Zpráva ze světového poháru, BISFed World open 2018 Boccia
Místo konání: Městská sportovní hala, Povoa de Varzim, Portugalsko
Termín konání: 2. – 9.7.2018
Organizátor: PCAND – Paralisia Cerebral, Associação Nacional de Desporto
Reprezentanti ČR: Kateřina Cuřínová, soutěžní třída BC1
Adam Peška, soutěžní třída BC3
Jan Bajtek, soutěžní třída BC4
Sportovní asistenti: Ivana Pešková, Lenka Cuřínová, Markéta Hrudníková
Asistent: Josef Peška
Vedoucí výpravy: Michaela Řiháčková
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Středa 2.7.
Brzo ráno jsme se sešli na letišti v Praze a nastoupili na letadlo do německého Frankfurtu, odkud jsme
odlétali do portugalského Povoa. Koná se zde Mistrovství Evropy ve sportu boccia.
Odbavení, let i přestup proběhl v klidu a pohodě. V plánovaný čas jsme přistáli v Povoa a z letiště jsme odjeli
do haly, kde jsme využili příležitosti a vzali si 1 extra trénink na soutěžním kurtu.
Na mezinárodních výjezdech máme od prvního Regional Openu v Polsku, stanovenou rutinní sestavu pro
tréninky či rozhoz na soutěžních kurtech. Aby vše správně fungovalo, musí těmto procesům hráč důvěřovat
a stejná energie se potom vrací zpět, rutijní procesy dodají hráči jistotu na novém kurtu, v novém prostředí.
I u nás to začíná hezky fungovat a trénink proběhl moc dobře.
Pro Adama je Mistrovství Evropy třetím oficiálním závodem pod hlavičkou Mezinárodní Federace boccii.
Na turnajích 2017 máme stanoven cíl odhalit většinu případných herních nedostatků a na každých příštích
závodech je zúžit – pozitivní změny od soutěži k soutěži a čerpání zkušeností - to je to, na co jsme tento rok
zacílili. Adam získal již na svém prvním závodu Regional Open 2017 stříbrnou medaili a poté na Světovém
Otevřeném poháru v Seville skončil 19.ctý. Hru na obou závodech jsme vyhodnotili a dohodli se na
pozitivních změnách pro nadcházející ME.
Na přípravném soustředění k tomuto závodu byl Adam přesný a šlo mu. Teď je to tu naostro, a skvěle
obsazeno. A my budeme určitě bojovat za co nejlepší výsledek.
Po tréninku jsme šli do hotelu, ubytovali jsme se a odpočinuli si. Zítra nás čeká opět trénink, a to hned brzo
ráno.

Čtvrtek 26.10.
Ráno jsme měli od 9 hodin trénink, který proběhl dobře. Dnes se jinak pro nás nic důležitého nedělo a tak
jsme se dívali na tréninky ostatních a odpoledne si odpočinuli.
V podvečer jsem měla první schůzku vedoucích.

Informace o Mistrovství Evropy 2017:
Na ME se bude soutěžit v těchto herních divizích:
Týmy BC1/BC2, Páry BC3 a BC4 a jednotlivci BC1, BC2, BC3, BC4.
Soutěž se odehraje dle platné 2.edice pravidel BISFedu, publikované na stránkách www.bisfed.com.
Český překlad na stránkách www.spastic.cz.
Pro tuto soutěž byl herní formát sestaven dle poslední verze soutěžního manuálu
http://www.bisfed.com/wp-content/uploads/2014/01/BISFed -Competition-Manual_v3_201705.pdf.

Od počátku letošního roku BISFed přešel na nový technický systém v rámci schvalování výsledku zápasu
hráčem. Nic se již nepodepisuje, hráč jen potvrdí rozhodčímu, že s výsledkem souhlasí. ¨
Rozhodčí zmáčkne tlačítko a online systému bude signalizovat potvrzený výsledek hry.
Během soutěže budou nejméně 3 dopingové kontroly. Přímou odpovědnost za používání zakázaných látek
nese sám sportovec - www.antidoping.cz. Pokud je sportovce vybrán pro dopingovou kontrolu, je vedoucí
výpravy okamžitě kontaktován antidopingovým komisařem a hráč se musí do 30 minut dostavit na
sportoviště.
Maximální počet účastníků pro národní tým může být maximálně 1 asistent vždy k 1 hráči, 1 trenér pro tým
či pár, 1 vedoucí výpravy a 1 zdravotník.
Účastnický poplatek je 1000 € na osobu. Výjezd je plně hrazen RTB SH.
Česká výprava je ubytována v hotelu Axis Vermar.

Časový program:
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Příjezdy
Klasifikace,
obhlížení hráčů
Trénink, kontrola
vybavení
Zahájení
Soutěž párů a týmů
Soutěž jednotlivců
Medaile, závěr
Odjezdy

BISFed Mistrovství Evropy 2017 v Seville se účastní tyto země:
BC3 páry
Skupina A: Řecko, Rusko, Belgie, Švédsko, Německo
Skupina B: Portugalsko, Francie, Veká Británie, Španělsko, Dánsko
Páry BC4:
Skupina A: Slovensko, Rusko, Maďarsko, Slovinsko, Španělsko
Skupina B: Velká Británie, Portugalsko, Německo, Řecko, Chorvatsko
Týmy BC1+2:
Skupina A: Portugalsko, Španělsko, Nizozemí, Řecko, Polsko
Skupina B: Velká Británie, Slovensko, Rusko, Izrael, Itálie
Zajímavost dne:
Dnes probíhala klasifikace nových sportovců do jednotlivých soutěžních tříd. Dva noví hráči ze soutěžní třídy
BC1 byli zařazeni do třídy BC2. Jeden hráč, který se měl v plánu účastnit v soutěžní třídě BC2 byl zařazen do
třídy BC1 a jeden hráč, který měl být zařazen do klasifikační třídy BC2 byl oklasifikován do soutěžní třídy BC5.

Všichni tito hráči odehrají soutěž párů a týmů, během které budou sledováni klasifikátory a po soutěži párů a
týmů budou tito hráči obeznámeni o konečném zařazení do soutěžní třídy či zařazení do soutěžní třídy
s klasifikačním statusem „Review“.

Pátek 27.10.
Dnes jsme měli kontrolu sportovního vybavení, trénink a také se uskutečnil zahajovací ceremoniál.
Kontrola vybavení proběhla v pořádku, měli jsme k ní 20 míčů, které všechny bez problémů prošly a rampu,
která byla také dle podmínek pro hru v pořádku.
Trénink byl dnes obzvláště podařený, vypadá to, že se míčky „aklimatizovaly“, jejich dojezdy byli dost
přesné. Z dnešního tréninku jsme měli dobrý pocit. Byl to zde náš třetí dvouhodinový trénink.
Po našem tréninku jsme sledovali trénink ostatních a potom proběhl zahajovací ceremoniál. Prezident
Mezinárodní Federace boccii si po ukázce tance vzal slovo a prohlásil Mistrovství Evropy oficiálně za
zahájené.
Zítra se naplno rozhoří soutěžní atmosféra a v 9:30 nastoupí páry BC4 k prvním zápasům.
Livestream najdete na linku: http://euroboccia2017.pcand.pt/.
Tento prestižní turnaj hostí 22 evropských zemí a mezi účastníky najdeme paralympijské šampiony v párech
BC4 S. Andrejčíka a M. Balcovou ze Slovenska, paralympijského šampiona D. Smitha, soutěžní třída BC1
jednotlivci, stávajícího Mistra Světa S. McGuira v kategorii BC4 či stříbrného a bronzového medailistu
z Paralympijských her v Riu, Grega Polychronidise v soutěžní třídě BC3.
Kvalita hry bude na tomto turnaji vysoká, bude se na co dívat. Výsledky můžete sledovat na tomto linku:
http://www.bisfed.com/latest-results/bisfed-2017-european-championships-povoa-team-pairs/

Sobota 28.10.
Dnes se rozhořela v hale naplno soutěžní atmosféra. Zápasy párů a týmů přinesly mnohdy překvapivé
výsledky. Poďmě se na ně společně podívat.

Týmy BC1+BC2:
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Páry BC3:
Skupina A
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Skupina B
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Páry BC4:
Skupina A
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To jsou výsledky soutěže týmů a párů, my jsme s Adamem sledovali hry hlavně párů BC3. Dnes jsme také
měli trénink, který proběhl dobře. Stále nám hezky vychází i počasí, což je pro Adama taky učitým
benefitem. V týmu máme pohodovou náladu a těšíme se, co přinese zítřek.

Neděle 29.10.
Dnes proběhla poslední kola zápasů párů a týmů v základních skupinách, semifinálová kola a finále párů a
týmů. A bylo se na co dívat. Co se děje na kurtech můžete sledovat v našich živých vstupech, které najdete
na facebookových stránkách České Federace SH.
https://www.facebook.com/CzechBocciaTeam/
Konečné výsledky soutěže párů a týmů, Mistrovství Evropy ve sportu boccia 2017:
Týmy BC1+BC2:
1. Slovensko
2. Řecko
3. Nizozemí
Páry BC3:
1. Rusko
2. Velká Británie
3. Španělsko
Páry BC4:
1. Portugalsko

2. Velká Británie
3. Rusko
Medailistům za český tým moc gratulujeme.
Dnes jsme měli ještě schůzku vedoucích, kde proběhlo rozlosování do skupin.
Adam byl vylosován do skupiny s Marií Bjurstrom, se kterou hrál už na Regional Openu v Polsku, kde ji 5:2
porazil. Maria je ale velmi zkušená a dobrá hráčka a o vítězství se určitě popere.
Dalším hráčem Adamovy základní skupiny je Wafid Boucherit. Španěl, který dokáže hrát velmi přesnou hru a
který už vybojoval na tomto turnaji bronzovou medaili v páry BC3.
Třetím hráčem v Adamově skupině je Dán Daniel Bente.
První Adamův zápas začíná zítra ve 11:30 místního času s Marií Bjurstrom a udělám na pro něj určitě živý
vstup prostřednictvím facebookových stránek https://www.facebook.com/CzechBocciaTeam/.

Pondělí 30.10.
Zápas s Marií Bjurstrom ze Švédska nám začínal v 11:30, v 10:00 jsme tedy odešli na rozhazovací kurty, za 45
minut jsme lehce opracovali míčky a zkontrolovaly dojezdy. Poté máme v předzápasové rutinně 15 minut
pro osobní potřeby a v 11 hodin jsme zamířili směr call room.
V call roomu už jsme dost sehraní, Adam se pěkně naučil fráze týkající se dění na kurtu, takže víme přesně,
co kdo v call roomu řekne rozhodčímu a co kdo bude dělat, až přijde na ukazování míčků soupeři a jiné
běžné call roomové procesy. I tentokrát zde bylo všechno v pořádku.

ZÁPAS V ZÁKLADNÍ SKUPINĚ:
Maria Bjurstrom SWE (červená) vs. Adam Peška CZE (modrá):
0:2
1:0
1:0
0:1
Celkový stav zápasu 2:3 pro Adama.
Adam hrál kvalitní, přesnou bocciu, tak stejně jako Maria. V poslední směně měl Adam momentum na své
straně, Maria se dostala pod tlak už nedokázal stav zvrátit.

Celý komentovaný zápas můžete shlédnout na stránkách:
https://www.facebook.com/CzechBocciaTeam/
V 17:00 nás čekal zápas s Wafidem Boucheritem, španělský hráčem. Rozhoz míčů šel moc pěkně, call
roomovou rutinu jsme taky zvládli bez problémů a Adam šel na kurt.
První 2 směny zahrál moc hezky, přesně, třetí směnu udělal bohužel chybu v rozhodnutí a přirazil Španělův
míč a z výsledku 4:1 vytvořil skóre 3:2. Čtvrtou směnu si nedokázal poradit se situací na kurtu tak, aby

ubránil bílou před skórujícími míči Wafida. Výsledky zápasu po směnách:
ZÁPAS V ZÁKLADNÍ SKUPINĚ:
Adam Peška CZE (červená) vs. Wafid Boucherit ESP (modrá):
3:0
0:1
0:1
0:2
Celkový stav zápasu 3:4. Výhra Wafida Boucherita.
Celý komentovaný zápas můžete shlédnout na stránkách: https://www.facebook.com/CzechBocciaTeam/.
Tolik pro dnešek, lekce udělena a zítra nás čeká nový den a nová výzva.
Dán Daniel Bente ve 14:40 místního času. Budu opět živě vysílat prostřednictvím facebookových stránek
RTB, nezapomeňte se dívat
.

Úterý 1.11.
Dneska odjíždíme do haly kolem 10 hodiny sledovat hry ostatních a ve 13 hodin už začínáme
obvyklým srazem ve skladu sportovního vybavení. Poté odcházíme na rozhazovací kurty.
Míčky mají dobrý směr a opět přidáváme na kalibraci, protože jsou trošku pomalejší než včera.
Ve 13:45 končíme s „warm upem“ a máme 15 minut na osobní potřeby, potom už vyrážíme směr
call room. Tam všechno probíhá jako vždy, dobře.
Dánský hráč Daniel Bente vyhrává los a vybírá si červené míče. 5 minut před odchodem Adama
s Ivkou na kurty opouštím call room a vyrážím na ochoz za tátou Jozefem a společně fandíme.
ZÁPAS V ZÁKLADNÍ SKUPINĚ:
Daniel Bente DEN (červená) vs. Adam Peška CZE (modrá):
0:3
0:1
0:3
0:3

Celý Adamův zápas můžete sledovat na linku:
https://www.youtube.com/watch?v=7Cfd6Xen6PY
Adam mě moc potěšil, hrál naprosto soustředěně, přesně a rozvážně.
Protože se z každé skupiny vyjímal výsledek nejslabšího hráče, tak k tomu, aby byl Adam
kvalifikován jsme museli počkat do posledních zápasů všech jednotlivců. Oficiální výsledky potvrdili,
že Adam kvalifikován je, a to hned jako první ze 7 kvalifikovaných hráčů.
Zítra si hned v 9:30 ráno zahrajeme eliminační kolo s Kennethem Verwimpem z Belgie.
Kenneth je zkušený hráč, který postoupil jako první ze skupiny G.

Středa 2.11.
Eliminační kolo (osmifinále) začínalo pro soutěžní třídu BC3 jednotlivci hned ráno,
v 9:30. V 7 hodin jsme tedy vyrazili z hotelu a v 8:00 jsme zahájili naši „rozhazovací rutinu“. 8:45 jsme končili
a nastala obvyklá pauza na osobní potřeby. V 9:00 už jsme vyráželi směr callroom.
V callroomu vše proběhlo dobře a Adam s Ivkou odešli na soutěžní kurt. Celý zápas jsem vysílala živým
vstupem prostřednictvím facebookových stránek Czech boccia team.¨

OSMIFINÁLE:
Kenneth Verwimp BEL (červená) vs. Adam Peška CZE (modrá):
0:1
0:2
2:0
0:1
Celkový stav zápasu 2:5 - výhra Adam Peška.
Adam tímto zápasem postoupil do první osmičky hráčů na Mistrovství Evropy 2017.

Další zápas čekal Adama o hodinu a půl později.
Čtvrtfinále bude ostrá boccia a velmi těžký soupeř José Carlos Macedo.
Portugalská legenda, několikanásobný Mistr Evropy, několikanásobný vítěz Otevřených světových pohárů a
mnohonásobný Mistr Portugalska.

ČTVRTFINÁLE:
José Carlos Macedo POR (červená) vs. Adam Peška CZE (modrá)
José proletěl svou základní skupinou, dle očekávání, dominantně vítězně. V osmifinále ukázal také
jednoznačnou převahu nad soupeřem. José Macedo se pravděpodobně velmi zaradoval uviděl-li českého
nováčka jako jeho soupeře ve čtvrtfinále.
Ovšem nevěděl, že my se nebojíme, nevěděl, že jsme připraveni.
Adam bojoval celý zápas. Rozvážně a soustředěně.
To taky byla ode mě v call roomu hlavní rada. Nehrát proti soupeři, nebo proti jeho slavnému jménu, ale
hrát proti situaci na kurtu.
Hrát soustředěně, klidně, dobře mířit, nedělat žádné zbrklosti a absolutně se nenechat vyvést z míry a
bojovat do posledního míčku.
A ano, je to tam !!!
Výsledky zápasu po směnách José Carlos Macedo POR vs. Adam Peška CZE:
0:1
2:0

0:1
2:0
Celkový stav zápasu 4:2 pro Adama Pešku.
Celý zápas můžete sledovat na linku https://www.facebook.com/CzechBocciaTeam/.
Adam postoupil touto neuvěřitelnou výhrou do semifinále Mistrovství Evropy v portugalském Povoa.

V semifinálovém kole se Adam potká s Damianem Iskrzyckim z Polska.

SEMIINÁLE s Damianem Iskrzyckym POL
Damián přišel do zápasu s Adamem s taktikou hrát zhruba 20 cm před zadní autovou čáru. Na rozhozu jsme
si tuto vzdálenost zkoušeli a míče nám na rozhacovacím kurtu běhali opravdu velmi dobře. Na soutěžním
kurtu už bohužel tolik neposlouchali. Semifinálové kolo Adam prohrál.
Celkový stav zápasu byl 10:1 pro Damiana, gratulujeme. Naše koncentrace se teď upírala k zápasu
bronzovou medaili. Zahrajeme si o ni s řeckou legendou sportu boccia, Gregem Polychronidisem.

ZÁPAS O BRONZ s Grigorisem Polychronidisem GRE
Call roomové dění proběhlo uvolněně a my jsme si řekli, že tentokrát vyzkoušíme červené míče a zkusíme
obě podání na dálku. Adam po první směně prohrával 1:0, po druhé 2:0, po třetí směně to bylo 4:0 pro
Grega a Adam s Gregem celkově prohrál 5:0.
Všechny zápasy můžete sledovat prostřednictvím facebookových stránek Czech Boccia Team.

Závěrem..
Adam Peška se umístil na krásném 4.tém místě. Když jsme odjížděli, nečekali jsme to ani ve snu.
Cíl v tréninkové přípravě byl nastaven na postup ze skupiny.
Absolutně spokojená jsem s progresí kvality hry, s posunem v činění rozhodnutí a efektivitou provedených
změn.
Po stránce mentální připravenosti jsem Adama vedla k tomu, aby se soustředil na každý moment, krok po
kroku. Nehrál proti zvučným jménům soupeřům, ale proti situaci na kurtu.

Po stránce technické, od Sevilly proběhly změny v základní herní sadě míčů. Celkově jsme ji změkčili a přidali
těžko vyrazitelný míč.
Po stránce fyzické se postarala maminka Iva a dohodla masáže shiatsu a rehabilitaci.
Taktika a strategie – rozbor zápasů ze Sevilly Adamovi pomohl zorientovat se v prioritách automatizací.
Boccia BC3 třídy je nejen o přesném dohozu, je o přesném míření k rozrážení a o pozici blokujících míčů. Na
nejvyšší úrovni je dobře zvolený hod to, co vám může vyhrát směnu, dostat vás do momenta, které potom
udržujete po zbytek zápasu. Realizace automatizací v plánované taktice hráči hodně usnadní hru. U Adama
byla taktika a strategie na začátku roku „pole neorané“. Proti několika konkrétním soupeřům se dá například
taktika vyvinout na základě posouzení soupeřova technického vybaveni. My jsme začli ale od začátku, u
sebe, se svým vlastním základem a s našimi nejsilnějšími místy na kurtu. A toho jsme se drželi i na ME.
Hráli jsme do našich nejsilnějších oblastí a na soupeřovu stranu jsme útočili přesností.
V přípravě jsem se nevyhnula ani motivačním prvkům.
Můžeme tím opravdu hodně zefektivnit posun hráče. On samotný se pak může dostat tam, kam až chce on
sám.
Adamovi a Ivě jsem také na řekla, otevřeme vám dveře a pozveme do místnosti, kde jsou ty nejkvalitnější
míče na světě, skvělé strategické plány, specializovaná fyzioterapeutka, světoví hráči, fantastičtí lidé a
úžasná atmosféra, která „nakopne“ snad každého.
Ovšem to, jestli vstoupíte, sáhnete si na míče, zkusíte je, přečtete si plány a budete jim věřit, budete se chtít
sami realizovat, budete chtít „zamakat“.. je jen na vás.
Jak daleko se dostaneme, máme všichni ve svých vlastních rukou.
Rozvoj člověka je o jeho touze, víry ve správnou věc, protože bez ní je nemožné vytrvat.
Výsledky nám potom ukazují, zda jdeme tím dobrým směrem. A to je u nás absolutně viditelné.
Jsem na Tebe Adame a Ivo hrdá.
Děkuji Pepovi Peškovi za skvělou společnost a dřinu, bez Tebe by to nešlo.
Děkuji Pavle Přistoupilové a Mariánovi Lačnému za podporu, důvěru, bezpočet pozitiv a financování celého
výjezdu.
Děkuji rodině a všem dobrým lidem za pozitivní energii a fandění.
Děkuji všem soupeřům za sportovní výzvy a také Radkovi Procházkovi za přijetí role sparing partnera na
soustředění.
Děkuji všem kolegům, trenérům všech národních týmů, velmi si toho vážím, je mi ctí být mezi vámi.
Adamova třetí soutěž pod hlavičkou BISFedu a první rok na mezinárodní scéně tímto pro nás končí
neuvěřitelným výsledkem.
Rozloučím se tradičním citátem z tréninkové přípravy Reprezentace:
„Vítězství není všechno, ale úsilí o něj je“.
Vincent Thomas Lombardi

Přeji vám všem skutečně krásný den a boccie ZDAR !!!
Zprávu sestavila:
Michaela Řiháčková

Koordinátorka tréninkové přípravy Reprezentace ČR
Vedoucí výpravy na Mistrovství Evropy 2017

