Nábor rozhodčích
paralympijský sport BOCCIA
Máte rádi hru fair-play? Staňte se BOCCIA rozhodčím!
Co je boccia?
Boccia je sport podobný francouzské hře pétanque pro tělesně postižené.
V roce 1984 se boccia stala paralympijským sportem. Dnes se boccia hraje ve více než 88 zemích světa.

Co obnáší činnost rozhodčího ve sportu boccia?
1. KROK Nábor aneb proč to nezkusit?
Zájemce obdrží informační email, ve kterém je seznámen s činností rozhodčího a se základními pravidly sportu
boccia. K získání praktických zkušeností se může účastnit soustředění reprezentace či tréninků nejbližšího
sportovního klubu. V případě většího počtu zájemců bude uspořádáno 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, obdržíte průkaz
rozhodčí úroveň 2. Poté můžete rozhodovat hlavní zápasy či být hlavním rozhodčím. Můžete vést 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 International Referee Course začnete rozhodovat na BISFed mezinárodních
turnajích. Obdržíte licenci mezinárodního rozhodčího, jejíž platnost podléhá aktivní rozhodcovské činnosti na
národní a mezinárodní úrovni. Můžete připravovat a vést workshopy a školení pro národní rozhodčí.

Co Vám můžeme nabídnout?
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 obrátit pro vice podrobností?
V případě zájmu se obraťte na vedoucí realizačního týmu Pavlu Přistoupilovou
e-mail: pristoupilova@spastic.cz
telefon: 722 119 888
Česká federace Spastic Handicap
národní sportovní autorita

