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Datum soutěže:  28. 4 – 5. 5. 2019 
Místo konání:      Montreal, Kanada 
Organizátor:         Défi Sportif AlterGo 
Herní divize:         Týmy:  BC1/BC2 
                                Páry: BC3, BC4 
                                Jednotlivci: BC1, BC2, BC3, BC4   
 

 
Turnaj se odehraje dle platných pravidel BISFedu http://www.bisfed.com/wp-content/uploads/2014/01/RULES-
BOCCIA-verze3_2017-CZE1.pdf 

 
Maximální počet účastníků:   
1 + 1 – hráč + asistent 
1 trenér  
1 vedoucí výpravy 

 
Časový program: 
 

 28.4 29.4. 30.4. 1.5 2.5. 3.5. 4.5 5.5. 

Příjezdy         

Klasifikace/obhlížení 
nových hráčů  

        

Trénink, kontrola 
vybavení 

        

Zahájení         

Soutěž jednotlivců         

Soutěž týmů a párů         

Medaile, závěr         

Odjezdy         

 

 
 
 
 

                                 ZPRÁVA  

BISFed World Open MONTREAL 2019 
 

  Reprezentanti: Kateřina CUŘÍNOVÁ, sportovní asistence Samuel WAAGE 
                              Adam PEŠKA, sportovní asistence Ivana PEŠKOVÁ  

   Doprovod: Josef PEŠKA 
   Vedoucí výpravy a trenér: Michaela Řiháčková 
 

  

http://www.bisfed.com/wp-content/uploads/2014/01/RULES-BOCCIA-verze3_2017-CZE1.pdf
http://www.bisfed.com/wp-content/uploads/2014/01/RULES-BOCCIA-verze3_2017-CZE1.pdf
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SOBOTA 27.4. 
 
Dnes jsme se sešli na letišti a odletěli do Montrealu. Letěli jsme s British Airways. Bohužel naše letadlo z Prahy mělo 
hodinu zpoždění a tak jsme v Londýně nestihli přípoj do Montrealu. Tato komplikace měla za následek zdlouhavé 
vyjednávání na přepážkách a posléze s manažery letecké společnosti o tom, kde budeme spát, kde jsou naše věci a zda 
dostaneme zpět naše vozíky, které kolovaly po celém Heathrow – sedmém největším letišti světa.  Co s námi dál bude 
jsem vyjednávala přes 5 hodin postupně se 3 manažery British Airways. Jako kompenzaci se mi podařilo získat 5 
hvězdičkový hotel, 3 sedadla v první třídě a 3 sedadla ve třídě ekonomy plus a přístup do VIP salonu British Airways. 

 
NEDĚLE 28.4. 
 
Dnes jsme pokračovali v naší cestě. Do Montrealu jsme přiletěli zhruba ve 21:00 hodin 
místního času. Mezi ČR a Kanadou je časový posun o 6 hodin, takže jsme začli cítit 
únavu. Zdárně jsme dojeli do hotelu, ubytovali se a šli spát. 
 
 

PONDĚLÍ 29.4. 
 
Dnes jsme hned ráno absolvovali kontrolu sportovního vybavením a poté jsme měli trénink.  
Vše probíhalo dobře. Dnes proběhl také zahajovací ceremoniál a večer schůzka vedoucích, 
na které mi byly potvrzeny základní skupiny našich reprezentantů. 
 
Skupina Kateřiny CUŘÍNOVÉ: 
 
 

Skupina A Daniel PEREZ Andre RAMOS Kateřina CUŘÍNOVÁ Ailen FLORES 

Daniel PEREZ     

Andre RAMOS     

Kateřina CUŘÍNOVÁ     

Ailen FLORES     

 
 

Skupina Adama PEŠKY: 
 

 

Skupina  Adam PEŠKA Maria BJURSTROM Maria Belen RUIZ Edita OWCZARZ 

Adam PEŠKA 
    

Maria BJURSTROM 
    

Maria Belen RUIZ 
    

Edita OWCZARZ 
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ÚTERÝ 30.4. 
 
Ailen FLORES ARG vs Kateřina CUŘÍNOVÁ CZE výsledek 2 : 5 

Katka Cuřínová byla dle svojí pozice ve světovém žebříčku do 
skupiny A. Svůj první zápas hrála s Ailen Flores z Argentiny. Pro 
Flores je World Open Montreal první mezinárodní turnaj. Katka 
zvolila hru na dálku, ale bohužel v tomto zápase se jí nedařilo. 
Výsledky po směnách: 
 
První směna 2:0 
Druhá směna 0:1 
Třetí směna 3:0 
Čtvrtá směna 0:1   
 
Celkový stav zápasu 5:2 pro Ailen Flores. 
 

 
 

Adam PEŠKA CZE vs Edita OWCZARZ POL 
výsledek 3 : 3 – tie break – vítěz A. Peška 

Po Katce nastupoval na kurt Adam. Svůj první zápas doslova vybojoval. 
Edita hrála fantasticky, první směnu ovládla 2 body, druhou skóroval pro 
změnu Adam 1 bod. Třetí směnu Adam přidal 2 a závěrečnou směnu 
Edita srovnala na 3:3. V tie breaku Adam ale neztratil nervy a zápas 
vyhrál.  

GRATULUJEME. 

 
 Adam PEŠKA CZE vs Maria Belen Ruiz ARG výsledek 10 : 0 
 
Dne hrál ještě 1 zápas Adam Peška. S Argentinkou Mariou Belen Ruiz se Adam rozjel 
v pravém slova smyslu. V první směně skóroval 4 body, druhou směnu přidal 2, třetí 3 
body a čtvrtou směnu zakončil získáním 1 bodu. Zápas s přehledem vyhrál 10 : 0. 
GRATULUJEME. 
 
 

PONDĚLÍ 1.4. 
 
Kateřina CUŘÍNOVÁ CZE vs  Daniel PEREZ  výsledek 2 : 8 

 
Zápas s favoritem soutěže Danielem Perezem z Holandska se nevyvíjel pro Katku příliš dobře. 
Daniel v první směně skóroval 5 bodů, ve druhé směně přidal ještě 1 bod, ve třetí další 2. Katce 
se vedlo ve čtvrté směně a záskala pro sebe body 2. Celkový výsledek zápasu byl 8 : 2 pro 
Daniela Pereze. 
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Kateřina CUŘÍNOVÁ CZE vs Andre RAMOS POR výsledek 3 : 6 
 

Katčin třetí zápas v základní skupině byl herně o moc lepší než ty 
předchozí. Katka změnila oblast podání hrála na blízko a na svou první 
směnu uhrála 3 body. Andre ale dokázal udržet chladnou hlavu a ve druhé 
i třetí směně pro sebe získal 1 bod. Čtvrtá směna byla pod tlakem na oba 
hráče, protože stav byl téměř vyrovnaný (3 : 2 pro Katku). Andremu se 
vedlo o moc lépe, byl přesnější a poslední směnu zcela ovládl a získal 4 
body. 

 
 

 
 
 
Adam PEŠKA CZE vs Maria BJURSTROM SWE výsledek 4 : 2 
 
Maria i Adam hráli tento zápas oba skvěle. Adam první směnu ovládl a získal 2 
body, druhou Maria dorovnala na 2:2. Adam však udržel vedení ve třetí směně 
a zvýšil skóre o 1 bod, stejně tak jako čtvrtou směnu. Svůj poslední zápas Adam 
ve skupině vyhrál a postupuje do čtvrtfinále jako vítěz skupiny E. 
GRATULUJEME. 
 

 
 
 

Martin OPAT SVK vs Kateřina CUŘÍNOVÁ CZE výsledek 2 : 5 
 
V první směně tohoto zápasu Katka nešťastně přitlačila Martinův míček k jacku a byla 
z toho 1 : 0 pro soupeře. V druhé už si ale Katka všechny chyby pohlídala a skórovala 
4 body. Třetí směnu Martin dokázal získat ještě 1 bod, ale čtvrtou směnu už Katka 
skvěle dohodila a zápas zvítězila. GRATULUJEME. 

 
    Katka Cuřínová na Světovém poháru tímto zápasem končí, nepodařilo se jí postoupit  
    ze skupiny a odváží si za tento turnaj 3 body do světového žebříčku. 
 

 
 

ÚTERÝ 2.4. 
 
ČTVRTFINÁLE  
 
Adam PEŠKA CZE vs Mirco GARAVAGLIA ITA 
 
V první směně tohoto zápasu se vedlo velmi dobře soupeři a 
získal hned 3 body. Druhou směnu soupeř zvýšil skóre na 4: 0. 
Zápas Adamovi nešel tak jak by chtěl a vždy, když se toto stane, 
jsme domluveni na změně taktiky. Třetí směnu poslal tedy 
Adam jacka na dálku a soupeř nebyl už tak přesný. Doposud 
velmi přesný Ital se vyházel a Adam měl šanci, kterou dokonale 
využil a soupeři dal 4 body. Bylo tedy srovnáno. Čtvrtou směnu 
zahajoval Mirco a opět dal výborné podání, Adam rozrazil a 
dohodil. Mirco Adamovi totéž vrátil a Adam opět rozrazil a 
dohodil. Čtvrtá směna byla velmi napínavá. Mirco byl vyházený 
a byl k jacku blíže, Adam měl poslední 2 míčky. Neztratil však 
hlavu, rozrazil a dohodil a vítězství bylo jeho. GRATULUJEME. 
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SEMIFINÁLE 
 
Adam PEŠKA CZE vs Nurulasyiqah Mohammad TAHA SIN 
 
Adam měl první směnu semifinálového zápasu pod kontrolou, využil 
příležitosti a skóre bezpečně maximalizoval – získal hned 3 body. Ve 
druhé směně však soupeřka dokázala zápas udržet velmi vyrovnaný a 
zvýšila své skóre o 2 body. Třetí směnu, své podání měl opět velmi 
dobře pod kontrolou Adam a získal 2 body. Ve čtvrté směně soupeřka 
vyházela své míče dříve a za stavu, kdy si Adam nechal ověřit, že 
skóruje „pouze“ 2 body Adam již své míče odevzdal. Semifinálový 
zápas byl Adam přesný a rozhodný.  K vítězství GRATULUJEME. 

 
 
 
FINÁLE 

 
Adam PEŠKA CZE vs Jose Carlos MACEDO POR 
 
 
Finálový zápas se odehrál ve skvělé atmosféře mnoha diváků. Adam se 
předvedl jako opravdový profesionál. Chladná hlavu, plánovaná taktika, 
zaměření se sama na sebe, bezpečná maximalizace skóre, přesné dohozy a 
bezchybné rozrážení – to vše se v této hře vybudovalo skvělé momentum pro 
českého hráče. Macedo dokázal první směnu získat 1 bod, druhou a třetí však 
Adam získal 4 body (v každé směně 2). Za stavu 4:1 se šlo do čtvrté směny 
Adamovi uvolněně.  Hrál s klidem a zápas si zabezpečil vítězstvím 4:2.  Pro 
Českou republiku tak vybojoval na Světovém poháru v Kanadě ZLATOU 
MEDAILI. BYLO TO OPRAVDU ÚŽASNÉ.  
 
 
 
 
Dnešní den byl naprosto fantastický. Adam a Iva Peškovi se posunuli velkým krokem ke svému cíli – ke kvalifikaci na LPH 
Tokio 2020.  Dnešním dne dokázali, že svou nezměrnou pílí a snahou dokáží vybudovat naprosto fantastickou herní 
formu. Dokáží pracovat koordinovaně, disciplinovaně a ve shodě s plánovanou sportovní přípravou.  
 
Od svého prvního výjezdu na oficiální mezinárodní turnaj (pod hlavičkou BISFed) udělali obrovský kus kupředu. Vyměnili 
komplet sportovní vybavení - podařilo se nám po velmi dlouhé době získat velmi efektivní míče – superhard DREAM 
BALL.  Vybudovali si nové herní procesy – i s Adamovým těžkým tělesným postihem dokáží využít k míření každý centimetr 
odhodového boxu.  
Adam porozuměl velmi účinným taktickým a strategickým prvkům hry v soutěžní třídě BC3.  
Spolupracujeme s těmi nejlepšími profesionály světa, jako je pan Cheol Hyeon Kwon z Koree – 5.násobný Mistr Světa a 
3-násobný Paralympijský šampion, který sledoval i na tomto turnaji všechny dostupné zápasy Adama.  
Nešlo by to určitě bez skvělé osobní asistence Josefa Pešky, který je také skvělý technik a opraví vždy hned vše, co je 
potřeba. Se vším si poradí. 
Velmi upřímné díky patří všem sponzorům a podporovatelům - Nadačnímu fondu EMIL, Sporťáčku (WANNADO), firmě 
Montáže Brož, firmě Samolepky Machač, Nadačnímu fondu Lenky a Romana Šmidberských, MŠMT, TJ Léčebna 
Košumberk, ČSOB Pojišťovně, Pardubickému kraji, Nadaci Charty 77 a dalším. 
V neposlední řadě patří obrovské díky rodině za bezvadné zázemí a fanouškům za doslova masivní příval pozitivní energie. 
 
Díky tomuto všemu dnes Adam s Ivou obrovsky posunuli vpřed. Díky těmto všem prvkům dokázali porazit takového 
hráče jakým je José Carlos Macedo – 3-násobný Paralympijský šampion, 2-násobný Mistr Evropy, na svém kontě má také 
2x stříbrné medaile z Mistrovství Světa, 1 stříbrnou a 3 bronzové medaile z LPH a mnoho dalších. 
 
Díky tomuto všemu jsme mohli slyšet v Montrealu Českou hymnu. Byl to úžasný pocit. Adam, Iva, Katka, Samuel, Josef 
i já jsme byli velmi hrdí a dojatí. 
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  Jsme jeden tým. Jsme hrdý tým České republiky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zpracovala: Michaela Řiháčková 
Vedoucí RTB 
Česká federace Spastic Handicap 
 

 


