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ZPRÁVA Z AKCE 

BISFed World Cup Povoa de Varzim 2022 

3. – 11. 7. 2022 

 

organizace výjezdu:  Česká federace Spastic Handicap, z.s. 

vedoucí výpravy:  Robert Křivan 

 

reprezentanti:  Marcela Čermáková  BC3 F 

Adam Peška   BC3 M 

Josef Žabka   BC2 M 

Kateřina Cuřínová  BC1 F 

Radek Procházka  BC4 M 

 

doprovody:   Zuzana Čermáková  rampařka BC3 

Ivana Pešková   rampařka BC3 

Marie Vítů   sportovní asistentka (Cuřínová) 

Radka Břehová  asistentka (Žabka) 

Dominik Kniezek  asistent (Procházka) 

Josef Peška   asistent 

Aleš Čermák   asistent 

 

 
Doprava:   letecky 

 

Odpovědnost za zajištění letenek a tedy i řádnou a včasnou leteckou přepravu do 

Portugalska převzali a nesli zástupci ČFB, následkem odmítnutí nabídky potvrzené letecké 

přepravy ze strany ČFSH.  Na samotný průběh letecké přepravy dohlížel vedoucí výpravy. 

 

Původní harmonogram před odletem: 

 

Skupina 1 odlet 2. 7. 10:05, sraz na letišti 6:30, návrat 11.7.2022 23:15 do Prahy 

Skupina 2 odlet 3. 7. 10:25, sraz na letišti 7:00, návrat 09.7.2022 23:15 do Prahy 
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Skupina číslo 1 odletěla do Porta 2. 7. 2022 pod vedením vedoucího výpravy. Ve Frankfurtu 

došlo ke zdržení, které způsobila letecká společnost. 

Po příletu do Porta byla zjištěna ztráta mechanických vozíků Adama Pešky a Marcely 

Čermákové. Za asistence vedoucího výpravy byl sepsán protokol o ztrátě obou vozíků. 

Marcele Čermákové byl zapůjčen letištní vozík. O ztrátě vozíků informoval vedoucí výpravy 

neprodleně zástupce ČFSH i ČFB! 

Skupina číslo 2 odletěla z Prahy 3. 7. 2022. 

Po příletu do Porta byla zjištěna ztráta zavazadla Dominika Kniezeka. Dominik sepsal na 

letišti oficiální protokol o ztrátě. Druhá skupina byla poté dopravena do hotelu, kde se 

setkala s vedoucím výpravy. Po příjezdu do hotelu zjistil Radek Procházka, že rovněž nemá 

zavazadlo, záležitost s hledáním zavazadla a vyřízení doplnění oficiálního reklamačního 

protokolu od něj převzal vedoucí výpravy. 

Vedoucí výpravy se dohodl s organizátory na pravidelných (osobních) kontrolách 

reklamačního oddělení na letišti. Zavazadlo Dominika Kniezeka, bylo nalezeno do 72 hodin 

od ztráty. Radek procházka dostal zpět svůj kufr po více než 5 dnech. Ztracené vozíky se po 

dobu turnaje nepodařilo naleznout. 

Změny v odletech z Porta, doprava zpět: 

V průběhu turnaje jsem byl telefonicky informován P. Vrbovou o zrušení navazujících letů 

Frankfurt - Praha pro obě dvě skupiny. Zrušení letů zapříčinila stávka personálu na letišti ve 

Frankfurtu. Společně učiněným závěrem bylo rozhodnuto, zvolit možnost doletět do 

Frankfurtu a poté dopravit účastníky výpravy automobilovou přepravou zpět do Prahy. 

Druhá možnost, čekat na letecký spoj do druhého dne ve Frankfurtu byla zavrhnuta, jak P. 

Vrbovou, tak vedoucím výpravy (aktuální zmatek v letecké přepravě, možnost ztráty dalšího 

vybavení, logistické problémy se setrváním ve Frankfurtu). 

Zástupci ČFB zajistili automobilovou přepravu obou skupin účastníků výpravy na trase 

Frankfurt – Praha. 

Ubytování: 

Axis Offir Hotel Esposende**** 

Výprava byla ubytována 18km od sportoviště, ubytování odpovídalo všem požadavkům 

výpravy. 

V hotelu byly podávány snídaně a večeře po celou dobu pobytu. 
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Průběh soutěže: 

Jednotlivci – BC1F, BC2M, BC3M, BC3F, BC4M 

Kateřina Cuřínová BC1F jednotlivci    Sportovní asistentka: Marie Vítů 

Kategorie BC1 ženy měla celkově 10 startujících. Kateřině byla automaticky vylosována 4 

členná skupina s dvěma postupujícími do další soutěže. Bohužel vzhledem k jedné výhře a 

dvou prohrám se postup nezdařil. 

 

 

 

Josef Žabka BC2M jednotlivci 

Kategorie BC2 muži měla celkem 15 startujících. Josef byl rozlosován do skupiny po třech 

hráčích, přičemž první ve skupině postupoval přímo a druhý do „knockoutu“ o postup do 

další fáze soutěže. J. Žabka předvedl nepřesvědčivý výkon a po dvou prohrách, se naděje na 

postup rozplynuli.  
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Radek Procházka BC4 jednotlivci 

Kategorie BC4 měla celkem 17 startujících. Radkovi byla vylosována tříčlenná skupina. Po 

jedné výhře nad hráčem z Izraele a jedné prohře se skvěle hrajícím Andrejčíkem (SVK) 

obsadil Radek v základní skupině druhé místo a probojoval se do „playoffs“ o postup do další 

fáze turnaje. Procházka bohužel v playoffs nestačil na S. McGuire (GBR) a podlehl mu těsným 

poměrem. 

 

Marcela Čermáková BC3F jednotlivci   Rampařka: Zuzana Čermáková 

Kategorie BC3 ženy měla celkem 12 startujících. Marcele vylosovali tříčlennou skupinu a po 

jedné výhře v tiebreaku a jedné prohře se jí povedlo z druhého místa ve skupině postoupit 

do „čtvrtfinálového knockoutu“, kde bohužel nestačila na hráčku Sonia Heckel (FRA). Nutno 

podotknout, že pro Marcelu to byla první účast na World Cupu a vzhledem ke ztrátě svého 

hracího vozíku předvedla stabilní herní výkon.  
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Adam Peška BC3M jednotlivci     Rampařka: Ivana Pešková 

Kategorie BC3 muži jednotlivci měla 12 startujících. Adamovi byla nalosována tříčlenná 

skupina, kde  po dvou výhrách bez větších obtíží obsadil první místo v základní skupině. Ve 

čtvrtfinále zdolal G.Polichronidise (GRE) a v semifinále bohužel nestačil na hráče z Thajska, 

kterému podlehl těsným poměrem. 

Zápas o třetí místo s Concalvesem (POR) skončil v tiebreaku, kde se z vítězství radoval 

Portugalský hráč a Adam tak obsadil čtvrté místo. 
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BC3 soutěž párů 

Adam Peška / Ivana Pešková, Marcela Čermáková / Zuzana Čermáková 

V kategorii BC3 páry bylo do turnaje registrováno 9 účastníků. V základní skupině pár odehrál 

vyrovnaný zápas s Hong Kongem, který se dostal do tiebreaku, bohužel v prodloužení se 

z vítězství radoval soupeř. V druhém zápase Adam s Marcelou herně nestačili na Polský pár a 

druhá prohra v základní skupině znamenala zmařené naděje na postup do další fáze soutěže 

párů. 

 

Covid Protocol:  

Čtvrtý den výjezdu byli všichni účastníci turnaje otestováni antigen testem s výsledkem 

„NEGATIVNÍ“. 

Klasifikace: 

Radek Procházka byl přizván ke klasifikaci dne 4. 7. 2022. Celý proces trval 90 minut a 

v průběhu klasifikace byl přítomen vedoucí výpravy. Výsledek BC4 Rew. 

Průběh výjezdu v bodech: 

- stravování bez komplikací, na příští výjezd nahlásit R. Břehové vegetariánskou stravu 

- pravidelné hledání na letišti ztracených zavazadel a vozíků (vedoucí výpravy, HOC) 

- chování výpravy na sportovišti korespondovalo s požadavky organizátora (covid 

protocol, rozestupy, zakrytí úst) 

- transport z hotelu na sportoviště a zpět rovněž bez komplikací, všichni účastníci se 

bez problémů řídili rozpisem pro dopravu 

- Radek Procházka, ztráta telefonu (nahlášeno vedoucím výpravy a nalezeno 

organizátorem) 

- Radek Procházka, píchlé kolo u elektrického vozíku (vedoucí výpravy sjednal opravu, 

kolo vyměněno za nové) 

- řešení ztracených zavazadel přes leteckou společnost P. Vrbová, L. Ptáčková, 

emailová komunikace s vedoucím výpravy 
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- používání whats up skupiny, instrukce od vedoucího výpravy účastníkům výpravy 

vždy pochopeny a bez komplikací plněny 

- odjezd první skupiny z místa konání turnaje dle instrukcí vedoucího výpravy proběhl 

bez obtíží (rovněž přeprava Frankfurt – Praha) 

- párová soutěž bez procesních obtíží nebo technických problémů 

- odjezd druhé části výpravy z místa konání turnaje za účasti vedoucího výpravy 

proběhla hladce (rovněž přeprava Frankfurt – Praha) 

- celý výjezd proběhl bez zdravotních komplikací, nebo úrazů členů výpravy. 

Závěr a doporučení: 

Výjezd na World Cup Povoa de Varzim byl v mnoha směrech komplikovaný. U příštích 

výjezdů považuji za žádoucí, aby se při letecké přepravě, výprava nedělila na dvě odletové 

skupiny. Tomu lze zamezit včasným dodáním všech potřebných informací a podkladů pro 

objednání letenek a reálným zhodnocením nabídky letenek zprostředkovaných ČFSH. 

Oceňuji, jak dobře a smířlivě se účastníci vyrovnali se ztrátou svých zavazadel a 

s pochopením čekali. Letecká společnost, organizátoři, činovníci svazů, vedoucí výpravy 

vyvíjeli maximální úsilí k nalezení jejich zavazadel a vozíků. 

Někteří reprezentanti poukazovali na fakt, že nejsou dostatečně proškoleni o nových 

pravidlech, proto bych rád poprosil jejich mateřský svaz, aby zavedl školení o nových 

pravidlech, jako součást reprezentačních soustředění. Jako vedoucí výpravy jsem 

samozřejmě rozeslal odkaz, kde lze nová pravidla a jiné užitečné dokumenty volně stáhnout.  

World Cup je turnajem „vyšší třídy“ tudíž i kvalita soupeřů tomu odpovídá. Výsledky našich 

reprezentantů odpovídají jejich herním výkonům, kterými se na turnaji prezentovali. 

Nicméně v průběhu turnaje jsem podal oficiální stížnost na výkony některých rozhodčích a 

kvalitu herního povrchu (dle mého názoru nebyl odpovídající úrovni turnaje). 

Výjezd na World Cup Povoa byl oficiálně ukončen vedoucím výpravy 11. 7. 2022 po příjezdu 

do Prahy. 

 

 

Robert Křivan,  vedoucí výpravy  
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