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Datum soutěže:  25.3. – 1.4.2019 
Místo konání:      Záhřeb, Chorvatsko 
Organizátor:         Disabled Croatian Boccia Association 
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 
 
Ubytování:  
Hotel International hotel Zagreb  https://www.hotel-international.hr/ 
 
Časový program: 
 

 25.3. 
pondělí 

26.3. 
úterý 

27.3 
středa 

28.3.  
čtvrtek 

29.3.  
pátek 

30.3 
sobota  

31.3. 
neděle 

1.4.  
pondělí 

Příjezdy         

Klasifikace/obhlížení 
nových hráčů  

        

Trénink, kontrola 
vybavení 

        

Zahájení         

Soutěž jednotlivců         

Soutěž týmů a párů         

Medaile, závěr         

Odjezdy         

 

 
 

 
        
 
 

ZPRÁVA  

BISFed Regional Open ZÁHŘEB 2019 
 

  
 
  

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
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
https://www.hotel-international.hr/
https://www.hotel-international.hr/
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PONDĚLÍ 25.3. 
 
Dnes jsme vyrazili do Záhřebu vlastními auty. Po cestě neměl nikdo žádné nepříjemnosti a v hotelu International 
v Záhřebu jsme se sešli okolo 17 hodiny odpolední. Poté jsme navštívili sportovní halu, kde se turnaj koná. Večer jsme 
pohovořili o programu na další den a šli si po náročném dni odpočinout. 

 
ÚTERÝ 26.3. 
 
Dnes proběhla v 9:50 kontrola sportovního 
vybavení. Sportovní vybavení našich hráčů bylo 
vyhovující. Dále jsme absolvovali trénink na 
soutěžním kurtu, a to v časech 10:15 a 12:45. 
V 17:00 jsme se zúčastnili zahajovacího 
ceremoniálu a ve 20:00 jsem absolvovala schůzku 
vedoucích výprav. 
 
 
 

STŘEDA 27.3. 
 
Dnes odehráli Marcela i Radek své první 2 zápasy v základních skupinách s těmito výsledky: 
 
Skupina Marcely ČERMÁKOVÉ a výsledky dosažené v prvním hracím dnu: 
 
 

Skupina D Adam Burianek Boris Klohna Marcela Cermakova William Arnott 

Adam Burianek  3 - 2 3 - 3  

Boris Klohna 2 - 3   4 - 5 

Marcela Cermakova 3 - 3   0 - 6 

William Arnott  5 - 4 6 - 0  

 
 

Skupina Radka PROCHÁZKY a výsledky dosažené v prvním hracím dnu: 
 

 

Skupina E Laszlo Hegedus Gergo Berkes Thomas Ramsawmy Radek Prochazka 

Laszlo Hegedus 
 

5 - 2 9 - 0 
 

Gergo Berkes 2 - 5 
  

2 - 4 

Thomas Ramsawmy 0 - 9 
  

3 - 4 

Radek Prochazka 
 

4 - 2 4 - 3 
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Marcela Čermáková CZE vs Willam Arnott GBR výsledek 0 - 6 

Marcela Čermáková hrála svůj první zápas s Williamem Arnottem 
z Velké Británie. Pravdou je, že William byl tak trošku nešťastný los. 
Skupinu má Marcela asi nejtěžší, kterou na tomto turnaji mohla 
dostat. Kolem určení skupin BC3 jednotlivci panovali na turnaji 
trochu zmatky, kdy v oficiálním rozpisu byly skupiny rozřazeny 
jinak, než hráči příští den nastupovali. Zápas s Williamem byl 
výsledkem sice jasně pro Angličana, ale Marcela nehrála špatně. 
Kdo se občas na BC3 bocciu dívá, ví, že mnohdy rozhodují 
milimetry, a tak to bylo i tu. V tomto zápase tyto milimetry však 
rozhodovali ve prospěch Willama, zápas skončil 6 – 0. 
 
 
 
 
 

 

Thomas Ramsawmy FRA vs Radek Procházka 
výsledek 3 - 4 

Po Marcele nastupoval na kurt Radek Procházka, 
jeho soupeř byl francouzský hráč Thomas 
Ramsawmy. Radek první směnu prohrál 3:0, ale 
poté se momentum hry přesunulo a Radek začal 
dorovnávat. Radek předvedl dokonalé dohozy a 
soupeře před čtvrtou směnou dostal svým 
stabilním výkonem pod tlak. Čtvrtou směnu si 
Radek udržel stabilitu dohozů a zápas vyhrál 4 – 3. 

 

 
 
Marcela Čermáková CZE vs Adam Buriánek SVK výsledek 3 - 3 
 
Druhý zápas nastupovala Marcela Čermáková proti slovenskému hráči Adamovi 
Buriánkovi. Adam byl prvním nasazeným ve skupině Marcela byla rozhodnuta vydat 
ze sebe v zápase maximum. Vybojovala tie-break, ve kterém bohužel slovenskému 
hráči podlehla. Zápas byl velmi vyrovnaný a to nejen výsledku, ale i herně.  
 
 
 

 
               
    Gergo Berkes HUN vs Radek Procházka CZE výsledek 2 - 4 
 

První směnu Radek prohrál 2:0, ale poté se začal na soupeře 
dotahovat. Druhou směnu snížil výsledek pro soupeře na 2:1, 
třetí směnu přidal ještě jeden bod a v závěrečné směně 
skóroval 2. Ani druhá výhra ve skupině však negarantovala 
vstup do čtvrtfinále. Rakda čekal ještě zápas s Lazslo 
Hegedusem z Maďarska – prvním nasazeným v Radkově 
skupině E. 
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ČTVRTEK 28.3. 
 
Dnes se dohrávali zápasy v základních skupinách. Výsledky základních skupin Marcely Čermákové a Radka Procházky: 
 

Skupina D Adam Burianek Boris Klohna Marcela Cermakova William Arnott 

Adam Burianek  3 - 2 3 - 3 1 - 5 

Boris Klohna 2 - 3  5 - 3 4 - 5 

Marcela Cermakova 3 - 3 3 - 5  0 - 6 

William Arnott 5 - 1 5 - 4 6 - 0  

 

Skupina E Laszlo Hegedus Gergo Berkes Thomas Ramsawmy Radek Prochazka 

Laszlo Hegedus 
 

5 - 2 9 - 0 2 - 3 

Gergo Berkes 2 - 5 
 

2 - 4 2 - 4 

Thomas Ramsawmy 0 - 9 4 - 2 
 

3 - 4 

Radek Prochazka 3 - 2 4 - 2 4 - 3 
 

 

 
 
Boris Klohna SVK vs Marcela Čermáková CZE  
Výsledek 5 – 3  
 
Tento zápas byl plný zmatků a nedorozumění, a to 
hlavně proto, že pan rozhodčí neuměl vůbec anglicky a 
když se například Marcela zeptala jen na skóre, začal 
měřit míče na kurtu. Marcela tím ztrácela drahocenný 
čas a dostala se zbytečně pod tlak. Marcelka první 
směnu inkasovala 1 bod, druhou směnu však dorovnala 
na stav 1-1. Třetí směnu Marcela bohužel prohrála 4 
body a ve čtvrté směně se ještě pokusila výsledek 
zvrátit, ale už se jí to nepodařilo.  Celkově tak zápas pro 
ni skončil 5 – 3 prohrou. 
 
Pro Marcelu byly zápasy na tomto turnaji jako lekce a 
výzvy. Skupina, ve které byla vůbec nebyla lehká. Adam, 
Boris a William jsou moc dobří hráči. Od Evropského 
poháru v Poznani má však v kvalitě svojí hry posun a 
účast na tomto turnaji ji opět posunula o krok dále. 
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Lazslo Hegedus HUN vs Radek Procházka CZE výsledek 2 – 3 
 
Pro Radka byl tento zápas rozhodující. V klasifikační třídě BC4 nastupovalo do BISFed 2019 Regional Open Záhřeb 27 hráčů 
v sedmi skupinách. Z každé skupiny tak postupovali pouze vítězové skupin a potom 1 hráč na skóre. Radek si první směnu 
vedl velmi dobře a uhájil si ji ve svůj prospěch jedním bodem. Druhá směna byla velmi těsná a skončila 1 – 1. Třetí směnu 
opět vybojoval Radek a skóroval 1 bod.  Poslední směnu snížil skóre jedním bodem Maďar, ale 1 bod mu už výhru 
nezajistil. Radek tak porazil Lazsla Hegeduse 3 – 2 a zajistil si postup ze skupiny E. GRATULUJEME. 
 

 
PÁTEK 29.3.  
 
 

Čtvrtfinále   

Michaela Balcová SVK  vs Radek Procházka CZE 
výsledek  3 - 4 
 
První směnu si pro sebe Michaela vybojovala 1 bod a 
druhou přidala hned 2. Pro Radka to tedy v polovině 
zápasu moc dobře nevypadalo, ale rozhodně ho to 
vnitřně nezlomilo. Ve třetí směně dorovnal na vyrovnaný 
stav 3 míči. Ve čtvrté hrál s rozvahou a přesností a tím si 
uhájil 1 bod. Takto si dokázal poradit se zkušenou 
Michaela Balcovou ve čtvrtfinále a probojoval se mezi 
nejlepší čtyřku do somifinále. GRATULUJEME. 
 
 

Semifinále  

Radek Procházka CZE vs Lazslo Hegedus HUN výsledek 3 – 4  
 
Semifinálový zápas Radka byl velmi napínavý. V první směně 
Radek vybojoval 1 bod, to byl skvělý začátek. Ve druhé směně 
však maďarský hráč skóroval 3 body. Radek bojoval ze všech 
sil a třetí směnou vyrovnal na 3 – 3. Črvrtá směna byla velmi 
těsná a oba hráči hráli skvěle. Jack byl během této směny 
vytlačen do autu a putoval na kříž,  Radek dohazoval, stejně 
tak i  Lazslo, který byl svým dohozem blíž. Radek měl poslední 
míč a tímto míčem chtěl mírně přitlačit svůj míč na kurtu 
k jacku. Trefil se přesně kam chtěl, Radkův míč najel na jacka 
ale bohužel se odrazil lehce zpět. Míč Maďara byl tak o pár 
milimetrů blíž k jacku. Radek si tedy zahraje o bronz. 
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Zápas o bronz 

Artem Kolinko UKR vs Radek Procházka CZE výsledek 6 – 3 
 
První směnu se Radkovi nedařilo dohodit a Artem získal 3 body. Druhou směnu 
Radek zabojoval a skóroval parádní 2 body. Třetí směnu se bohužel více dařilo 
Artemovi a zvýšil skóre na 6 – 2. Radek v poslední směně vybojoval bod a zápas 
o bronzovou medaili tak skončil ve prospěch Ukrajince. 
 
Radek se vrátil na mezinárovní scénu po 4 letech. Čtvrté místo na Evropském 
poháru v Záhřebu je skvělým výsledkem. V klasifikační třídě BC4 bylo v Záhřebu 
opravdu nabyto. 27 hráčů z různých zemí Evropy nedali žádný bod zadarmo. 
Dosah na semifinále je fantastický úspěch. 
 
 
 
 
 

Dnes dorazil do Záhřebu také Adam Peška a  zítra nastupujeme na páry BC3. Adam absolvoval kontrolu sportovního 
vybavení a hodinový trénink.  
 

SOBOTA 30.3. 
 
SKUPINY - PÁRY BC3 
 
SKUPINA A                                            SKUPINA B 
ŠVÉDSKO                                               SLOVENSKO 
NĚMECKO                                             NORSKO 
ČESKÁ REPUBLIKA                               DÁNSKO 
CHORVATSKO                                      MAĎARSKO 
 
 
ČESKÁ REPUBLIKA vs NĚMECKO výsledek 6 – 1 
 
V 9:30 jsme nastupovali na náš první zápas v základní 
skupině s Němci. První směnu jsme vybojovali 2 body, 
druhou směnu skórovali Němci 1 bod. Nervozita panovala 
na obou stranách a první dvě směny byly herně rozpačité. 
První zápasy ale takové už bývají, každý si přeje vykročit 
výhrou a začít si budovat pozitivní momentum. Třetí 
směnu jsme zahráli přesně a měli jsme průběh ve svých 
rukou – skórovali jsme 3. Poslední směnu jsme si také 
pojistili přesným hodem a přidali 1 bod. Německo jsme 
porazili 6 – 1. 
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     ČESKÁ REPUBLIKA vs ŠVÉDSKO výsledek 7 – 0 
 

První směnu Marcela s Adamem skórovali 1 bod. Začali  tedy 
výborně. Druhou směnou skóre zvýšili na 2 – 0. Přesnost dohozů a 
dobrá rozhodnutí pojistili třetí směnu výsledkem 1 – 0. Marcela i 
Adam hráli se zkušeným soupeřem fantasticky a čtvrtou směnu 
dokázali Švédům dát 4 body. Výsledek se Švédskem vnesl do týmu 
velkou radost. Nyní už jsme věděli, že ze skupiny postupujeme. 

 
 
 

 
ČESKÁ REPUBLIKA vs CHORVATSKO výsledek 12 – 0 
 
S Chorvaty byli Marcela s Adamem přesní a rozhodní. 
První směnu zasadili soupeři 3 body, další směnu 1 a třetí 
i čtvrtou směnu po 4 bodech. Výhrou nad domácími si 
zajistili postup do semifinále a to jako vítězové skupiny A.  
 
 
Dnes jsme odehráli 3 zápasy, i s warm-upem jsme na 
kurtech strávili skoro 6 hodin. Byl to nádherný a velmi 
intenzivní den.  

 
 
 
NEDĚLE 31.3. 
 
SEMIFINÁLE PÁRY BC3 
 

ČESKÁ REPUBLIKA vs NORSKO výsledek 6 – 0 
 
Semifinále s Norskem jsme zahájili velmi dobře. V první směně Marcela 
s Adamem skórovali hned 3 body. Druhou směnou zvýšili o bod, stejně 
tak jako třetí a čtvrtou směnou. S Nory jsme hráli na jistotu. Nenechávali 
jsme otevřené situace a byli jsme přesní. Skvělá práce a jsme VE FINÁLE. 

 
 

 
 
 
 
ČESKÁ REPUBLIKA vs SLOVENSKO výsledek prohra 1 – 7 
 
První směna finálového zápasu se pro nás nevyvíjela vůbec dobře. Bohužel jsme příliš míjeli a soupeř toho dokázal využít 
– Adam Buriánek s Borisem Klohnou skórovali 3 body. Ani ve druhé směně se nám příliš nedařilo, míčky nám bohužel 
uhýbali a Slováci zvýšili skóre na 4 – 0. Třetí směnu už jsme zápas doháněli a tak jsme zahájili na dlouhou vzdálenost. Ani 
tentokrát jsme ale bohužel nedokázali jack dostat pod naši kontrolu a soupeři zvýšili na 7 – 0. Čtvrtou směnu jsme 
skórovali 1 bod a finálový zápas jsme bohužel prohráli. Nebereme to však jako chybu, ale jako příležitost vidět věci, které 
potřebuje zlepšit. Na Evropském poháru v Záhřebu jsme vybojovali nádherné 2. místo pro Českou republiku. 
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PONDĚLÍ 1.4. 
  
Výjezd BOCCIA reprezentace České republiky byl úspěšný. Na závěr jsme zhodnotili výkon a domluvili se na čem dál 
pracovat. Jsme jeden tým. Děkujeme všem, kteří nám v průběhu turnaje fandili.  Velmi děkujeme všem sponzorům a 
podporovatelům – bez vás bychom stříbro nepřivezli. 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Michaela Řiháčková 
Vedoucí RTB 
Česká federace SH 

 


