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Turnaje v r. 2021 
 

 
 

Na základe pretrvávajúcej neistoty, či sa vírus bude aj naďalej šíriť, a keďže hlavným záujmom je 

bezpečnosť športovcov, predstavenstvo rozhodlo, že prvé tri podujatia naplánované na rok 2021 budú 

zrušené. Udalosti, ktoré boli zrušené, sú:  

 BISFed 2021 Nantes Boccia Regional Open 23. február – 2. marec (zrušené) 

 BISFed 2021 Cuenca Boccia Regional Open 21. marec – 27. marec (zrušené) 

 BISFed 2021 Zagreb Boccia Regional Open 21. marec – 28. marec (zrušené) 
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Letné paralympijské hry Tokyo 2020 
(hry sú preložené na august 2021) 

 
 
 kvalifikačné proces je uzavretý bez zmien 

 národné paralympijské výbory potvrdia svoje tímy do 20. mája 2021 

 mená športovcov budú zverejnené krátko po dátume 20. mája 2021 

 na LPH sa bude hrať podľa aktuálne platných pravidiel – 2018 (v.3) 
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Letné paralympijské hry Paríž 2024 

 

 Boccia bola schválená ako jeden z 22 športov na LPH Paríž 2014 

 BISFed predložil všetky požadované dokumenty IPC (vrátane zvýšenia medailí a počtu športovcov). 

Toto je prvý krok k dokončeniu kvalifikačného procesu na rok 2024. 

 Kvalifikačné obdobie pre Paríž 2024 sa začína 1. januára 2022 
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Pravidlá 2021 – 2024 

 

 Športovcami, trénermi, rozhodcami a ďalšími v Boccia komunite z 27 krajín bolo predložených 230 

návrhov na zmenu pravidiel ako odpoveď na žiadosť BISFedu o navrhované zmeny 

 Výbor zodpovedný za tvorbu pravidiel a Výbor klasifikátorov pracujú na nových súťažných 

a klasifikačných pravidlách BISFed 2021 - 2024. 

 Nové pravidlá nadobudnú účinnosť po Letných paralympijských hrách v Tokiu. 
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Hlavné informácie a zmeny 2021 – 2024 

 

 hostiť majstrovstvá sveta v r. 2022 majú záujem 3 krajiny 

 kategórie jednotlivcov budú rozdelené na mužov a ženy 

 na hlavných turnajoch sa páry a tímy budú hrať bez náhradníkov 

 Regional OPEN nahradí "International Challenger" 

 plán vytvoriť turnaje afrického regiónu a majstrovstvá sveta mládeže 

 

 Vzhľadom na to, že sa v roku 2020 neuskutočnili žiadne medzinárodné turnaje a pre rok 2021 bola 

snaha BISFed realizovať turnaje tak, ako boli v pláne 2020, budú herné miesta iba prenesené tak, 

ako boli členskými krajinami potvrdené na rok 2020.  
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Nový web a BCSM (Boccia Competition Management System) 

 

 Nový web BISFed je naplánovaný na október 2020 

 Vylepšený systém riadenia súťaží Boccia (BCMS) je vo vývoji a bude sa používať na súťažiach BISFed 

od 2021 

 BISFed plánuje verziu BCSM, ktorá bude licencovaná pre členské národné zväzy na národné turnaje 
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Svetový rebríček 

 

 Aktuálny svetový rebríček je zamrazený (body sa neodčítavajú) a nezmenený prejde do r. 2021 

 Body z r. 2019 sa začnú odčítavať až v r. 2021 (r. 2020 bude preskočený) 

 Kvalifikácie na turnaje v r. 2022 budú realizované 2 spôsobmi 

o na základe svetového rebríčka 

o priamou kvalifikáciou z majstrovstiev Európy 2021 


