
Postup pro udělování BISFed licence výrobcům boccia míčů 
 

ÚVOD 
 
Boccia míče, které sportovci aktuálně používají na BISFed turnajích podléhají pouze specifikacím stanovených 
v pravidlech hry. Stávající pravidla nezkoumají původ, výrobu ani materiály použité uvnitř míče. Vzhledem k tomu, že 
neexistuje žádná kontrola nad výrobou míčů, nemají sportovci přístup ke všem míčům, které se používají. To znamená, 
že BISFed si nemůže být jistý, že všichni sportovci mají při soutěži stejné podmínky. 

Za účelem vyřešit tuto situaci bude BISFed vyžadovat, aby všechny míče, které budou používány na BISFed turnajích byly 
schváleny a vyrobeny BISFed akreditovaným výrobcem. Takto budou mít všichni sportovci přístup ke stejnému 
sortimentu míčů.  

Tento dokument vysvětluje postup, jakým způsobem budou zavedeny licencované míče na BISFed mezinárodní turnaje 
a nastavuje časový plán tohoto procesu.  
 
ZAVEDENÍ DO PRAXE 
 

• BISFed licence budou vydány několika výrobcům boccia míčů (pravděpodobně mezi šesti a osmi) na začátku každého 
paralympijského cyklu. Licence bude mít platnost čtyři roky s výjimkou prvního cyklu, který trvá pouze tři roky 2022–
2024. 

• Od 1. ledna 2022 budou moci používat sportovci pouze licencované míče, a to na turnajích – LPH, BISFed Mistrovství 
světa, jakýkoli kvalifikační závod na LPH či BISFed světový pohár. 

• Pro přechodné období jednoho roku od 1. 1.2022 do 31.12.2022 budou moci sportovci používat míče, které nejsou 
označeny jako licencované, a to na turnajích BISFed InterContinental Challenger (dříve Regional open) nebo na 
nižších turnajích schválených BISFed. Od 1. ledna 2023 a dále budou sportovci na všech BISFed turnajích, používat 
pouze licencované míče. 

• Proces udělování licence bude obvykle ukončen koncem června vždy ve čtvrtém roce paralympijského cyklu, aby 
sportovci měli dostatek času seznámit se s novými výrobci či míči. Pokud některému výrobci nebude obnovena 
licence z jednoho cyklu na druhý, sportovci, kteří používají míčky od tohoto výrobce, mohou pokračovat v používání 
míčů pouze v prvním roce nového paralympijského cyklu. 
 

• Všichni výrobci, kteří obdrží licenci se musí zavázat k výrobě boccia míčů, které splňují pravidla, po dobu trvání 
licenčního období. Pokud výrobce přestane během licenčního období míče prodávat, bude mu licence odebrána. 
V případě vypršení platnosti licence (či pokud je licence výrobci odebrána) mohou být míče tohoto výrobce 
používány na turnajích BISFed maximálně po dobu jednoho roku od odebrání licence. 

• BISFed soutěžní výbor posoudí žádosti výrobců a bude vést jejich seznam, který bude zveřejněn také na webových 
stránkách BISFed. 

 
POSTUP SCHVÁLENÍ LICENCE VÝROBCI 
 
1. Výrobci, kteří chtějí vyrábět boccia míče pro použití na akreditovaných BISFed turnajích požádají o vydání licence. 

Formulář pro zájemce je k dispozici na webových stránkách BISFed: http://www.bisfed.com/about-boccia/boccia-
sport-equipment/ 

2. Každý výrobce zašle žádost a vzorek nejměkčího míče v každé schválené barvě. 
3. BISFed schválí za míče vyhovují současným pravidlům a v případě, že míče vyhovují, zašle výrobci smlouvu. 
4. Poplatek za licenci je 7.500 GBP pro paralympijský cyklus 2022-2024 v případě, že zájemců licenci bude alespoň 5. 

Pokud ne, BISFed si vyhrazuje právo na změnu výše poplatku. 
5. V případě, že výrobce začne vyrábět nový druh míčů během paralympijského cyklu, zašle jejich vzorky ke schválení 

na BISFed. 
6. BISFed má právo odebrat výrobci licenci v případě, že se zjistí, že míče, které prodávají neodpovídají vzorkům 

zaslaným ke schválení. 
7. BISFed si vyhrazuje právo kontrolovat kvalitu míčů na BISFed turnajích. Každý výrobce bude odpovědný za kvalitu 

míčů a za jejich soulad s pravidly. 
 
 
 
 

http://www.bisfed.com/about-boccia/boccia-sport-equipment/
http://www.bisfed.com/about-boccia/boccia-sport-equipment/


PRAVIDLA PRO MÍČE 
 
Sada míčů se musí skládat ze šesti červených a šesti modrých a jednoho bílého míče. Všechny míče musí barevně 
odpovídat schváleným barvám.  Všechny míče musí být označeny razítkem s logem BISFed licence a musí být v dobré 
kondici pro hru.   

Míč musí obsahovat granulovanou výplň, která je uzavřena v pevně prošité vrstvě kůže či podobného materiálu. Míč 
musí vážit nejméně 263 g a maximálně 287 g a po obvodu musí mít vyhovující míru minimálně 262 mm a maximálně 
278 mm. Hlavní rozhodčí určí, zda je míč vyhovující na každém turnaji.  

Míč nesmí být nijak viditelně poškozen a logo BISFed musí být jasně viditelné. 

Žádný hráč nesmí měnit celistvost míče z původní výroby (narušit originální výrobek) či povrch míče (například 
nanesením jakékoli cizí látky, například lepidla, vody, gumy nebo spreje.) TREST: Hlavní rozhodčí míč stáhne a hráč obdrží 
automatickou červenou kartu. 

Již dříve bylo doporučeno, že proces designu, volba materiálu či výroby boccia míčů by neměly být regulovány, protože 
takové omezení by mohlo bránit vývoji a inovaci produktů. 
 
KONTROLA MÍČŮ 
 
Každý míč bude testován na BISFed roll testu standartním způsobem popsaným v pravidlech sportu boccia.   
 
ČASOVÝ PLÁN  
 

15.1. 2021; 15.12. 2023 & 2027 licencování míčů dokončeno 

28. 2. 2021; 2 .1 2024, 2028 seznam akreditovaných výrobců na stránkách BISFed 

1.7. 2021, 2024, 2028 výrobci připraveni na prodej nových míčů s označením BISFed (na míčích musí 
být logo BISFed i výrobce) 

2.1. 2022, 2025, 2029 zavedení licenčních cyklů  

2.1. 2022 to 31.12. 2022 všichni sportovci účastnící se LPH, Mistrovství světa BISFed, jakéhokoliv 
kvalifikačního závodu na LPH nebo Světového poháru BISFedu hrají pouze 
s licencovanými míči 

2. 1. 2023 a dále na všech akreditovaných turnajích BISFed musí být používány pouze 
licencované míče zakoupené po 1.7.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POVOLENÝ ROZSAH BAREV 
 

JACK  

BISFed JACK BALL – rozsah barev 
Pantone book of: FHI Paper TPG (Lacquer Coating on Paper Product Design) 

OD NEJSVĚTLEJŠÍ PO NEJTMAVŠÍ 

PANTONE scale code 

PANTONE scale code RGB scale code HEX/HTML scale code CMYK scale code 

nejsvětlejší 
11-0601 TPG Bright White 245 247 246 F5F7F6 N/A 

PANTONE scale code RGB scale code HEX/HTML scale code CMYK scale code 
nejtmavší 

11-0507 TPG Winter White 241 234 212 F1EAD4 N/A 

 
 

ČERVENÝ 

MÍČ 

  

BISFed ČERVNÝ MÍČ – rozsah barev 
Pantone book of: Formula Guide Coated (Spot Color Ink on Coated Paper Graphic Design) 

OD NEJSVĚTLEJŠÍ PO NEJTMAVŠÍ 

PANTONE scale code 

PANTONE scale  code RGB scale code HEX/HTML scale code CMYK scale code 

nejsvětlejší 
185 C 228 0 43 E4002B 0 100 89 0 

PANTONE scale code RGB scale code HEX/HTML scale code CMYK scale code 
nejtmavší 

7427 C  151 27 47 971B2F 0 100 68 35 

 
 

MODRÝ MÍČ 

  

BISFed MODRÝ MÍČ – rozsah barev 
Pantone book of: Formula Guide Coated (Spot Color Ink on Coated Paper Graphic Design) 

OD NEJSVĚTLEJŠÍ PO NEJTMAVŠÍ 

PANTONE scale code 

PANTONE scale  code RGB scale code HEX/HTML scale code CMYK scale code 

nejsvětlejší 
298 C 65 182 230 41B6E6 65 3 0 0 

PANTONE scale code RGB scale code HEX/HTML scale code CMYK scale code 
nejtmavší 

DARK BLUE C 0 36 156 00249C 100 86 0 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


