koncepce paralympijského sportu boccia popisuje organizační strukturu a systém turnajů mezinárodní a národní úrovně.
Dále se zaměřuje na tvorbu a rozvoj sportovního prostředí – postupný sportovní vývoj hráčů a nastavení kvalifikace
národních rozhodčích, trenérů a klasifikátorů.
Národní koncepce paralympijského sportu boccia je v písemné formě od roku 2016 a je pravidelně aktualizována v souladu
s vývojem sportu boccia na mezinárodní úrovni.
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1...STRUKTURA ORGANIZACÍ NA MEZINÁRODNÍ A NÁRODNÍ ÚROVNI__________________________
1.1 MEZINÁRODNÍ ÚROVEŇ
1.1.1 MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ AUTORITA
Sport Boccia je na mezinárodní úrovni řízen Mezinárodní federací sportu boccia BISFed (dále jen BISFed). Ta je členem
Mezinárodního paralympijského výboru (IPC) jako mezinárodní federace uznaná IPC coby výhradní celosvětový
zástupce sportu, kterému byl ze strany IPC přidělen statut paralympijského sportu a je tak na programu LPH. Boccia
je paralympijským sportem od roku 1984 a BISFed ve své činnosti navázal na činnost mezinárodní asociace sportu
spasticky postižených CPISRA, která byla do konce roku 2012 řídící organizací pro paralympijský sport boccia.
BISFed je veden hlavní správní radou, kterou zvolili členové BISFed na Valné hromadě BISFed konané v roce 2017.
V roce 2019 byl zvolen prezident BISFed David Hadfield do svého druhého volebního období.
Jednotlivé oblasti sportu rozvíjí 5 BISFed výborů:
•
•
•
•
•

výbor pro aktualizaci pravidel
soutěžní výbor
výbor klasifikace
výbor rozvoje
antidopingový výbor

Odkaz: www.bisfed.com
1.1.2 ČLENSTVÍ V BISFED
Každá země má v BISFed pouze jediného řádného zástupce – členskou národní organizaci.
Pro všechny řádné členy BISFed platí pravidla a vnitřní předpisy BISFed.
Členská národní organizace je vůči BISFed odpovědná za:
•
•
•
•
•

jednotný reprezentační tým ČR
dodržování BISFed etického kodexu reprezentanty ČR
zajištění a zaplacení BISFed sportovních licencí pro reprezentanty ČR
účast a hlasování na Valných hromadách BISFed
zaplacení ročního členského poplatku BISFed

Členství v BISFed je nepřenosné a podléhá obnovení. Člen musí odstoupit písemně s výpovědní lhůtou jeden rok.
Odkaz: www.bisfed.com/about-bisfed/members/
1.1.3 SPOLUPRÁCE S BISFED
Rozvoj sportu boccia a činnost Mezinárodní federace sportu boccia BISFed pečlivě sledujeme a současně se aktivně
na něm aktivně podílíme. Zajišťujeme pravidelné překlady pravidel a dalších dokumentů, které BISFed na svých
stránkách zveřejňuje jako dokumenty v českém jazyce.
Jako aktivní člen BISFed jsme v roce 2019 pořádali BISFed Evropský pohár a BISFed trenérský akreditovaný kurz.
Od roku 2017 máme v BISFed zastoupení. Michaela Řiháčková je vedoucí skupiny BISFed výbor pro rozvoj sportu
boccia – zdroje a komunikace. BISFed výbor rozvoje je zaměřen především na rozvoj trenérství, sportovní vývoj hráčů
a sjednocení systému vzdělávání trenérů. Trendy a aktualizace promítáme na národní úroveň.
Odkaz: www.spastic.cz/bisfed-evropsky-pohar-nymburk-2019
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1.2 STRUKTURA ORGANIZACÍ NÁRODNÍ ÚROVNĚ
1.2.1 NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AUTORITA
Česká federace Spastic Handicap je řádným členem Mezinárodní federace sportu boccia BISFed od jejího založení
roku 2013.
ČFSH je řádným členem Českého paralympijského výboru a mezinárodní asociace sportu spasticky postižených CP
ISRA, která byla řídící organizací pro paralympijský sport boccia do konce roku 2012.
ČFSH registruje sportovní kluby v České republice a pořádá Mistrovství České republiky, kurzy, školení a workshopy
pro trenéry a rozhodčí.
Hlavní prioritou národní členské organizace BISFed je tvorba národní koncepce sportu boccia, která nastavuje
spravedlivé podmínky pro všechny sportovce a jednotný systém vzdělávání rozhodčích, trenérů a klasifikátorů na
národní úrovni.
Práva a povinnosti SH:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plnit povinnosti člena BISFed a vést sport boccia na národní úrovni.
Určit složení RTB s výjimkou zástupců jiných svazů a zástupce sportovců.
Rozvíjet sport boccia na klubové úrovni prostřednictvím sdružených TJ/SK v souladu s národní koncepcí.
Určit národního klasifikátora/y pro paralympijský sport boccia.
Písemně nominovat reprezentanty ČR dle nominačních kritérií schválených RTB na BISFed turnaje.
Připravit reprezentační smlouvu pro reprezentanty nominované RTB.
Seznámit reprezentanty s předpisy týkající se BISFed sportovní licence.
Seznámit reprezentanty s předpisy BISFed týkající se dopingu, klasifikace a etického kodexu BISFed.
Zajistit administrativní úkony související s účastí reprezentanta na mezinárodní soutěži BISFed
Zveřejňovat aktualizované verze národní koncepce, národního žebříčku a kalendář turnajů národní úrovně.

1.2.2 ZAČLENĚNÍ DALŠÍCH SPORTOVNÍCH SVAZŮ
V České republice jsou sdruženi tělesně postižení sportovci v dalších 2 sportovních svazech:
Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců
Český svaz tělesně postižených sportovců
Tyto sportovní svazy projevili u Českého paralympijského výboru zájem sport boccia rozvíjet (sportovní svazy
podporují a pomáhají registrovaným sportovním klubům, mohou registrovat jednotlivé sportovce, zaštiťují či mohou
pořádat turnaje, šíří informace prostřednictvím webu atd).
Česká federace Spastic Handicap od roku 2021, v zájmu zajištění řádné a spravedlivé správy sportu boccia, rozšíří
realizační tým sportu boccia (dále jen RTB) o zástupce obou dalších svazů. Ti se tak můžou podílet na rozvoji národní
koncepce sportu boccia.
Složení RTB
Vedoucí RTB
zástupce národní sportovní autority ČFSH
zástupce ČATHS
zástupce ČSTPS
reprezentační trenér
zástupce sportovců

zástupce národních rozhodčích
člen výboru BISFed
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Činnost RTB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozvoj národní koncepce paralympijského sportu boccia
rozvoj jednotného herního systému turnajů národní úrovně
tvorba podmínek pro profesionální rozvoj trenérů a rozhodčích
tvorba jednotného kalendáře turnajů národní úrovně
vedení a aktualizace národního žebříčku hráčů
aktualizace nominačních kritérií pro reprezentanty ČR
určení složení reprezentace ČR na aktuální rok
zajištění oficiálního překladu pravidel BISFed do českého jazyka
určení jednotného vzhledu reprezentačních dresů
jmenování vedoucího reprezentační výpravy na oficiální akce reprezentace ČR

1.2.3 SPORTOVNÍ KLUBY A TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY
Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty (dále jen TJ/SK) jsou registrovány u jednotlivých sportovních svazů a tvoří
základ sportovního prostředí. V každém TJ/SK jsou registrováni sportovci, kteří si po dobu své sportovní kariéry
prochází jednotlivými úrovněmi nastavenými v národní koncepci – od náboru a registrace, přes období rozvoje
kondice a trénovanosti, až po případný vstup do reprezentace ČR. Trenéři a cvičitelé TJ/SK mají možnost profesního
růstu dle nastavených kvalifikačních stupňů v národní koncepci. Tímto přístupem dosáhneme rovnocenné základní
přípravy sportovců. TJ/SK mohou být pořadateli turnajů národní úrovně.
1.3 DIAGRAM STRUKTURY ORGANIZACÍ V ČR
MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPORTU BOCCIA – BISFED
mezinárodní sportovní autorita

ČESKÁ FEDERACE SPASTIC HANDICAP
národní sportovní autorita
REALIZAČNÍ TÝM SPORTU BOCCIA
Členové ČFSH:
•
•
•
•
•

vedoucí RTB
zástupce ČFSH
člen výboru BISFed
trenér reprezentace
zástupce rozhodčích

Nezávislí členové RTB:
zástupce ČSTPS
zástupce ČATHS
zástupce SPORTOVCŮ

TJ/SK registrované u ČFSH
•

SK Kociánka Brno
• TJ Březejc
• TJ ZP Halma
• SK Jedlička Liberec
• Handicap sport club Havířov
• SC JÚ Praha
• TJ Léčebna Košumberk
• TJ ZP Nola Teplice
• SC OA Janské Lázně
• TJ Spastic sport PRAHA
• Handicap Sport Club Velké Meziříčí
Česká federace Spastic Handicap, z. s. Jaselská 355
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TJ/SK spolupracující s ČFB
•
•
•

TJ ZP Halma
HSC Havířov
SC JÚ Praha

Sportovci na rekreační
úrovni sdruženi
v ČSTPS, o klubové
struktuře pro bocciu
nemáme informace.
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..2...STRUKTURA TURNAJŮ NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ ÚROVNĚ.....---------------------------------------2.1 TURNAJE NÁRODNÍ ÚROVNĚ
2.1.1 TYPY TURNAJŮ
•
•
•
•

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY (v jednotlivcích, párech a týmech)
JINÉ CELOREPUBLIKOVÉ TURNAJE
MEZINÁRODNÍ ZÁVODY, KTERÉ NEJSOU ZÁPSANÉ V KALENDÁŘI MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ AUTORITY
(otevřené turnaje s mezinárodní účastí) *
REGIONÁLNÍ TURNAJE (turnaje na klubové úrovni pro začínající hráče)

* Turnaje s mezinárodní účastí jsou turnaje otevřené pro všechny české hráče, na které jsou pozváni také hráči z
jiných zemí. Mezinárodní turnaje jsou turnaje, na kterých se utkávají reprezentační týmy jednotlivých zemí.
Všechny české turnaje, které jsou alespoň na celorepublikové úrovni, budou zapsány do jednotného kalendáře a
body na nich získané se sportovcům započítají do národního žebříčku.
2.1.2 POŘADATELÉ
Turnaje národní úrovně pro všechny české hráče mohou pořádat TJ/SK či sportovní svazy. Výjimkou je Mistrovství
České republiky.
Mistrovství České republiky v jednotlivcích, párech a týmech bude pořádat vždy jednou ročně národní členská
organizace Česká federace SH nebo může jeho pořádáním pověřit jinou organizaci. Vítězové jednotlivých
klasifikačních tříd získávají titul Mistr České republiky pro daný rok.
Odkaz: www.spastic.cz/struktura-organizaci-na-narodni-urovni
2.1.3 HRÁČI
Turnaje národní úrovně se mohou účastnit všichni sportovci ČR. Počet hráčů, kteří se jednotlivých turnajů účastní,
závisí od kapacity pořadatele. Na všech turnajích národní úrovně mají všichni hráči a asistenti povinnost nastupovat
ve sportovním oblečení (dresu), který reprezentuje jejich TJ nebo SK.
Odkaz: www.spastic.cz/hrac-vykonnostni-urovne
2.1.4 HERNÍ SYSTÉM
Herní systém je vytvořen národní členskou organizací Českou federací SH. V případě, že jiný svaz má svůj vlastní herní
systém, může jej použít na svém turnaji. Pokud dojde v období 2021–2024 na genderové rozdělení na mezinárodní
úrovni, RTB se dohodne na plánu asimilace a úpravě herního systému pro turnaje národní úrovně.
Odkaz: www.spastic.cz/herni-system
2.1.5 PRAVIDLA
Na všech turnajích národní úrovně je povinnost řídit se aktuálními pravidla pro sport boccia, vydaná BISFed.
V českém jazyce k dispozici na stránkách BISFed.
Odkaz: www.spastic.cz/pravidla-paralympijskeho-sportu-boccia
2.1.6 FINANCOVÁNÍ
Do roku 2020 byly turnaje národní úrovně definovány v programech MŠMT a o finanční prostředky na pořádání
turnajů bylo možné požádat MŠMT. Od roku 2021 bude financování sportu v ČR, včetně sportu handicapovaných,
řídit nově zřízená Národní sportovní agentura (dále jen NSA). Bližší informace k financování však zatím nejsou známy
a budou zveřejňovány v průběhu roku na následující rok.
Mimo státní finanční prostředky z NSA je možnost si o finance žádat na krajské, městské či obecní úřady, na nadace
či k soukromým subjektům.
Odkaz: www.spastic.cz/financovani-granty-a-dotace
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2.1.7 NÁRODNÍ ŽEBŘÍČEK HRÁČŮ
www.spastic.cz/narodni-zebricek-boccia
Národní žebříček je pořadí hráčů, které sestavuje RTB na základě výsledků turnajů národní úrovně.
Pozice hráče v národním žebříčku je určena seřazením všech hráčů v sestupném pořadí dle celkového součtu bodů
získaných nejvýše čtyřmi nejlepšími výsledky na turnajích národní úrovně.
Body v národním žebříčku budou platné po dobu 2 let. Po uplynutí 1 roku od konání turnaje (k datu začátku turnaje)
se hodnota bodů sníží na polovinu.
Aktualizace národního žebříčku
Aktualizace národního žebříčku bude provedena vždy do 2 týdnů po skončení každého turnaje pro přičtení bodů a
k datu začátku turnaje po uplynutí 1 roku od turnaje pro snížení hodnoty bodů na polovinu.
Zařazení nového hráče
Podmínkou zařazení nového hráče do národního žebříčku je klasifikace hráče národním klasifikátorem a účast hráče
na prvním turnaji. Pozice v národním žebříčku bude hráči přidělena dle výsledku na prvním turnaji. Noví hráči budou
tímto způsobem do národního žebříčku průběžně zařazováni.
Pokud nový hráč (národně oklasifikovaný) bude zařazen na svém prvním turnaji národní úrovně do kategorie open
(dohromady s jinými klasifikačními třídami či s neoklasifikovanými hráči), bude do národního žebříčku zařazen se
ziskem 1 bodu za všechny hráče své klasifikační třídy, kteří hrají na turnajích ve své klasifikační třídě.
Pokud se turnaje zúčastní 2 noví hráči (národně oklasifikovaní) a oba budou hrát v kategorii open, budou do národního
žebříčku seřazeni dle umístění na turnaji se ziskem 1 bodu, a to za hráče své klasifikační třídy, kteří hrají na turnajích
ve své klasifikační třídě.
Pokud nový hráč nebude před svým prvním turnajem oklasifikován národním klasifikátorem, výsledek nebude platný
pro zařazení hráče do národního žebříčku.
Bodování
Počet bodů udělených za pořadí hráčů v jednotlivých turnajích:
1. místo: 21 bodů
2. místo: 19 bodů
3. místo: 17 bodů
4. místo: 15 bodů
5. místo: 13 bodů
6. místo: 12 bodů
7. místo: 11 bodů
8. místo: 10 bodů
9. místo: 8 bodů
10. místo: 7 bodů
11. místo: 6 bodů
12. místo: 5 bodů
13. místo: 4 body
14. místo: 3 body
15. místo: 2 body
16. místo: 1 bod
(od 16. místa získá každý hráč v pořadí 1 bod)
Rovnost bodů
V případě rovnosti bodů u více hráčů rozhodne o pořadí hráčů v národním žebříčku pozice získaná na posledním
Mistrovství ČR.
V případě, že se hráč nezúčastnil Mistrovství ČR rozhodne jeho umístění na posledním turnaji národní úrovně, jehož
se zúčastnil.
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2.2 TURNAJE MEZINÁRODNÍ ÚROVNĚ A KVALIFIKACE – BISFED
2.2.1 TYPY TURNAJŮ MEZINÁRODNÍ ÚROVNĚ
Mezinárodní turnaje jsou turnaje pořádané pod hlavičkou:
Mezinárodní federace sportu boccia BISFed.
Mistrovství světa a Mistrovství kontinentu
Světový pohár
Kontinentální otevřený pohár
Mezinárodního paralympijského výboru (IPC).
Letní paralympijské hry (boccia)
Mezinárodní turnaje jsou turnaje, kterých se účastní reprezentační týmy jednotlivých zemí. Sportovci na nich získávají
body do světového žebříčku. Pozice ve světovém žebříčku je rozhodující pro kvalifikaci na paralympiádu.
2.2.2 ÚČASTNÍCI MEZINÁRODNÍCH TURNAJŮ
Každou zemi na BISFed turnaji reprezentuje jeden reprezentační tým, za který je plně odpovědná národní členská
organizace příslušné země.
Podmínkou účasti na BISFed turnaji je platná BISFed sportovní licence, kterou zajišťuje národní členská organizace,
pod níž reprezentanti patří. Každý člen reprezentačního týmu musí mít také podepsán BISFed etický kodex. Všichni
reprezentanti oblékají na BISFed turnajích jednotné reprezentační dresy.
SLOŽENÍ REPREZENTAČNÍHO TÝMU NA TURNAJI
•

Jednoho turnaje se může zúčastnit nejvýše vždy jeden tým BC1/2, 1 pár BC3 a 1 pár BC4. S každým sportovcem
jede vždy jeden asistent, výjimku mohou tvořit hráči klasifikační třídy BC3. Reprezentaci vede 1 vedoucí týmu.

2.2.3 NÁVRH STRUKTURY MEZINÁRODNÍCH TURNAJŮ BISFED 2021-2024
Na dokumentech "Return to Competition" (návrat k turnajům), nový soutěžní manuál a kalendáři pro rok 2021 se
stále pracuje. V posledních fázích úprav by měli být také turnaje pro mládež a BISFed turnaje, jejichž výsledky se
nebudou započítávat do světového žebříčku.
Dne 16.9.2020, se konala jednání mezi členskými národními organizacemi a vedením Mezinárodní sportovní federace
sportu boccia BISFed. Setkání evropských členů BISFed jsme za Českou republiku nevynechali a informace v ČR
aktualizujeme.
LPH TOKIO 2020 (hry přeloženy na srpen 2021)
•
•
•
•

kvalifikační proces je uzavřen beze změn
národní paralympijské výbory potvrdí své týmy do 20.května 2021
jména sportovců budou zveřejněna po datu 20. května 2021
na LPH se bude hrát dle aktuálně platných pravidel

TURNAJE 2021
NANTES, Francie
LAVAL, Kanada
ZÁHŘEB, Chorvatsko
POVOA, Portugalsko

Evropský pohár
Světový pohár
Evropský pohár
Světový pohár

23.2. - 2.3.2021
duben 2021
21.- 28.3.2021
12. - 19.7.2021

Odkaz: www.spastic.cz/kalendar-2021
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Alokace herních míst 2021
•
•
•

způsob přidělování herních míst zůstává beze změn
BISFed se pokusí zajistit, aby hráči kvalifikovaní na LPH měli herní příležitost soutěžit
BISFed se pokusí zajistit příležitost sportovce oklasifikovat před LPH Tokio

Vzhledem k tomu, že se v roce 2020 neuskutečnili žádné mezinárodní turnaje a pro rok 2021 byla snaha BISFed
realizovat turnaje tak, jak byly v plánu 2020, budou herní místa pouze přenesena tak, jak byla členskými organizacemi
potvrzena pro rok 2020.
NOVÝ SYSTÉM TURNAJŮ 2022–2024
Divize jednotlivců bude po LPH Tokio rozdělena na muže a ženy, na hlavních turnajích se páry a týmy budou hrát bez
náhradníků.

Úroveň
1

stupeň

Typ BISFed turnaje

Turnaje partnerských organizací

rok

Počet za rok

hlavní světové

Mistrovství světa

Paralympijské hry

2022 / 2024

1

Kvalifikace na LPH

N/a

2024

1

Mistrovství Ameriky
Mistrovství Asie a
Oceánie
Mistrovství Evropy
Mistrovství Afriky

2023 Para Pan
American Games
(bude potvrzeno)

2021/2023

4

2

hlavní regionální

3

světové

Světové poháry

N/a

každý rok

4

4

regionální otevřené
turnaje

Mezinárodní regionální
turnaje

Para Asian Games
Para Pan American Games
Sub-Regional Para Games

každý rok

6

rozvoj

turnaje bez zápočtu bodů
do světového žebříčku

mezinárodní turnaje na pozvání

každý rok

bude
potvrzeno

mládež

Mistroství světa (mládež)

2023

1

mládež

Mistrovství kontinentu
(mládež)

2022 /
2024*

4

5

Regional Para Youth Games

* Pořádání Mistrovství kontinentu pro mládež bude možné jen v lichých rocích, kdy jsou plánované Regional Youth Para Games.

2.2.4 KVALIFIKAČNÍ SYSTÉM MEZINÁRODNÍ ÚROVNĚ
Každý BISFed turnaj má svůj vlastní kvalifikační proces a pravidla, které jsou popsány v dokumentu BISFed
Competition-and-Ranking-Manual.
KVALIFIKACE NA HLAVNÍ TURNAJE
Způsob kvalifikace na hlavní světové, hlavní regionální a světové turnaje je dvojí – přímá kvalifikace a kvalifikace díky
pozici ve světovém žebříčku.
ALOKACE HERNÍCH MÍST NA REGIONÁLNÍ TURNAJE
Alokaci herních míst na regionální otevřené turnaje (3 v Evropě pro každý rok) určuje BISFed. A to na základě účasti
na turnajích vyššího typu, na základě zájmu národní členské organizace a na základě vlastního uvážení. Kombinace
turnajů v ročním plánu tak může být pro jednotlivé sportovce velmi rozdílná.
Jednotlivé herní divize reprezentace se mohou účastnit omezeného počtu BISFed turnajů za rok a pouze těch
turnajů, na kterých jim Mezinárodní federace sportu boccia BISFed přidělí herní místa. Z důvodu způsobu kalkulace
světového žebříčku a omezení účasti pro jednotlivé sportovce je nezbytné plánování účasti reprezentantů na BISFed
turnajích v dlouhodobém cyklu.
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2.2.5 SVĚTOVÝ ŽEBŘÍČEK HRÁČŮ
Body ve světovém žebříčku jsou platné po dobu dvou let. Po roce platnosti dochází ke snížení hodnoty bodů. Každý
z bodovaných turnajů má jiný koeficient a po roce platnosti bodů se odečítá pro různé turnaje jiná hodnota. Ve
světovém žebříčku se hráči v období dvou let započítávají body pouze ze 4 nejlepších výsledků.
•
•

aktuální světový žebříček přejde nezměněn do roku 2021
body z roku 2019 se začnou odečítat v roce 2021 (rok 2020 bude přeskočen)

2.3 DIAGRAM STRUKTURY TURNAJŮ NÁRODNÍ A MEZINÁRODDNÍ ÚROVNĚ
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.3. SPORTOVNÍ VÝVOJ HRÁČE........................................................................................................
Dlouhodobě vysoké a kvalitní sportovní výkonnosti lze dosáhnout pouze odborně a systematicky vedenou sportovní
přípravou. Každý sportovec rozvíjí a naplňuje svůj herní potenciál postupně. I ti nejlepší sportovci byli na začátku své kariéry
amatérskými a díky své usilovné práci a disciplíně se dostali mezi nejlepší ve svém sportu.
Systém sportovní činnosti:

3.1 NOVÝ HRÁČ.............................................................................................................................................................
www.spastic.cz/novy-hrac
3.1.1 NÁBOR HRÁČŮ
•

OSLOVENÍ A MOTIVACE
Nábor nových hráčů si řídí jednotlivé kluby samostatně. V případě, že TJ/SK je součástí zařízení orientovaného
na aktivity tělesně postižených osob, zpravidla oslovuje klienty s nabídkou sportovního vyžití. K oslovení dalších
nových hráčů, mimo zařízení pro handicapované osoby, jsou využívány různé formy náboru (internet, sociální
sítě atd.). Nábor nových hráčů má vždy motivační charakter s cílem postupného rozšiřování základny sportovců.

•

NOVÝ PROGRAM NÁBORU ZAMĚŘENÝ NA ŽENY A DÍVKY
Velký důraz na rovné zastoupení žen v paralympijském sportu boccia klade nejen Mezinárodní paralympijský
výbor, ale také Mezinárodní federace sportu boccia BISFed.
V souladu s kroky mezinárodních organizací bychom rádi přivítali více žen a dívek v paralympijském sportu
boccia i v České republice.
Odkaz: www.spastic.cz/zeny-a-divky-ve-sportu-boccia
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3.1.2 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 národní sportovní organizace nebo jiných zdrojů mimo oficiální
strukturu a koncepci sportu boccia. Zprávy o trendech napříč všemi oblastmi sportu jsou volně dostupné všem
zájemcům o sport boccia.
3.1.3 POSTUP HRÁČE NA REKREAČNÍ ÚROVEŇ
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.
3.2 HRÁČ REKREAČNÍ ÚROVNĚ.......................................................................................................................................
www.spastic.cz/hrac-rekreacni-urovne
3.2.1 HRÁČ REKREAČNÍ ÚROVNĚ
Hráč řádně registrován do TJ/SK je hráčem provozujícím sport na rekreační úrovni. Účastní se organizovaných tréninků
s ostatními alespoň 1x týdně v průběhu kalendářního roku. (definice z programu MŠMT – v období 2021–2024 se
definice hráče na rekreační úrovni upraví tak, aby byla v souladu s pojmy a programy nově vzniklé Národní sportovní
agentury.)
Aby hráč mohl začít soutěžit, musí být zařazen do některé z klasifikačních tříd. Trenér každého nového hráče rekreační
úrovně předá podklady ke klasifikaci hráče národnímu klasifikátorovi.
3.2.2 SPORTOVNÍ ČINNOST HRÁČE REKREAČNÍ ÚROVNĚ
•

TRÉNINKOVÁ ČINNOST
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 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
trenéra 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).

•

TURNAJE NA KLUBOVÉ ÚROVNI
Regionální turnaje pořádají kluby mezi sebou pro hráče, kteří se cítí připraveni. Přátelské turnaje pro začínající
hráče mají uvolněnou atmosféru. Hra nabízí hráči přirozené odkrývání jeho herního potenciálu. Na turnajích se
hráč postupně učí, jak soutěžit a co soutěž přináší, učí se zpracovávat své dojmy z prvních vítězství i procházet
sportovními nezdary.

3.2.3 POSTUP HRÁČE 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.
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3.3 HRÁČ VÝKONNOSTNÍ ÚROVNĚ.................................................................................................................................
www.spastic.cz/hrac-vykonnostni-urovne
3.3.1 HRÁČ VÝKONNOSTNÍ ÚROVNĚ
Hráč sportující minimálně 2x týdně v průběhu kalendářního roku a pravidelně se účastnící sportovních soutěží.
(definice z programu MŠMT – národní koncepce paralympijského sportu boccia je tvořena v souladu s pojmy v
programech MŠMT a rozvojem sportu nastavovaném Mezinárodní federací sportu boccia BISFed)
V období 2021–2024 se definice hráče na výkonnostní úrovni upraví tak, aby byla v souladu s pojmy a programy nově
vzniklé Národní sportovní agentury.
3.3.2 SPORTOVNÍ ČINNOST HRÁČE VÝKONNOSTNÍ ÚROVNĚ
•

TRÉNINKOVÁ ČINNOST

Sportovec se účastní organizovaných tréninků a tréninkových soustředění s ostatními hráči. Tréninkové jednotky pro
mírně pokročilé hráče jsou systematické a obsahově hodnotné, ale i zábavné, aby sportovní činnost zaujímala stále
hráčovu pozornost. V této fázi je důležitá průběžná kontrola činnosti (fyzická přítomnost trenéra na tréninku), aby
byly průběžně odstraňovány chyby a aby hra korespondovala s herními pravidly.
•

TURNAJE NÁRODNÍ ÚROVNĚ

Na turnajích se hráč postupně učí, 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.
•

PLÁN PRO ZVYŠOVÁNÍ HERNÍ VÝKONNOSTI

Sportovec postupně zdokonaluje své herní dovednosti prostřednictvím progresivních tréninkových jednotek a
soustředění, na kterých čelí adekvátním (a stále vyšším) sportovním výzvám. Sportovní výkonnost a herní dovednost
se postupně zvyšuje na stupně pokročilý až vyšší pokročilý. V této fázi by měl mít sportovec vytvořen krátkodobý i
dlouhodobý tréninkový plán. Správný trénink má stále velmi důležitý význam. Rozvoj kondice, dovedností, taktických
schopností, psychologických rysů, získávání zkušeností výkonnosti v soutěži – vše se rozvíjí postupně a dlouhodobě.
3.3.3 POSTUP DO TÝMU TALENTOVANÍ SPORTOVCI
Sportovci, jejichž herní dovednosti jsou na stupních pokročilý až vyšší pokročilý, ale stále nedosahují takové pozice
v národním žebříčku, která by jim zajistila nominaci do reprezentace, jsou identifikováni jako talentovaní sportovci.
Pro talentované sportovce jsou nastaveny aktivity a informace tak, aby byli připraveni na vstup do reprezentace.
Věková hranice talentovaných sportovců není nijak omezena. Dle nového návrhu struktury mezinárodních turnajů
BISFed od roku 2022 budou organizovány turnaje pro talentované sportovce a mládež.

3.4 TALENTOVANÝ SPORTOVEC.....................................................................................................................................
www.spastic.cz/talentovani-sportovci
3.4.1 IDENTIFIKACE TALENTOVANÝCH SPORTOVCŮ
Sportovci výkonnostní úrovně, jejichž herní dovednosti jsou na stupních pokročilý až vyšší pokročilý, ale stále
nedosahují takové pozice v národním žebříčku, která by jim zajistila nominaci do reprezentace, jsou identifikováni jako
talentovaní sportovci. Věková hranice talentovaných sportovců není nijak omezena.
Dle nového návrhu struktury mezinárodních turnajů BISFed od roku 2022 budou organizovány turnaje pro talentované
sportovce a mládež.
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3.4.2 SPORTOVNÍ ČINNOST TALENTOVANÝCH SPORTOVCŮ
Pro talentované sportovce jsou určeny následující aktivity a informace tak, aby byli připraveni na vstup do
reprezentace.
•
•
•
•
•
•
•
•

účast na turnajích národní úrovně
soustředění talentovaných sportovců
talentovaní sportovci se mohou účastnit soustředění reprezentace jako sparing partneři
poradenství v oblasti sportovního vybavení dle nejnovějších trendů a pravidel BISFed
poradenství týkající se zásad správných tréninkových návyků
materiál pro videonalýzy
příprava hráče na mezinárodní klasifikaci
absolvování vzdělávacího antidopingového programu

Dlouhodobě vysoké a kvalitní sportovní výkonnosti lze dosáhnout pouze odborně a systematicky vedenou sportovní
přípravou. Po dobu sportovního vývoje se sportovcem pracují trenéři a odborníci z oblasti fyzioterapie, kondičního
rozvoje či psychologie.
3.4.3 BISFED TURNAJE A TURNAJE DOPORUČENÉ BISFED
Dle návrhu nové struktury mezinárodních turnajů BISFed budou organizovány turnaje pro talentované sportovce,
rozdělené dle věkové hranice hráčů.
Na národní úrovni se mezinárodnímu vývoji přizpůsobíme a talentovaní sportovci budou rozděleni do dvou skupin:
•
•

TALENTOVANÍ SPORTOVCI DO 21 LET
TALENTOVANÍ SPORTOVCI NAD 21 LET

TURNAJE PRO MLÁDEŽ A TALENTOVANÉ SPORTOVCE budou dle návrhu BISFed tyto:
BISFed TURNAJE – NEBODOVANÉ
•
•

BISFed bude mít snahu na tyto turnaje poskytnout rozhodčí a klasifikátory z důvodu přísunu odborných
znalostí. Příkladem nebodovaného BISFed turnaje by mohlo být sub regionální mistrovství a hry pro mládež.
BISFed turnaje se mohou účastnit pouze týmy národních členských organizací.
TURNAJE BEZ ZASTŘEŠENÍ BISFED

•

S cílem podpořit rozvoj sportu boccia se BISFed bude snažit podporovat další turnaje (například národní
mistrovství) poskytováním technických rad a odborných znalostí, pokud je k dispozici zdroj.

Na detailech soutěžního systému pro nový paralympijský cyklus 2021–2024 BISFed v současnosti stále pracuje.

3.4.4 FINANCOVÁNÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI TALENTOVANÝCH SPORTOVCŮ
Pro financování talentovaných sportovců nebyl vypsán Ministerstvem školství a tělovýchovy samostatný program. Dle
podmínek programu MŠMT Sportování bez bariér – výzva č.3, měli být použity finanční prostředky na úhradu nákladů
na účast talentovaných sportovců na mezinárodních akcích z dotace pro TJ/SK.
Sportovní příprava a účast na BISFed turnajích jsou však velmi nákladné a sportovní kluby a tělovýchovné jednoty si
mnohdy nemohli dovolit tak velkou investici, proto jsme v naší organizaci zavedli postup pro financování aktivit
talentovaných sportovců z jiných zdrojů. Tento postup se nám osvědčil a v minulosti jsme dokázali získat finance tak,
abychom všem hráčům v týmu talentovaní sportovci finančně pokryli účast na soustředění a BISFed turnajích.
Zachováme jej tedy i nadále.
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Současně je naší vizí tento systém rozšířit využitím marketingových a propagačních aktivit. Rádi bychom nastavili
mediální obraz o paralympijském sportu boccia na takovou úroveň, aby se sponzorství sportu boccia stalo atraktivní
pro sponzory, kteří přinesou finanční prostředky nutné k dalšímu zlepšování sportovní činnosti nejen talentovaných
sportovců.
Postup pro získávání financí pro činnost talentovaných sportovců je následující:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na základě ročního plánu hráče je zpracován předběžný rozpočet (zaslán společně s nominací). Všechny
nominační dokumenty jsou zasílány sportovcům i TJ/SK.
Talentovanému sportovci je vytvořen profil v prostoru svazového webu a profil sportovce v podobě PDF.
Je vytvořena žádost o finanční prostředky na určitou akci, například na konkrétní BISFed turnaj.
Je vytvořen nominační list na konkrétní sportovní akci, na kterou bude sportovec či svaz (v případě žádosti
právnické osoby) žádat.
Pokud se žádost týká nákladů v tréninkové přípravě (například finanční náklady na soustředění ke konkrétnímu
BISFed turnaji), je přikládána k žádostem i písemná tréninková příprava ke konkrétnímu turnaji.
Společně se sportovcem jsou vytipováni případní sponzoři.
Série dokumentů je zaslána po ústní dohodě vedoucí RTB a případného sponzora.
Sportovci pomůžeme zpracovat žádost a dále asistujeme při komunikaci se sponzorem.
V případě, že žadatelem musí být právnická osoba, je zde možnost, aby si požádalo RTB SH nebo po dohodě
mateřský klub, který obdrží všechny podporující materiály.
V případě finančních prostředků, který sponzor chce zaslat na účet federace, je zde možnost zřídit podúčet hráče
pod bankovním účtem federace.
Účetní agendu budeme i nadále zajišťovat prostřednictvím našeho účetního oddělení, které zároveň v případě
potřeby pomáhá sportovcům se zpracováním jejich žádostí o dotace a následným vyúčtováním, pokud takovou
pomoc vyžadují.

V případě zájmu je možné sportovci založit transparentní účet a na činnost reprezentace máme dlouhodobě založenou
sbírku u Nadačního fondu Emil.
3.5 REPREZENTANT ČR-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.spastic.cz/reprezentant
Za reprezentanty a jednotný reprezentační tým České republiky je vůči Mezinárodní federaci sportu boccia BISFed plně
odpovědná národní členská organizace BISFed – Česká federace SH.
3.5.1 NOMINACE REPREZENTACE
Písemnou nominaci do reprezentace sportovec získává na základě pořadí hráčů v národním žebříčku. Pozice hráče
v národním žebříčku je určena seřazením všech hráčů v sestupném pořadí dle celkového součtu bodů získaných
nejvýše čtyřmi nejlepšími výsledky na turnajích národní úrovně. Body v národním žebříčku budou platné po dobu 2
let. Tato aktualizace výpočtu národního žebříčku je v souladu s výpočtem žebříčku BISFed a spolehlivě reflektuje herní
úroveň z dlouhodobého hlediska.
Nominaci do reprezentace obdrží hráči na 1., 2. a 3. místě národního žebříčku ve všech klasifikačních třídách (BC1 –
BC4), tedy 12 hráčů + jejich sportovní asistenti. V případě, že mezi hráči na prvních třech pozicích určité klasifikační
třídy není žena, je nominována žena na nejvyšší pozici této klasifikační třídy tak, aby ženu obsahoval tým BC1/2, pár
BC3 a pár BC4.
Součástí nominace do reprezentace je návrh na účast sportovce na BISFed turnaje nadcházejícího roku. Dokument
obsahuje popis kvalifikačních kritérií, předběžný finanční rozpočet a návrh možností financování. Dokumenty budou
zasílány sportovcům vždy v první polovině listopadu aktuálního roku. Tento termín má časovou návaznost na
výzvu BISFed k potvrzení herních míst. Kromě písemné formy proběhne se sportovcem také konzultace v souvislosti s
účastí v divizi párů či týmů týkající se návrhu společných soustředění, konceptu ročního tréninkového plánu a úpravu
obsahu tréninkových jednotek s ohledem na účast v páru či týmu.
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3.5.2 REPREZENTANT ČR
Za reprezentanty a jednotný reprezentační tým ČR je vůči Mezinárodní federaci sportu boccia BISFed plně odpovědná
národní členská organizace BISFed – Česká federace SH.
PODMÍNKY ZAŘAZENÍ HRÁČE DO REPREZENTACE ČR
•
•
•
•
•
•
•

písemná nominace reprezentanta národní členskou organizací BISFed
podpis smlouvy národní členské organizací BISFed s reprezentantem
podpis závazku sportovce ve věci dopingu ve sportu
vyplnění informačního listu
podpis pravidel k uzavírání sponzorských smluv
písemný souhlas s BISFed etickým kodexem
úspěšně dokončený vzdělávací antidopingový program pro sportovce
Po podpisu reprezentační smlouvy vyřizuje Česká federace SH 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.

3.5.3 SPORTOVNÍ ČINNOST, DOKUMENTACE A OBLASTI KONZULTACÍ
•
•
•
•
•
•
•

nastavení ročního plánu, plán tréninkových období a identifikace vrcholů
tréninková soustředění
turnaje národní úrovně
BISFed turnaje
pravidelná aktualizace informací v oblasti pravidel a sportovního vybavení
pravidelná aktualizace informací v oblasti anti dopingu
řešení financování sportovních aktivit v rámci činnosti reprezentace

Sportovní činnost reprezentantů je sestavena komplexně tak, aby rozvíjela fyzickou kondici, herní dovednost, taktické
schopnosti a psychologické rysy sportovce.
3.4.4 ÚČAST NA BISFED TURNAJÍCH
Reprezentant je nominován na BISFed turnaj/e nadcházejícího roku v průběhu listopadu každý rok. Reprezentant je
informován o způsobech kvalifikace, předběžném finanční rozpočtu a návrh možností financování. Písemné nominace
jsou zasílány sportovcům v první polovině listopadu. V průběhu prosince se zájem o herní místa na turnajích potvrdí
Mezinárodní federaci sportu boccia BISFed (standartní termín BISFed pro potvrzení herních míst).
PRAVIDLA ÚČASTI A KVALIFIKACE BISFED
Každou zemi na BISFed turnaji reprezentuje jeden reprezentační tým, za který je plně odpovědná národní členská
organizace příslušné země. Každý účastník BISFed turnaje musí mít BISFed sportovní licenci a podepsán etický kodex
BISFed. Tým na turnaji obléká jednotné reprezentační dresy.
Jednoho turnaje se může zúčastnit nejvýše vždy jeden tým BC1/2, 1 pár BC3 a 1 pár BC4. S každým sportovcem jede
vždy jeden asistent, výjimku mohou tvořit hráči klasifikační třídy BC3. Reprezentaci vede 1 vedoucí týmu.
Každý BISFed turnaj má svůj vlastní kvalifikační proces a pravidla, viz dokument BISFed Competition-Manual.
•
•

Na hlavní světové, hlavní regionální a světové turnaje musí sportovec splnit kvalifikační kritéria.
Pro regionální poháry (3 v Evropě každý rok) není stanovena kvalifikace. Alokaci herních míst na regionální
otevřené turnaje (3 v Evropě pro každý rok) určuje BISFed. A to na základě účasti na turnajích vyššího typu, na
základě zájmu národní členské organizace a na základě vlastního uvážení. Kombinace turnajů v ročním plánu tak
může být pro jednotlivé sportovce velmi rozdílná.
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3.4.5 ZDROJE FINANCOVÁNÍ REPREZENTANTA
Předpokládáme, že NSA budou nastaveny podmínky pro zařazení sportovců do jednotlivých reprezentačních kategorií.
V případě splnění těchto podmínek na reprezentanta může žádat jeho mateřský sportovní svaz o finanční prostředky
na zabezpečení přípravy a účasti na vrcholných mezinárodních soutěžích sportovní reprezentace, pokud to pravidla
NSA dovolí.
Sportovní příprava a účast na BISFed turnajích jsou velmi nákladné, proto jsme v naší organizaci zavedli postup pro
financování aktivit sportovců z jiných zdrojů. Tento postup se nám osvědčil a v minulosti jsme dokázali získat finance
tak, abychom všem sportovcům finančně pokryli sportovní činnost či její část tak, aby se sportovec mohl účastnit
naplánovaných aktivit. Sytém zachováme i nadále.
Postup pro získávání financí na reprezentační činnost je následující:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na základě ročního plánu hráče je zpracován předběžný rozpočet (zaslán společně s nominací). Všechny
nominační dokumenty jsou zasílány sportovcům i TJ/SK.
Každý reprezentant má vytvořen profil v prostoru svazového webu a profil reprezentanta v podobě pdf.
Je vytvořena žádost o finanční prostředky na určitou akci, například na konkrétní BISFed turnaj.
Je vytvořen nominační list na konkrétní sportovní akci, na kterou bude sportovec či svaz (v případě žádosti
právnické osoby) žádat.
Pokud se žádost týká nákladů v tréninkové přípravě (například finanční náklady na soustředění), je přiložena také
písemná tréninková příprava ke konkrétnímu turnaji.
Společně se sportovcem jsou vytipováni případní sponzoři.
Série dokumentů je zaslána po ústní dohodě vedoucí RTB a případného sponzora.
Sportovci pomůžeme zpracovat žádost a dále asistujeme při komunikaci se sponzorem.
V případě, že žadatelem musí být právnická osoba, je zde možnost, aby si požádalo RTB SH nebo po dohodě
mateřský klub, který obdrží všechny podporující materiály.
V případě finančních prostředků, který sponzor chce zaslat na účet federace, je zde možnost zřídit podúčet hráče
pod bankovním účtem federace.
Účetní agendu budeme i nadále zajišťovat prostřednictvím našeho účetního oddělení, které zároveň v případě
potřeby pomáhá sportovcům se zpracováním jejich žádostí o dotace a následným vyúčtováním, pokud takovou
pomoc vyžadují.

4. NÁRODNÍ ROZHODČÍ......... ................................................................................................... .
www.spastic.cz/narodni-rozhodci-sportu-boccia
4.1 KVALIFIKACE, VZDĚLÁNÍ A CERTIFIKACE ROZHODČÍCH
4.1.1 NÁBOR NOVÝCH ROZHODČÍCH
CO OBNÁŠÍ ČINNOST ROZHODČÍHO?
1. KROK – Získání informací
Budete seznámeni s činností rozhodčího a s boccia pravidly. K získání praktických zkušeností se můžete účastnit
soustředění reprezentace či tréninků sportovního klubu. Můžeme uspořádat také základní školení rozhodčích.
2. KROK – Rozhodčí – úroveň 1
Až se budete cítit připraveni, absolvujete praktické školení a stanete se rozhodčím – úrovně 1. Po něm můžete začít
rozhodovat na národních turnajích. V začátku vždy budete mít k ruce zkušeného rozhodčího.
3. KROK – Rozhodčí – úroveň 2
Budete-li rozhodovat na národních turnajích pravidelně a získáte na kurtu opravdový pocit jistoty, můžete
rozhodovat hlavní zápasy či být hlavním rozhodčím. Můžete vést také workshopy a školení pro rozhodčí nižší úrovně.
4. KROK – Mezinárodní rozhodčí
Budete-li chtít posunout svoji rozhodcovskou kariéru na nejvyšší úroveň, můžete se stát mezinárodním rozhodčím.
Po úspěšném absolvování kurzu BISFed začnete rozhodovat na BISFed mezinárodních turnajích.
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CO NABÍZÍME?
•

Poznat skvělý a neobvyklý sport z blízka a potkat v něm nové přátelé, finanční odměnu, stravu a ubytování vždy
po dobu turnaje. Studentům můžeme nabídnout potvrzení o absolvovaní praxe do školy.

KAM SE MŮŽETE OBRÁTIT?
•

Podívejte se informace o pravidlech a všeho, co Vás zajímá o sportu boccia na webu či FB. V případě dalšího
zájmu se na nás obraťte, domluvíme se na jakou z akcí byste se přijeli podívat, zda Vás boccia zaujme i v praxi.

4.1.2 KVALIFIKAČNÍ STUPNĚ NÁRODNÍCH ROZHODČÍCH
ROZHODČÍ – ČEKATEL-----------------------------------------------..........................................................................................
Oslovování nových zájemců probíhá průběžně prostřednictvím veřejných výzev na letácích umisťovaných ve školách a
organizacích a prostřednictvím facebookových a webových stránek.
Seznámení s činností rozhodčího
Zájemce, který se chce stát národním rozhodčím je seznámen s činností rozhodčího a se základními pravidly sportu
boccia informačním emailem. K získání praktických zkušeností se zájemce účastní soustředění reprezentace či
tréninků nejbližšího sportovního klubu. V případě většího počtu zájemců je uspořádáno základní školení.
Postup čekatele do úrovně 1
Praktická zkouška a písemný test. Po absolvování získá rozhodčí – čekatel průkaz národní rozhodčí – úroveň 1.
Platnost průkazu
Od data získání průkazu platí tento průkaz vždy celý následující rok. Pokud se rozhodčí neúčastní žádného národního
turnaje, průkaz není nadále obnoven.
NÁRODNÍ ROZHODČÍ – ÚROVEŇ 1.............................................................................................................................
Boccia národní rozhodčí – úroveň 1 může být čárovým rozhodčím či rozhodčím na kurtu na národních turnajích.
Monitoring činnosti
Účast rozhodčího úrovně 1 na národních turnajích je evidována RTB.
Prohlubování znalostí
Rozhodčí je pravidelně informován o novinkách v pravidlech sportu boccia, a to prostřednictvím školení, emailů a
webových či facebookových stránek.
Postup rozhodčího úrovně 1
Praktická zkouška během národního turnaje. Po úspěšném absolvování získá rozhodčí průkaz rozhodčí – úroveň 2.
Platnost průkazu rozhodčí – úroveň 2
Od data získání průkazu platí tento průkaz vždy celý následující rok. Pokud se rozhodčí neúčastní žádného národního
turnaje, není průkaz dále obnoven.
NÁRODNÍ ROZHODČÍ – ÚROVEŇ 2.............................................................................................................................
Rozhodčí úrovně 2 může rozhodovat hlavní zápasy či být hlavním rozhodčím na národních turnajích. Může připravovat
a vést workshopy pro národní rozhodčí.
Monitoring činnosti
Účast rozhodčího úrovně 2 na národních turnajích je evidována RTB.
Prohlubování a udržování znalostí
Rozhodčí je pravidelně informován o novinkách prostřednictvím webových a facebookových stránek. V případě zájmu
je vítán ke spolupráci na přípravě školení a setkání rozhodčích, které se konají na národních turnajích za účelem
aktualizace znalostí.
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Postup rozhodčích úrovně 2 na mezinárodní úroveň
Absolvování akreditovaného kurzu BISFed International Referee Course.
Kandidáta může přihlásit pouze členská národní organizace. Podmínkou je zaslání životopisu a motivačního dopisu
v anglickém jazyce. Kandidát musí být přijat ze strany Mezinárodní federace sportu boccia BISFed.
BISFED MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ.............................................................................................................................
Po úspěšném absolvování BISFed International Referee Course je mezinárodní rozhodčí registrován za členskou národní
organizaci na platformu BISFed. Na základě výzvy se účastní BISFed turnajů. Mezinárodní rozhodčí obdrží licenci, jejíž
platnost podléhá aktivní rozhodcovské činnosti na národní a mezinárodní úrovni. Mezinárodní rozhodčí vede
workshopy a školení pro rozhodčí národní úrovně.
Kandidáta může přihlásit pouze členská národní organizace. Podmínkou je zaslání životopisu a motivačního dopisu
v anglickém jazyce. Kandidát musí být přijat ze strany Mezinárodní federace sportu boccia BISFed.

4.1.3 ŠKOLENÍ A CERTIFIKACE NÁRODNÍCH ROZHODČÍCH
ŠKOLENÍ NÁRODNÍCH ROZHODČÍCH

PRAXE NA KURTU

ZÁVĚREČNÁ ČÁST

•
•
•
•

•
•
•
•

•

pravidla – aktualizace a klarifikace
jak být dobrým rozhodčím
příprava zápasu a úkony v Call Roomu
situace ve hře a jejich řešení

pozice rozhodčího
oficiální gestikulace
techniky měření
průběh zápasu

ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ

PRAXE NA KURTU

•
•
•
•

•
•
•
•

co je boccia
sportovního vybavení
call room
pravidla pro dorozumívání a časový formát hry
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5. BOCCIA TRENÉR

..........................................................................................................

5.1 KVALIFIKACE, VZDĚLÁNÍ A CERTIFIKACE TRENÉRŮ VE SPORTU BOCCIA
5.1.1 ROLE, ČINNOST A ODPOVĚDNOST TRENÉRA
Trenér plánuje, vede a zhodnocuje tréninky. Postupným zvyšováním sportovních výzev v tréninku vede sportovce ke
zlepšení herních dovedností.
ČINNOST TRENÉRA
•
•
•
•
•
•
•

nastavování vize a strategie
plánování, organizaci a komunikaci
kreativita a role učitele
budování vztahů a procesů
řízení praktických aktivit hráčů během tréninků
výzkum a reakce na sportovní vývoj hráče
práce na osobním rozvoji

ODPOVĚDNOST TRENÉRA
•
•

•

odpovědnost k organizacím – trenér může být podřízen legislativním požadavkům a např. ochraně osobních dat
odpovědnost ke sportovcům – každý trenér vnímá odpovědnost za své svěřence; a to jak bezpečnost a prevenci
proti úrazům na trénincích a turnajích, tak také za kvalitu programu a služeb, které sportovcům poskytuje;
odpovědnost má také ke svému klubu či týmu, například i za hmotné věci, sportovní vybavení, auta atd. Hlavní
trenéři a vedoucí klubů by také měli dbát na pravidelné supervize svých trenérů a asistentů.
odpovědnost k sobě samému – odpovědnost být profesionál a nastavit si osobní hodnoty tak, aby činnost byla
objektivní a vytvořila hráčům prostředí pro komplexní rozvoj ve sportovní oblasti.

ETICKÝ KODEX TRENÉRA
Etický kodex trenéra v paralympijském sportu boccia je dokument vytvořený Mezinárodní federací sportu boccia
BISFed a je trenéry podepisován během akreditovaného kurzu BISFed Coach – level I. Trenéři v České republice jej
podepisují na školení pro boccia trenéry. Etický kodex pro trenéry v České republice je shodný s etickým kodexem
trenéra
BISFed.
Trenéři vytvářejí hráčům podmínky k tomu, aby si hráči užili sport a fyzické aktivity. Dobrý trenér podporuje, aby hráč
zůstal dlouhodobě zapojen, pomáhá mu zlepšovat fyzickou kondici a herní dovednost a buduje hráči celoživotní
konekci ke sportu. Trenér je také propagátorem sportu, fyzických aktivit a také benefitů, které sport přináší.
Etický kodex je o vnitřních zásadách a respektu a zdůrazňuje především:
•
•
•
•

PRÁVA – trenér respektuje a zastává práva každého jednotlivého hráče stejně, odměňujte všechny jednotlivce s
respektem a zdržuje se jakékoliv diskriminace
VZTAHY – trenér buduje otevřené a pravdivé vztahy s každým účastníkem, snaží se porozumět potřebám
jednotlivě a chrání zájmy svých svěřenců
OSOBNÍ ODPOVĚDNOST – trenér demonstruje nejlepší standarty v chování fair-play, je dobrým příkladem pro
ostatní.
PROFESIONÁLNÍ ODPOVĚDNOST – trenér poskytuje prostřednictvím své práce efektivní rozvoj svým svěřencům
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5.1.2 KVALIFIKAČNÍ STUPNĚ TRENÉRŮ
www.spastic.cz/kvalifikace-treneru-ve-sportu-boccia
ASISTENT TRENÉRA...................................................................................................................................................
Oslovování nových zájemců si řídí jednotlivé kluby samostatně, dle svých vlastních potřeb.
Získání znalostí a praxe
Asistent trenéra je postupně zaučován boccia trenérem v TJ/SK. Informace o současných trendech v trenérské oblasti
jsou volně dostupné na webových a facebookových stránkách národní členské organizace.
Postup asistenta trenéra do úrovně boccia trenéra
Absolvování školení pro trenéry či trenérského workshopu.
BOCCIA TRENÉR........................................................................................................................................................
Boccia trenér je každý trenér, který úspěšně absolvoval školení pro trenéry či trenérský workshop.
Prohlubování znalostí
Praxi ve vedení a plánování sportovní činnosti získává trenér v klubu a sdílením zkušeností s ostatními trenéry. Národní
členská organizace pořádá velmi přínosný zdroj informací – trenérské workshopy a školení. Volně dostupné informace
o současných trendech v trenérské oblasti najdou trenéři také na webových a facebookových stránkách národní
členské organizace.
Pro trenéry, kteří májí zájem se posunout dále, je dalším krokem stupeň asistent trenéra reprezentace.
ASISTENT TRENÉRA REPREZENTACE..........................................................................................................................
Asistent trenéra reprezentace spolupracuje s trenérem reprezentace na sportovních aktivitách reprezentantů,
účastní se reprezentačních soustředění a může absolvovat BISFed turnaje.
Prohlubování znalostí
Během trenérské praxe v reprezentaci dochází k usazování dobrých trenérských návyků i prohlubování znalostí.
Postup asistenta reprezentačního týmu do úrovně trenér reprezentace
Úspěšné absolvování akreditovaného kurzu BISFed boccia Coach – level I. a podpis zásad etického kodexu.
Kandidáta může přihlásit pouze členská národní organizace. Podmínkou je zaslání životopisu a motivačního dopisu
v anglickém jazyce. Kandidát musí být přijat ze strany Mezinárodní federace sportu boccia BISFed
TRENÉR REPREZENTACE............................................................................................................................................
Trenér reprezentace plánuje a vede sportovní činnost reprezentace ČR. Během BISFed turnajů, vede soustředění
reprezentace a reprezentační tým na BISFed turnajích. Trenér reprezentace je jeden pro reprezentační tým.
BISFed trenérským kurzem je splněna podmínka ovládat anglický jazyk na komunikativní úrovni.
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5.1.3 ŠKOLENÍ A CERTIFIKACE TRENÉRŮ NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ ÚROVNĚ
Úvod
•
•
•

O sportu – úvod
Definice sportu boccia
Klasifikace hráčů

Činnost trenéra
•
•
•
•
•

Role, odpovědnost a etický kodex
Tvorba komfortního prostředí a bezpečného zázemí
Plánování dlouhodobé činnosti
Tvorba tréninkového plánu pro samostatnou tréninkovou jednotku v rámci dlouhodobého plánování
Tréninková jednotka v praxi

Technické principy
•
•
•
•

Schopnost, dovednost a technika
Metody a styly odhodu
Typy hodů
Proces hodu

Taktické principy
•
•
•
•
•

Strategie
Taktika
Činění rozhodnutí
Momentum
Otázky, zpětná vazba – metody

Analýza sportovního výkonu
•
•
•

Biomechanika
Notační analýza
Video analýza

Rozvoj sportovce
•
•
•

Jídelníček – nutriční hodnoty, hydratace
Rozvoj fyzické kondice pro bocciu
Složky efektivního myšlení

Úspěšný průběh soutěže
•
•
•
•
•

Příprava na soutěž
Průběh soutěžních dnů – na co se zaměřit
Před zápasem – na co se zaměřit
Průběh zápasu – na co se zaměřit
Dění po zápase

Praktické a teoretické zkoušky
CERTIFIKACE
Po absolvování školení pro trenéry či trenérského workshopu obdrží účastník certifikát o absolvování. Po úspěšném
zakončení kurzu, který je zakončen závěrečnou zkouškou se absolvent stává Boccia trenérem příslušné úrovně.
V České republice jsou 2 BISFed certifikovaní trenéři.
•
•

Michaela Řiháčková
Robert Křivan
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Trenéři reprezentace ČR musí mít platný i certifikát vzdělávacího programu Světové antidopingové agentury WADA
a podepsán BISFED ETICKÝ KODEX.

Seznam trenérů a účastníků školení: www.spastic.cz/certifikace-trenera-ve-sportu-boccia

5.1.4 LEKTOR TRENÉRSKÝCH KURZŮ
Lektorem trenérských kurzů určitého stupně (viz diagram níže) se může stát trenér vyšší úrovně. Zájemce je
vzděláván na BISFed školeních pro lektory trenérských kurzů.
Kandidáta může přihlásit pouze členská národní organizace. Podmínkou je zaslání životopisu a motivačního dopisu
v anglickém jazyce. Kandidát musí být přijat ze strany Mezinárodní federace sportu boccia BISFed.
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6. BOCCIA KLASIFIKÁTOR

................................................................................................

Odkaz: www.spastic.cz/boccia-klasifikator
6.1 KVALIFIKACE, VZDĚLÁNÍ A CERTIFIKACE KLASIFIKÁTORŮ VE SPORTU BOCCIA
6.1.1 BOCCIA KLASIFIKÁTOR – NÁRODNÍ ÚROVEŇ
Klasifikátoři národní i mezinárodní úrovně BISFed členských zemí jsou vzděláváni na akreditovaných kurzech BISFed.
Podrobné informace http://www.bisfed.com/about-boccia/classification/.
ZÁJEMCE O ZÍSKÁNÍ ZNALOSTÍ KLASIFIKAČNÍHO SYSTÉMU.......................................................................................
Pro zájemce, který by se chtěl stát národním klasifikátorem je první krok absolvování BISFed základního kurzu pro
klasifikátory. Kandidáta může přihlásit pouze členská národní organizace. Podmínkou je zaslání životopisu a
motivačního dopisu v anglickém jazyce.
BISFed ZÁKLADNÍ KURZ PRO KLASIFIKÁTORY (BISFed Basic Classifier Course)
BISFed základní kurz pro klasifikátory je úvodem do klasifikace podle klasifikačních pravidel BISFed. Kurz je veden
certifikovanými lektory a obsahuje teoretickou a praktickou část.
Po úspěšném dokončení základního kurzu může klasifikátor klasifikovat sportovce na národní úrovni. Klasifikátora na
národní úrovni musí schválit národní členská organizace a informaci předat hlavnímu klasifikátoru BISFed.
KLASIFIKÁTOR NÁRODNÍ ÚROVNIĚ...........................................................................................................................
Klasifikátor, který úspěšně absolvoval základní kurz pro klasifikátory, byl schválen národní členskou organizací a
hlavním klasifikátorem BISFedu. V případě, že není člověk, který tento kurz absolvoval, je národní klasifikátor určen
národní členskou organizací z řad lidí, kteří mají v klasifikaci boccia sportovců dlouholetou praxi.
Klasifikátor, který si přeje dále absolvovat navazující mezinárodní výcvik, musí splnit podmínku 2leté praxe na národní
úrovni a být nominováni národní členskou organizací na akreditovaný kurz pro mezinárodní klasifikátory.
BISFed KURZ PRO MEZINÁRODNÍ KASIFIKÁTORY (BISFed Accredited Refresher Course)
Národní členská organizace přihlásí klasifikátora na kurz pro mezinárodní klasifikaci. Podmínkou pro přihlášení je
absolvování základního kurzu pro klasifikátory, Logbook a minimální 2letá praxe klasifikátora na národní úrovni.
Kurz probíhá během BISFed turnaje a skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část je zakončena písemnou
zkouškou a ukončení praktické části probíhá klasifikací sportovců pod dohledem klasifikačního panelu. Praktické
zkoušky probíhají většinou během 2 BISFed turnajů.
Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek získá klasifikátor akreditaci BISFed Level 1 International Classifier.
Národní členská organizace, která kurz zaplatila obdrží kopii certifikátu.
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6.1.2 BOCCIA KLASIFIKÁTOR – MEZINÁRODNÍ ÚROVEŇ
BISFED MEZINÁRODNÍ KLASIFIKÁTOR – úroveň 1.....................................................................................................
Klasifikátor, který splnil všechny podmínky a úspěšně absolvoval BISFed mezinárodní kurz pro klasifikátory.
Klasifikátor úrovně 1 může být pozván jako součást klasifikačního panelu na světové a regionální poháry a může být
součástí protestního panelu na turnajích regionální úrovně.
BISFED MEZINÁRODNÍ KLASIFIKÁTOR – úroveň 2......................................................................................................
Klasifikátor úrovně 2 odpovídá za dodržování klasifikačních pravidel v souladu s etickým kodexem klasifikátora.
Mezinárodní klasifikátor úrovně 2 je klasifikátor úrovně 1, který aktivně klasifikuje hráče na mezinárodní úrovni
po dobu nejméně čtyř let na minimální třech BISFed turnajích.
Klasifikátor úrovně 2 může být součástí klasifikačního panelu na světových a regionálních mistrovstvích a otevřených
pohárech.
BISFED MEZINÁRODNÍ KLASIFIKÁTOR – úroveň 3......................................................................................................
Klasifikátor úrovně 3 odpovídá za dodržování klasifikačních pravidel v souladu s etickým kodexem klasifikátora.
S ohledem na pozici vysoce pokročilé úrovně vede či se účastní výzkumu a vývoje klasifikačního systému, má
dostačující zkušenosti s interpretací klasifikačních pravidel BISFed a na turnajích působí jako konečný arbitr v
protestech. Může být součástí klasifikačního panelu na světových a regionálních mistrovstvích a otevřených pohárech
a vede workshopy pro klasifikátory na národní a mezinárodní úrovni.
BISFED HLAVNÍ KLASIFIKÁTOR..................................................................................................................................
BISFed hlavní klasifikátor je jmenován hlavním výborem BISFed. Znalosti a praxe je na vysoce pokročilé úrovni.
6.1.3 Diagram a dokumenty pro klasifikátory
Dokumenty na http://www.bisfed.com/about-boccia/officials-2/classifiers/
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