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ÚVOD 

Ve snaze zlepšit úroveň dovedností, znalostí a stabilizovat rozhodcovské postupy vytvořil BISFed výbor rozhodčích 
tento manuál pro mezinárodní rozhodčí. Všichni mezinárodní rozhodčí by se měli řídit pokyny tohoto manuálu a na 
mezinárodních BISFed turnajích by jej měli mít vždy sebou.  
 
PŘEKLAD 

Verze pro úpravy je k dispozici pro národní členské organizace BISFed, které si přejí dokument přeložit do jiných  
jazyků. Pokud si přejete obdržet dokument ve verzi pro úpravy zašlete svůj požadavek na emailovou adresu 
admin@bisfed.com. BISFed zveřejní přeložené verze tohoto dokumentu, verze v angličtině je však rozhodující verzí  
pro všechny spory a odvolání. 
 
KONTROLA SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ A MÍČŮ 

Důležité znalosti k provedení kontroly sportovního vybavení: 

• Použity jsou 3 od sebe oddělené stoly. Na prvním se provádí kontrola míče na roll testu, na druhém test 
obvodu míče a na třetím test hmotnosti míče. 

• Během kontroly míče by měl mezinárodní rozhodčí (dále také jen MR nebo rozhodčí) zkontrolovat, zda je 
barva míče skutečně červená, modrá a bílá, míč je bez viditelných řezných poškození, nálepek, stehů nebo 
švů, které se rozpadají. Sporné případy jsou předány hlavnímu rozhodčímu, viz 4.7.1. 

• Míče, které neprojdou kontrolou sportovního vybavení jsou odebrány, umístěny do průhledného plastového 
sáčku a označeny startovním číslem hráče a zkratkou země, kterou hráč reprezentuje. Zabavené sportovní 
vybavení je písemně evidováno v seznam sportovního vybavení vždy u jména hráče.   Zapsáno je také 
startovní číslo hráče a země, kterou hráč reprezentuje. 

• Všechny plastové sáčky obsahující nevyhovující míče hráčů jedné země jsou umístěny do větší tašky, která 
je označena názvem příslušné země.  

• Seznam sportovního vybavení, které prošlo kontrolou je vyhotov u každého ze tří stolů. Hlavní rozhodčí a 
asistent hlavního rozhodčího (dále také jen HR a AHR) informace ze všech seznamů sjednotí do hlavního 
seznamu, který je zveřejněn v místnosti pro rozhodčí. 

Kontrola sportovního vybavení je provedena v následujícím pořadí: 
 
Roll Test   

Test je proveden dle pravidla 4.7.2.3. Postup testu je následující: 

• Hlavní rozhodčí by měl používat přesné digitální měřidlo poskytnuto BISFed, aby změřil úhel rampy roll testu. 
Pokud toto zařízení není k dispozici, může být použita aplikace pro mobilní telefony. Úhel může ověřit pouze tým 
rozhodčích a technický delegát.  Úhel je ověřován vždy ráno každý soutěžní den a v případě, pokud se stane něco 
mimořádného, například se pohne se stolem či roll testem. Během kontroly sportovního vybavení bude úhel 
ověřen vždy před začátkem kontroly každé země a opět znovu pouze v případě, pokud se např. pohne se stolem 
či roll testem.  

1. Hráč, sportovní asistent či trenér může míč před umístěním na roll test zakulatit v dlaních. Poté jej předá 
rozhodčímu k otestování. Poznámka: Jakmile je míč předán rozhodčímu, už se nevrací. 

2. Rozhodčí převezme míč a umístí ho (rukou, kterou ho převzal) hladce a jemně na horní část roll testu (prsty 
směřují dolů). Rozhodčí se musí vždy ujistit, že hráč po celou dobu vidí na průběh testu.  

3. Druhá (volná) ruka se NEDOTÝKÁ míče ani roll testu. 

4. Rozhodčí rozevře prsty a míč se skutálí po roll testu vlastní vahou.  

5. Pokud se míč skutálí z konce roll testu vlastní vahou při prvním (1.) pokusu, není třeba provádět druhý (2.) a třetí 
(3.) pokus. 

6. Pokud se míč na roll testu zastaví při prvním (1.) nebo druhém (2.) pokusu, použije rozhodčí stejnou ruku, do 
které mu byl míč předán, aby jej jemně zvedl v prstech a znovu jej umístil na horní část roll testu dle uvedených 
pokynů. POZNÁMKA: Nepřemisťujte míč z jedné ruky do druhé, dokud jej neumístíte na horní část rampy roll testu. 

7. V případě, že míč neprojde tímto testem, je znovu testován hlavním rozhodčím či jeho asistentem pouze pokud 
rozhodčí při prvním testu nedodržel správný postup testování. 

mailto:admin@bisfed.com
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*** Správný postup testování míče roll testem můžete najít na linku: http://www.bisfed.com/aboutboccia/officials-
2/referees/. 

 
Měření obvodu míče  

Test je proveden dle pravidla 4.7.1 a 4.7.2.2 následujícím postupem: 

Malý otvor šablony 

1. Míč je lehce zvednut prsty rozhodčího a jemně umístěn na malý otvor šablony. Rozhodčí umístí svoji volnou ruku 
pod šablonu pro případ zachycení míče, pokud by propadl malým otvorem šablony.  

2. Míč je jemně zdvihnut a pootočen ve dvou dalších směrech (umístění míče na šablonu se počítá jako první směr). 

3. Míč musí projít dvěma (2) ze tří (3) pokusů, aniž by propadl malým otvorem šablony. 

4. Pokud míč projde prvním (1.) a druhým (2.) pokusem, míč není již po třetí (3.) otočen. 

5. Pokud míč projde prvním (1.) pokusem, propadne otvorem ve druhém (2.) pokusu, ale projde úspěšně třetím (3.) 
pokusem, kritéria jsou splněna a míč je platný. 

6. V případě, že míč testem neprojde, je znovu testován HR či AHR pouze v případě, že MR nedodržel při testu 
správný postup.   

 
Velký otvor šablony 

1. Rozhodčí umístí volnou ruku pod velký otvor šablony, aby míč zachytil.  

2. Míč je jemně zvednut a umístěn na velký otvor šablony. 

3. Velkým otvorem by měl propadnout vlastní vahou.  

4. Pokud míč při prvním pokusu (1.) propadne velkým otvorem šablony, testem prochází a dále se jím již neotáčí. 

5. Pokud míč neprochází při prvním (1.) pokusu, je pootočen v jiném směru. Pokud velkým otvorem propadne, je 
platný. Pokud ani při druhém (2.) pokusu nepropadne, je opět pootočen. Pokud po druhém (2.) pootočení 
propadne, je platný. V případě, že nepropadne ani při třetím (3.) pokusu, je míč vyřazen. 

6. V případě, že míč testem neprojde, je znovu testován HR či AHR pouze v případě, že MR nedodržel při testu správný 
postup. 
 

Test hmotnosti míče 

Zjištění hmotnosti míče se provede dle pravidla 4.7.1 a 4.7.2.1 následujícím postupem: 

1. Váha je zkalibrována pomocí závaží poskytnutého BISFed (oranžové plastové pouzdro, které obsahuje výsledkový 
systém, obsahuje také závaží 275 gramů). 

2. Míč je jemně zvednut rozhodčím a umístěn na váhu. 

3. Pokud je hmotnost míče v souladu s pravidly (275 g. +/- 12 g.), není třeba provádět žádné další kroky. 

4. Pokud hmotnost míče není v souladu s pravidly, je z váhy odstraněn, váha je vynulována a míč je znovu zvážen. 

5. Pokud míč neprochází ani při druhém pokusu, je odebrán hlavním rozhodčím, viz pravidlo 4.7.2.5. 

Test pomocných zařízení (kontrola rampy) 

Rozhodčí provede postup popsaný v pravidle 5. 

1. Hráč, sportovní asistent či trenér nastaví před testem rampu na maximální velikost, tzn. nastaví na maximum 
všechny nastavitelné kusy – základna, noha rampy a všechny nástavce atd. 

2. Poté položí rampu na bok, aby se zjistilo, zda se rampa vejde do prostoru 2,5 m x 1 m. 

3. Pokud se rampa vejde napříč od rohu k rohu vymezeného prostoru, avšak je ještě možné posunout 
podpěru/základnu rampy nahoru z úhlu 0–90 stupňů, musí být rampa znovu změřena a vejít se takto nastavena 
do prostoru. Tímto je zajištěno, že všichni hráči budou mají stejnou výhodu při použití delší rampy. 
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4. Pro otestování musí hráč na rampu umístit všechny nástavce a připevnění bez ohledu na to, zda se všemi částmi 
současně hraje. ** Pokud hráč při hře nepoužívá rampu sestavenou ze všech částí současně, pak by do sebe 
všechny části rampy neměly zapadat, viz 5.1. 

5. Rampy, které projdou kontrolou vybavení musí být označeny na všech částech nálepkou, na pravé straně rampy 
(pravá strana hráče, tak jak je rampa při hře používána, levá strana od rozhodčího, který stojí čelem k hráči. 

6. S ohledem na fakt, že rampy mohou být pohybovány různými směry, by měl rozhodčí zavolat na pomoc HR/AHR 
vždy, když si není během kontroly jistý.  

7. Rampa, která nesplňuje podmínky pro hru je zapsána na seznam sportovního vybavení. V případě, že hráč rampu 
upraví, musí být znovu otestována a schválena k použití na turnaji. 

Test výšky sedu herního vozíku  

Rozhodčí provede postup popsaný v pravidle 6.1. 

1. Hýždě je sval zadní části kyčle, na které člověk sedí. 

2. Rozhodčí měří 66 cm od země do nejnižšího bodu sedáku, kde je hýždě hráče se sedákem v kontaktu. 

3. Pokud rozhodčí není schopen poznat, kde je přesně hýždě v kontaktu se sedákem kvůli vizuální překážce, změří 
vnitřní stranu vizuální překážky, a to od horní části sedáku k horní části překážky (první měření). Dále změří 
vzdálenost od podlahy k horní části vizuální překážky a poté se od této hodnoty odečte hodnota prvního měření. 
(Obrázky budou přidány později.) 

4. Dotýká-li se hráč sedáku v průběhu odhodů jinou částí těla než hýždí (kolena, břicho atd.), musí a) předložit 
dokumentaci od klasifikátorů, která tuto pozici ke hře schvaluje, za b) výška invalidního vozíku bude měřena od 
nejnižšího bodu po část, kde se tělo hráče dotýká sedáku. Vezměte prosím na vědomí, že hráč nemusí zvedat 
tělo pomocí kolen, pokud hraje z kolenou, viz 10.9.1 a 15.6.3. 

5. Nezapomeňte, že je-li nastavitelná výška vozíku, může být během zápasu znovu změřen, pokud se zdá vizuálně 
příliš vysoký. POZNÁMKA: Pokud je výška na vozíku nastavitelná nad 66 cm, zapíše si tuto informaci hlavní 
rozhodčí do seznamu sportovního vybavení při kontrole. Rozhodčí může požádat hráče v call roomu, aby 
ukázal, jak se vozík zvedá a jakou výšku hráč používá během zápasu. 

CALL ROOM 

1. Zjistěte, na jaký kurt jste přiděleni a kdo jsou Vaši hráči (obvykle zveřejněno v místnosti pro rozhodčí). 

2. Mějte u sebe minci na losování, osobní rozhodcovské pomůcky (hlavní rozhodčí je musí schválit před turnajem), 
psací potřeby a deník. Deník se používá k zápisu Vašich informací o zápase (datum, čas, soud, divize, sportovci a 
jeho sportovci, země). 

3. Buďte u vstupu do call roomu nejpozději 5 minut před uzavřením call roomu. Přijďte vždy VČAS! 

4. Pozdravte se s vedoucím call roomu a ujistěte se, že Vaši hráči již do call roomu vstoupili s odpovídajícím 
sportovním vybavením.  

5. Vstupte do call roomu a běžte ke svým sportovcům. 

6. Představte se hráčům, sportovním asistentům a trenérům a zjistěte, zda potřebujete překladatele, pravidlo 8.15. 

7. Zkontrolujte startovní čísla hráčů dle jména a země, pravidlo 8.3 a 8.9. 

8. V případě hry týmů a párů zjistěte, který z hráčů je kapitán. 

9. Ověřte, zda jsou hráči připraveni na losování mincí (Co je dobré si pamatovat – část 2) 

10. Určete, který z hráčů má jednu a který druhou stranu mince. 

11. Proveďte rozlosování mincí co nejdříve pro případ, že Váš kurt bude vybrán k náhodné kontrole sportovního 
vybavení.   

12. Hoďte / roztočte minci a ukažte hráčům výsledek. 

13. Vítěz rozlosování si vybere barvu míčů. 

14. Oznamte oběma hráčům barvu, se kterou budou hrát a zaznamenejte si to do deníku. 

15. Zkontrolujte počet míčů a počet osob v call roomu. (pravidlo 8.2) 
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16. Zkontrolujte nálepky na vozících (BC1, BC2 a BC4), rampách (pravidlo 8.10) a dokumentaci pro rukavice a dlahy 
(pravidlo 5.8). 

17. Zeptejte se hráčů, jak s Vámi budou komunikovat, vysvětlete si způsob oznamování skóre a měření, příloha 1 – 
gestikulace a pokyny rozhodčích. 

18. Zeptejte se hráčů a sportovních asistentů na jejich rutinní činnosti.  

19. Oznamte hráčům a sportovním asistentům BC3, že jim na kurtu bude zkontrolována spodní část rampy, zda se 
nedotýká země. 

20. Zapište si jména hráčů týmů a párů, kteří budou hru začínat a jména náhradníků. 

21. Zeptejte se hráčů, zda mají nějaké dotazy. 

22. Nyní můžete (i za pomoci jiného rozhodčího) provést náhodnou kontrolu míčů. Pokud nějaký míč neprojde, HR 
či AHR kontrolu zopakuje. Pokud míč znovu neprojde, hlavní rozhodčí či jeho asistent nebo Vy, jako rozhodčí na 
kurtu ukážete hráči žlutou kartu. Přestupek vložte do systému, pokud je, již v call roomu. 

23. Náhodnou kontrolu míčů provádějte podle uvedených postupů.  

24. HOC má k dispozici soutěžní sady míčů. Hráč, kterému byl míč v call roomu vyřazen, může použít míč z těchto 
soutěžních sad. Po hře je soutěžní míč hráči odebrán a vrácen do soutěžní sady. POZNÁMKA * Pokud je soutěžní 
míč zapůjčen ze sady míčů, zbytek sady je ponechán na místě určeném hlavním rozhodčím s informací o jménu, 
startovním čísle a zemi hráče, počtu vypůjčených míčů a jménu rozhodčího. 

25. Dohodněte se s čárovým rozhodčím na komunikaci a signálech, které budete na kurtu používat. Pokud čárový 
rozhodčí není v call roomu, dohodněte se s ním hned, jakmile přijdete na kurt. 

26. Ujistěte se, že všichni hráči jsou připraveni na zápas a že máte dostatek pomocníků, abyste mohli odejít na kurt. 
Pokud potřebujete pomocníky, obraťte se na vedoucího call roomu. 

27. Na turnajích se očekává, že rozhodčí, kteří nerozhodují zápasy v nadcházejícím kole, přijdou do call roomu 
pomoci s přepravou hráčů a sportovního vybavení na hrací plochu.  

Co je dobré si pamatovat – CALL ROOM 

1. Přineste si vše, co budete potřebovat v průběhu zápasu (před vstupem do call roomu běžte na toaletu, mějte u 
sebe papírové kapesníky a vodu). 

2. Hráči si mohou vzájemně prohlédnout míče před nebo po rozlosování mincí (viz pravidlo 8.11). 

3. Hráči, trenéři a sportovní asistenti nesmějí z call roomu odejít poté, co do něj vstoupí. V případě, že odejdou, 
nemohou se vrátit ani se účastnit zápasu (viz pravidlo 8.5). Pokud hráč hraje zápasy hned po sobě a potřebuje jít 
mezi nimi na toaletu, může jej jeho trenér nebo vedoucí týmu zaregistrovat v call roomu pro další hru (viz pravidlo 
8.6). V případě zpoždění zápasu může hlavní rozhodčí nebo technický delegát povolit hráči odejít na toaletu (viz 
pravidlo 8.13). Pokud nastane některá z těchto situací, informujte vždy hlavního rozhodčího. 

4. Věnujte pozornost hráčům. Uvědomte si, že někteří preferují mluvit více a někteří před zápasem mluvit nechtějí 
z důvodu koncentrace. 

5. Buďte připraveni, že se může stát, že některý z kolegů rozhodčích přijde opožděn z důvodu, že rozhoduje zápasy 
po sobě. V tomto případě Vás může hlavní rozhodčí požádat, abyste za něj provedli úkony v call roomu. 
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NA KURTU 

Vstup na hrací plochu 

1. Veďte sportovce na kurt v pořadí – rozhodčí, červená strana, modrá strana, čárový rozhodčí. 

 

 

 

 

 

2. Uveďte hráče do správných odhodových boxů (jednotlivci, páry, týmy). 
 

 
3. Ujistěte se, že náhradníci a trenéři jsou na správných místech u stolu s časomírou. Nyní vložte svůj email a heslo 

do systému, časoměřič vloží jména hráčů a systém připraví na začátek hry. 

4. Umístěte míče náhradníků na vyhrazené místo blízko stolu s časomírou. 

 
5. Při přecházení kurtu se ujistěte, že je čistý a pásky jsou dobře nalepené k podlaze. Pokud ne, informujte hlavního 

rozhodčího. 

 
6. Zkontrolujte, že se rampy hráčů BC3 nedotýkají země v maximálně nízké pozici. To můžete udělat pomocí listu 

papíru, který podsunete pod rampu. 

7. Ujistěte se, že časoměřič je připraven spustit 2 minuty warm-up pro cvičné hody. 

8. Přejděte na V-linii a počkejte na oznámení 2 minuty warm-up (cvičné hody).  

9. Zahajte tyto 2 minuty verbálním pokynem warm-up (viz příloha 1). 
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10. Během 2 minut pro warm-up sdělte všechny potřebné informace z call roomu čárovému rozhodčímu (pokud tak 

již neproběhlo). 

Po odhodu cvičných míčů 

1. Ujistěte se, že všechny míče byli posbírány tak rychle, jak to jen bylo možné (asistenty/ trenéry/ čárovými 
rozhodčími). 

2. Vezměte oba jacky a identifikujte strany, kterým každý z nich patří. 

3. Jack, který se nebude používat následující směnu umístěte na vyhrazené místo. 

4. Zkontrolujte, zda je připraven časoměřič a čárový rozhodčí. 

5. Zkontrolujte, že je správně nastaven čas. 

6. Postavte se na kříž s barevným ukazatelem (pálkou) a jackem červené barvy a vyčkejte na signál začátek zápasů. 

 
*** V případě, že se zápas vysílá on-line, může HOC změnit postavení rozhodčího na V-linii před odhazováním 

cvičných míčů a pozicí na „+“ před zahájením zápasu. 
 
 

 
Začátek směny 
 
1. Předejte jack hráči a přejděte na pozici těsně mimo kurt do místa, kde se V-linie napojuje na pomezní čáru.  

• (pokud rozhodujete BC3 je nutné během toho, co od hráčů odstupujete, sledovat hráče, kterému jste předali 
jack, zda pootočil rampu doprava a doleva. Pouhé přemísťování rampy v odhodovém boxu nestačí ke splnění 
kritérií pravidla 5.5. Rampa musí být před vypuštění jacku viditelně otočena doprava a doleva. Pokud rampa 
není zřetelně otočena dle pravidel, vypuštění jacku je neplatné a jack je stažen. 
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2. Vyzvěte hráče k odhodu/ vypuštění jacku oficiálním gestem a verbální výzvou jack. Barevný ukazatel není v tomto 
případě ukázán hráči. 

3. Ukažte barevný ukazatel časoměřiči. 
 

 

 

***SLEDUJTE BC3 HRÁČE, ABYSTE SI BYLI JISTI, ŽE OTOČILI RAMPOU***  

4.    Nezapomínejte průběžně kontrolovat, zda správně běží čas. 

V průběhu směny 

1. Chovejte se přirozeně, ne přehnaně autoritativně. 

2. Stůjte na kurtu na vhodném místě, neotáčejte se zády k hráčům. 

3. Reagujte rychle na podněty hráčů, čárového rozhodčího a časoměřiče. 

4. Rozhodujte se co nejrychleji a poskytněte vysvětlení, jste-li požádán. 

• Pokud hráč nesouhlasí s Vaším rozhodnutím, které se netýká měření, zastavte čas a zavolejte hlavního 
rozhodčího či asistenta hlavního rozhodčího, aby situace byla vyřešena. ** DŮLEŽITÉ: Pokud se situace týká 
měření v čase hráče a hráč požaduje hlavního rozhodčího k přeměření situace, čas se nezastavuje.   

• Vždy diskutujte pouze krátce a věcně. 

5. V případě, že míč je vhozen mimo kurt oznamte to příslušným gestem a verbálně slovem aut. 

• Pokud je míč blízko pomezní čáry, nejprve se ujistěte, že se zcela zastavil před tím, než jej zvednete a ohlásíte 
aut. 

6. Všechny míče vhozené mimo kurt umísťujte na vyhrazené místo či do koše na mrtvé míče co nejrychleji. 
Nechoďte však mezi hráči a míči na kurtu, ani se neotáčejte k hráčům zády.  

• Požádejte čárového rozhodčího, aby pomohl míče posbírat, pokud je blíže koše na mrtvé míče/ prostoru 
vyhrazeného pro mrtvé míče. Výbor pro rozhodčí doporučuje na turnajích používat koše na mrtvé míče. 
Nejlépe je mít k dispozici vždy 2 koše na mrtvé míče, na každé straně kurtu jeden. 

7. Konzultujte s čárovým rozhodčím měření míčů, případné přerušení směny či pokud si nejste jisti, zda jste něco 
nepřehlédli.  Domlouvejte se potichu a co nejrychleji. 

8. Pokud se hráč rozhodne neodhodit míče, které mu ve směně zbývají, požádejte časomíru o zastavení času a 
zaznamenání času do systému. 

• Umístěte všechny zbývající míče, které nebyly odhozeny, do koše na mrtvé míče či do vyhrazeného prostoru.   

9. V případě, že si hráč nevyzvedne míče, které byly umístěny do koše na mrtvé míče, zůstávají tam tyto 
nevyzvednuté míče po celou dobu právě hrané směny. Hráč si své míče může vyzvednout v následující 1 minutě 
přestávky, pro použití v další směně. 
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Ukončení směny, ve které nebyl udělen trestný míč 

1. Poté, co jsou odehrány všechny míče ve směně, stůjte blízko pozice míčů na kurtu, ale tak, aby Vaše chodidla míče 
nezakrývala. Vyhlaste výsledek směny a pokud není potřeba měřit, vyhlaste konečné skóre směny. 

2. V případě, že je potřeba měření k určení výsledku nebo hráči o měření požádají, vyzvěte oba hráče/ kapitány ke 
vstupu na kurt, aby měření viděli. 

• Pokud si nejste jistí konečným výsledkem směny nebo si hráči žádají hlavního rozhodčího, zavolejte jej, aby 
výsledek potvrdil. ** DŮLEŽITÉ: Neříkejte hlavnímu rozhodčímu, jaké skóre si myslíte, že na kurtu je, vyhlásí 
výsledek sám. 

 

3. Vyzvěte hráče, aby vyjádřili souhlas s výsledkem směny v době, kdy jsou oba u míčů na kurtu, poté hráče požádejte 
o návrat zpět do odhodových boxů. 

4. Vyhlaste skóre směny nahlas a jasně. Vyzvěte hráče/ kapitány, aby kývli na znamení souhlasu a ohlaste konec 
směny. ** DŮLEŽITÉ: Není důležité, abyste při vyhlašování konce směny stáli na V-linii. Můžete se však k V-linii 
přiblížit, pokud si myslíte, že je to vhodné (například pokud Vás hráči neslyší, sportovní asistenti stojí ve výhledu 
hráčů nebo pokud hráč potřebuje pomoci od rozhodčího při návratu do odhodového boxu po měření atd). 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ukažte skóre časoměřiči a divákům. 

 
6. Pokud se používá BCMS, bude nyní časoměřič potřebovat dostatek času, aby vložil výsledek směny do systému a 

připravil jej na další směnu. Na obrazovce se zobrazí zpráva o přestávce 1 minuta. Ujistěte se, že na obrazovce je 
vše správně zobrazeno a připraveno před tím, než zvednete jack z hrací plochy. 

7. Jakmile je vše připraveno, zvedněte jack a vyhlaste 1 minutu (10.7.4) ***DŮLEŽITÉ: Oznámení 1 minuta je pozvání 
pro asistenty či trenéry pro vstup do kurtu. 

***DŮLEŽITÉ: Mezi směnami zkontrolujte správnost informací v systému.  
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Ukončení směny, ve které byl udělen trestný míč 

1. Oznamte hráčům aktuální skóre směny. 

2. Ujistěte se, že hráči/ kapitáni se skóre souhlasí. 

3. Oznamte skóre časoměřiči, který jej zapíše do systému. 

4. Posbírejte s čárovým rozhodčím všechny míče z kurtu. Míče strany, která nevhazuje trestný míč, umístěte do 
prostoru vyhrazeného pro mrtvé míče. 

5. Vezměte všechny barevné míče strany, která bude vhazovat trestný míč. 

• Při hře týmů a párů vybere kapitán hráče, který bude házet trestný míč. 

• Hráč, který bude házet trestný míč jej vybere ze všech míčů strany.  

• Tento míč mějte nyní u sebe. 

6. Všechny míče, které nebyly vybrány, umístěte do prostoru vyhrazeného pro mrtvé míče. 

7. Předejte hráči míč, který si vybral a ustupte na pozici těsně mimo kurt do místa, kde se V-linie napojuje na vnější 
pomezní čáru. 

• Barevným ukazatelem signalizujte hráči i časoměřiči zahájení odhodu trestného míče a vyslovte 1 minuta. 

• Sledujte hráče BC3, zda otočil rampou doprava a doleva a zkontrolujte, zda se správně spustil čas. 

• V průběhu 1 minuty oznamte 30 sekund, 10 sekund a čas. 

• Pokud míč skóruje, použijte gesto, které signalizuje získání 1 bodu na barevném ukazateli. 

• Pokud míč neskóruje, použijte gesto pro míč v autu. 

8. V případě, že hráč získal bod, připočte časoměřič tento bod ke skóre aktuální směny do systému. 

9. Postavte se na kříž, použijte oficiální gestikulaci a oznamte celkové skóre směny hráčům.  

10. Ujistěte se, že hráči/ kapitáni se skóre souhlasí. 

11. V případě, že hráči/ kapitáni se skóre souhlasí, vyhlaste konec směny a použijte příslušné gesto. 

12. Ukažte skóre časoměřiči a divákům. 

13. Pokud se používá BISFed CMS, bude nyní časoměřič potřebovat dostatek času, aby vložil výsledek směny do 
systému a připravil jej na další směnu. Na obrazovce se zobrazí zpráva o přestávce 1 minuta. Ujistěte se, že na 
obrazovce je vše správně zobrazeno a připraveno před tím, než zvednete jack z hrací plochy. 

14. Jakmile je vše připraveno, zvedněte jack a vyhlaste 1 minutu (10.7.4) ***DŮLEŽITÉ: Oznámení 1 minuta je 
pozvání pro asistenty či trenéry pro vstup do kurtu. 

***DŮLEŽITÉ: Mezi směnami zkontrolujte správnost informací v systému 

 

1 minuta mezi směnami 

V začátku 1 minuty mezi směnami: 

1. Sportovní asistenti/ trenéři mohou vstoupit do kurtu. 

2. Míče jsou sbírány sportovními asistenty/ trenéry/ čárovými rozhodčími/ rozhodčími ** Poznámka: Prioritou 
rozhodčího je kontrola skóre, potom může pomoci sbírat míče.   

3. Zkontrolujte, zda je správně vyplněn výsledkový list zápasu. 

4. Po uplynutí 45 sekund oznamte patnáct (15) sekund. 

• Zbývá-li 15 sekund do konce, vezměte jack strany, která je na řadě a kráčejte zvolna k hráčům. 

5. Po uplynutí 1 minuty oznamte čas a předejte jack hráči, který je na řadě. 
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POZICE ROZHODČÍHO NA KURTU 
 
Začátek směny 

1. Předejte jack hráči a přejděte na pozici těsně mimo kurt do místa, kde se V-linie napojuje na vnější pomezní čáru. 

2. Vyzvěte hráče k odhodu jacka pohybem ramene a verbálním signálem jack. 

3. Ukažte barevný ukazatel časoměřiči a současně sledujte, zda hráč BC3 otočil viditelně rampou doprava a doleva 
před vypuštěním jacku. 

 
Během směny 

1. Postavte se blízko místa hry (tam, kde jsou odhazovány míče), mírně vpředu a stranou od jacku (mezi hráči a 
jackem). Buďte k hráčům mírně pootočeni.   

        Použijte takovou pozici, abyste: 

• hráče dobře viděli 
• nebránili hráči ve výhledu na situaci míčů na kurtu 
• mohli stáhnout míč v případě přestupku 
• nemohli být použiti jako cíl 
• nebránili hráči ve výhledu na časomíru 

 

 
2. Stůjte v klidu, zatímco se hráč připravuje k hodu. 

3. Na kurtu se snažte pohybovat minimálně. Pokud musíte změnit pozici, dodržujte následující: 

• Nevcházejte mezi polohou míčů na kurtu a hráči. 

• Pohybujte se rychle, ale neběhejte. 

4. Vždy se snažte mít co nejvhodnější pozici vzhledem k poloze míčů na kurtu. 

5. Čárový rozhodčí počká na pozici rozhodčího na kurtu a poté si stoupne na opačnou stranu. 

 
 ***DŮLEŽITÉ: V případě, že je na kurt zavolán hlavní rozhodčí či jeho asistent, požádá rozhodčího, aby ustoupil 

stranou od hráčů a vysvětlil mu, proč byl zavolán. Nikdy nepokračujte v diskuzi s hráči během čekání na HR/ AHR. 
Vaše pozornost by měla být věnována pouze HR / AHR. Poté, co HR/ AHR předáte informace (stručně a jasně), 
on sám se zeptá hráčů na jejich obavy a názor. V tuto chvíli s hráči nemluvte. Poté, co HR/ AHR situaci pochopí, 
učiní konečné rozhodnutí a informuje Vás i hráče.  
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MĚŘENÍ 

1. Požádejte čárového rozhodčího, aby Vám pomohl s měřením na dlouhou vzdálenost. 

2. Měřte tak, aby to sportovci viděli, nebraňte jim ve výhledu na měření. 

• Řekněte hráčům, kde mají během měření ideálně být, aby Vás mohli co nejlépe vidět, poskytli Vám 
dostatečný prostor k měření a byli v dostatečné vzdálenosti, aby nijak nenarušili míče na kurtu. 

3. Míče měřte pouze v případě, pokud si nejste jisti, kdo z hráčů je na řadě nebo na žádost hráče během času, který 
má pro svou hru vymezen.  

4. Během měření buďte důslední (Během měření v průběhu směny NIKDY nepřemísťujte míče). 

5. Měřte vždy od jacku k barvenému míči. 

6. Změřte napřed vzdálenost prvního barevného míče strany, která neskóruje a poté určete všechny skórující míče. 

7. Při měření se míčů nedotýkejte, pokud není potřeba dále měřit míče, které mohou skórovat, avšak není možné 
je změřit, v důsledku poloze míčů. Skórující míč(e) mohou být odebrány v případě dalšího měření barevných míčů 
pokud:  

a) oba hráči/ kapitáni souhlasí s odebráním míče za účelem dalšího měření 

b) srozumitelně oznámíte hráčům/ kapitánům skóre před tím, než s míči pohnete 

c) umístěte barevný ukazatel na podlahu tak, aby barva, která skóruje byla otočena nahoru. Míč, který skóroval 
a který jste odebrali, abyste mohli dále měřit, umístěte na barevný ukazatel 

d) odeberte pouze ty skórující míče, které musí být odebrány kvůli dalšímu měření, nikdy neodebírejte všechny 
skórující míče 

8. Je-li nutné změřit vzdálenost mezi míčky na konci směny, pozvěte k měření vždy oba hráče/ kapitány. 

9. Druhé měření. Pokud Vás hráč požádá o druhé měření, proveďte jej. Pokud hráč stále nesouhlasí, zavolejte pro 
potvrzení skóre HR/ AHR. 

 
Způsoby měření 

1. Použití véčkového měřidla (Caliper)  

• Ujistěte se, že víte, kde jsou rozmístěny všechny míče na kurtu. 

• POZICE TĚLA: Nejvhodnější pozice těla je taková, kdy se podlahy dotýká oblast prstů na chodidlech, kolena 
či lýtka obou nohou a obě předloktí či malíčky obou rukou. Takto by měla být zajištěna stabilní pozice pro 
měření. Jiná pozice může být použita se souhlasem HR. 

• Nejprve změřte vzdálenost prvního barevného míče strany, která neskóruje a poté porovnejte vzdálenost 
všech míčů opačné barvy.  

• Při měření vždy buďte velmi opatrní, abyste se nedotýkali / nepohybovali s žádnými míči. 

• Začněte měřit měřidlem rozevřeným vždy o něco více než je vzdálenost mezi jackem a měřeným míčem. 

• Postupně zmenšujte měřenou vzdálenost, dokud není ideální, měřidlem se dotýkejte míče na nejširším 
místě. 

2. Použití svinovacího metru či pásma 

• Umístěte tělo svinovacího metru k jacku a natáhněte pásku měřidla od jacku k měřenému míči. 

• Pro měření na dlouhou vzdálenost požádejte o asistenci čárového rozhodčího. Čárový rozhodčí vede 
pohybující se konec a položí svislou část konce jemně k měřenému míči. 

• Měřidlo poté uzamkněte. 

• Pomalu a jemně posuňte konec měřidla nejprve od barevného míče. 

• Dávejte pozor, abyste se páska měřidla při přesouvání nedotýkala země a nedošlo k posunutí míčů na kurtu. 
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3. Použití plíškového měřidla (Feeler) 

• Při měření plíškovým měřidlem buďte v podobné pozici těla, jaká je popsána výše. 

• Nejprve změřte vzdálenost prvního barevného míče strany, která neskóruje a poté porovnejte vzdálenost 
všech míčů opačné barvy.  

• Začněte vždy s menším množství plíšků a měřidlo postupně rozšiřujte, dokud nedojde k posunutí míčů 
v případě, že byste přidali další plíšek. 

4. Použití světelného měřidla 

• Pro měření extrémně blízké vzdálenosti je nejvhodnější baterka/ svítilna.  

• V případech měření na takto extrémně blízkou vzdálenost se zaměřte, zda v paprsku světla neuvidíte černou 
skvrnu nebo zlom světla. 

• Najděte nejlepší polohu baterky, aby světlo mělo správný směr (zkuste svítit shora, z boku, pod míčky atd.). 

5. K určení, zda míč je mimo kurt, použijte list papíru, světelné měřidlo či nejtenčí plíšek plíškového měřidla  

• Plíškové měřidlo či list papíru nikdy nevtlačujte pod míč silou. 

• Při měření míčů, které mohou být mimo kurt, nastavte list papíru či nejtenčí plíšek plíškového měřidla 
rovnoběžně s vnější pomezní čarou a pomalu jím pohybujte směrem do kurtu, dokud nebude zasahovat do 
plochy platné pro hru.  

• Pokud již nemůžete posunout list papíru či plíšek posunout, aby pokryl vnější pomezní čáru a zasahoval do 
plochy platné pro hru, míč se dotýká vnější pomezní čáry a je mimo kurt.  

• List papíru či plíškové měřidlo nikdy neposouvejte silou, abyste s míčem nepohnuli. 

***DŮLEŽITÉ: 

• POSUNUTÍ MÍČŮ VŽDY NAPŘED PROMYSLETE: Nikdy s míči nehýbejte, dokud to není absolutně nutné k tomu, 
abyste mohli správně změřit vzdálenost. Pokud jsou míče extrémně blízko sebe, můžete při odstraňování míče 
riskovat, že ostatní míče posunete. Vždy se zamyslete, zda existuje jiný způsob, jak můžete provést měření bez 
odebrání míče. 

• Pokud musíte odebrat skórující míč, abyste mohli následně změřit vzdálenost jiných míčů, ujistěte se, zda hráči/ 
kapitáni souhlasí, před tím, než s míči začnete hýbat. Jakmile je již míč přemístěn, je velmi těžké ho vrátit přesně 
do pozice, ve které byl před přemístěním.  

• Umístěte barevný ukazatel na podlahu tak, aby barva, která je otočena nahoru byla shodná s barvou míče, který 
odebíráte. 

• Míč, který jste odebrali, abyste mohli dále měřit, na barevný ukazatel umístěte. 

• Poté, co hráči odsouhlasí skóre, zkuste míče, které jste přesunuli na pálku, vrátit na místo odkud byly přesunuty, 
aby se mohli podívat i sportovní asistenti.   
 

SKÓRE 

1. Během oznamování skóre není nutné stát na úrovni V-linie. Pokud se však domníváte, že je to vhodné, přejděte 
tam. Může se tak stát v případě, že hráč rozhodčího neslyší, sportovní asistent brání výhledu hráče nebo pokud 
hráč potřebuje pomoc od rozhodčího, aby se vrátil do svého odhodového boxu po měření atd. 

2. Skóre vyhlašujte vždy hlasitě a jasně ve chvíli, kdy jsou hráči v odhodových boxech. Body signalizujte na barevném 
ukazateli před příslušnou barvou. V případě, že se hrají trestné míče, vyhlašujete skóre směny vždy jejich odhodu. 

3. Po vyhlášení skóre se ujistěte, že hráči/ kapitáni se skóre souhlasí. 

4. Po odsouhlasení skóre oběma stranami řekněte konec směny a použijte oficiální gestikulaci. 

5. Ujistěte se, že skóre je správně zaznamenáno na obrazovce. 

6. Časoměřič nyní bude potřebovat dostatek času, aby vložil výsledek směny do systému a připravil jej na další 
směnu. Ujistěte se, že na obrazovce je vše správně zobrazeno a připraveno před tím, než zvednete jack z hrací 
plochy. 

7. Jakmile se na obrazovce zobrazí 1 minuta, zvedněte jack a vyhlaste 1 minutu, viz 10.7.4 ***DŮLEŽITÉ: Oznámení 
1 minuta je pozvání pro asistenty či trenéry pro vstup do kurtu. 
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TIE BREAK 

1. V případě tie breaku bude potřebovat časoměřič dostatek času, aby vložil všechny potřebné informace do 
systému a připravil jej na další směnu. Ujistěte se, že na obrazovce je vše správně zobrazeno a připraveno před 
tím, než zvednete jack z hrací plochy.  

2. Jakmile je vše připraveno, zvedněte jacka a vyhlaste 1 minutu. Nasměrujte sportovní asistenty či trenéry, aby 
sesbíraly míčky na kurtu viz 10.7.4 ***DŮLEŽITÉ: Oznámení 1 minuta je pozvání pro asistenty či trenéry pro vstup 
do kurtu. 

3. Poté přejděte k hráčům a zeptejte se jich, jakou stranu mince si každý z nich přeje při rozlosování. Zkontrolujte, 
zda jsou SA BC3 SA na svých místech. 

4. Pokud se hráči / kapitáni nemohou dohodnout na tom, kdo vybírá stranu mince, může rozhodčí vyzvat toho 
hráče, který stranu mince nevyvolil v call roomu. 

5. Hráč/ kapitán který vyhraje rozlosování určí, který strana hraje jako první. 

6. Umístěte na kříž jack strany, který hraje první. 

7. Směna může začít, dejte pokyn hráči, který hraje jako první. 

8. V případě, že se musí hrát druhý tie break, následuje opět přestávka 1 minutu a na kříž je umístěn jack strany, 
která nehrála první v předchozím tie breaku.  

**Poznámka:   

• V případě tie breaku, následujte pokyny popsány v bodě “V průběhu směny“. 

• V závěru tie breaku následujte pokyny popsány v bodě „Ukončení směny“. 
 

UKONČENÍ ZÁPASU 

Poté, co hráči odsouhlasili skóre poslední směny jej oznamte a signalizujte konec směny. 

1. Ukažte časoměřiči a diváků skóre poslední směny. 

2. Ukažte a oznamte hráčům konečné skóre zápasu. Poté, co souhlasí, ukažte a oznamte konečné skóre zápasu 
časoměřiči a divákům. 

3. Zvedněte jack z hrací plochy, ale nevyhlašujte 1 minutu. Přejděte k hráčům a pogratulujte jim k dobrému zápasu. 

4. Míče jsou posbírány sportovními asistenty/ trenéry/ čárovými rozhodčími.  

5. Ujistěte se, že v systému je správně zaznamenáno skóre. 

6. Ujistěte se, že jsou v systému správně zaznamenány následující údaje: 

• směny, ve kterých se staly přestupky 

• všechny přestupky 

• tresty, které byly uděleny 

7. V každé směně musí být zaznamenán počet neodhozených míčů. 

8. Ujistěte se, že je správně zaznamenáno jména časoměřiče a čárového rozhodčího. 

9. Požádejte časoměřiče/ čárového rozhodčího o kontrolu. 

10. Požádejte hráče/ kapitány o souhlas se zaznamenaným skóre. Pokud hráč nemůže stisknout tlačítko souhlasu, dá 
souhlas rozhodčímu, aby tlačítko stiskl za něj.  

11. I přesto, že hráč/ kapitán nesouhlasí se skóre zaznamenaným v systému, potvrdí rozhodčí zápas. **Přesný čas, 
kdy rozhodčí potvrdí skóre, je určující pro případný protest. 

12. Ujistěte se, že oba jacky jsou vráceny hráčům. 

13. Odhlaste se ze systému. 

14. Ujistěte se, že všechno vybavení pro rozhodčí, které patří na kurt, zůstává připraveno na další hru. 

15. Ujistěte se, že všichni opouštějí kurt současně a odnášejí si všechno své sportovní vybavení. 

16. Při odchodu z kurtu seřaďte všechny do správného pořadí: rozhodčí, vítěz, poražený, čárový rozhodčí (výjimkou 
je, když rozhodčí či čárový rozhodčí pomáhá tlačit vozík). 

17. Odejděte z kurtu určenou cestou. 

18. Potvrďte hlavnímu rozhodčímu, že zápas je zaznamenaný v systému. 



BISFed Manuál pro mezinárodní rozhodčí_v2  
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Str. 16 
Boccia International Sports Federation Ltd is a Company Limited by Guarantee registered in England and Wales, number 8199521  
Registered address: 60 Charlotte Street, London W1 T2NU, United Kingdom 

 
22. březen 2020 

**Poznámka: 
Při použití BISFed CMS systému je velmi důležité, že časoměřič zmáčkne tlačítko ukončení před tím, než hráči 
potvrdí skóre zápasu. V opačném případě to může způsobit potíže s konečným časem zápasu. 

• Pokud hráč nemůže fyzicky zmáčknout tlačítko potvrzující skóre, požádá, aby bylo skóre potvrzeno za 
něj. 

• Pokud hráč nechce podepsat výsledkový list zápasu, rozhodčí jej potvrdí. Rozhodčí informuje hlavního 
rozhodčího, že hráč nesouhlasil se skóre zápasu. 

• Rozhodčí se ze systému odhlásí před tím, než opustí kurt. 
 

 
Příloha 1 – OFICIÁLNÍ GESTIKULACE A POKYNY ROZHODČÍCH     

    

       Herní situace    Popis gestikulace    Gestikulace rozhodčího    

   

   
Odhod jacka a  
cvičných míčů 

Pravidlo 10.1   
Pravidlo 10.2   

   

   
       Pohyb paží ve směru odhodu. Slovní pokyn jack 

či cvičné hody (warm-up). 

     

   

    Odhod 
    barevného míče  

Pravidlo 10.4  
Pravidlo 10.5   
Pravidlo 10.6   

   

   
Signalizujte barevným ukazatelem,  
která strana hraje.   

 

   

Míče stejné 

vzdálenosti  

Pravidlo 10.12   

   

   

   
 Držte ukazatel za okraj, stranou vodorovně,            
 proti dlani směrem k hráčům.   

        Poté ukazatel otočte a signalizujte hráčům, 
která strana hraje.   

   

               
   

Technický či zdravotní 
time-out:   

Pravidlo 5.7   
Pravidlo 6.2   
Pravidlo 18   

   

   
Položte dlaň jedné ruky na kolmo vztyčené prsty 
druhé ruky (zobrazení písmene T) a vyslovte, 
která strana si žádá time-out.   

   
Time-out pro – jméno hráče/tým/ země/ barva a 
zda je time-out zdravotní nebo technický.   
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  Stažení míče   

  Pravidlo 15.2   
   

   

   
 Ukažte na míč a se zdviženým předloktím  

 druhé ruky naznačte odebrání míče.   

   

   

   
  1 trestný míč   

  Pravidlo 15.1   

   

   
   Zdvihněte 1 prst.   

     

   
   

Střídání   
Pravidlo 10.16   

   

   

   
          Rotujte jedním předloktím kolem druhého.   

    

Měření   

Pravidlo 4.6   
Pravidlo 11.6   

   

   
 

        Položte obě ruce k sobě a naznačte pohyb   
        směrem od sebe, jako byste natahovali pásmo na 

měření.   

    

   
        Požádání o možnost 

vstoupení do kurtu  

Pravidlo 11.6   

   
     Ukažte na hráče a potom směrem ke svému oku.   

    

   
Nepřiměřená komunikace   

Pravidlo 15.5.3      

Pravidlo 16   

   
Přiložte ukazovák k ústům a druhým   

vztyčeným ukazovákem proveďte pohyb do stran.   

  

   
Míč v autu  

Pravidlo 10.6.2   
Pravidlo 10.10   
Pravidlo 10.11   

   
Ukažte míč a zdvihněte předloktí druhé paže   
se současným otočeným dlaně k sobě a řekněte   
aut. 
Poté zmíněný míč odeberte.   
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  Žlutá karta   

  Pravidlo 15.3   

        Druhá žlutá karta  
  Pravidlo 15.10 

   

     

  Ukažte žlutou kartu v případě přestupku. 

 
     Ukažte žlutou kartu v případě druhého    
     přestupku a ukončete zápas. 

 
 
 

     
   

 Žlutá karta 

 Pravidlo 15.3 

        Druhá žlutá karta 
Pravidlo 15.10   

   
 Ukažte žlutou a následně červenou kartu.   

    
   

Diskvalifikace   

Pravidlo 15.9   
   

   
Ukažte červenou kartu.   

     

   
Konec směny / 
konec zápasu   

Pravidlo 10.7   

   
Překřižte paže v předloktí a oddělte je od sebe. 
Oznamte konec směny či konec zápasu.   

   

  
   

Skóre: 

Pravidlo 4.5   
Pravidlo 11   

   
Přiložte natažené prsty přes příslušnou barvu  
na barevném ukazateli k   
označení skóre a vyslovte jej.   

 
 
 
 

 

    

 
Příklady označení skóre:       

    
   

   

   

3 body pro červenou 7 bodů pro červenou 10 bodů pro červenou 12 bodů pro červenou 
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Oficiální gestikulace čárového rozhodčího:       

Herní situace    Popis gestikulace    Gestikulace čárového 
rozhodčího    

    

    
Výzva pro hlavního rozhodčího. 

    

    
Zvednutí paže.    

    

Grafická úprava: Francisca Sottomayor 


