
Aktualizacja dotycząca zawodów w 2021 roku  

 

W związku z pandemią Covid19 BISFed aktualizuje plany systemu współzawodnictwa światowego w Bocci  

Międzynarodowe zawody sankcjonowane przez BISFed nie będą odbywać się przynajmniej do grudnia 2020 r. 

Nowy system zawodów 2021–24 miał zostać wdrożony od początku 2021 r. Jednakże wraz z przełożeniem 

Igrzysk Paraolimpijskich na sierpień/wrzesień 2021 r. zaktualizowany system zawodów BISFed zostanie 

wdrożony po Igrzyskach Paraolimpijskich. Panująca pandemia wymusiła na BISFed wprowadzenie zmian, które 

spowodują, że zawody międzynarodowe w 2021 r. będą musiały odbywać się częściej 

Zawody grudzień 2020- wrzesień 2021  

Jak wcześniej informowano, jedynym możliwym sankcjonowanym turniejem w 2020 r. będzie World Open w 

Dubaju w grudniu 2020 r. BISFed poinformuje czy zorganizowanie zawodów jest  możliwe  pod koniec maja 

2020 r.  Aktualny system zawodów będzie obowiązywał do września 2021 roku, aby zapewnić sportowcom jak 

najszerszy zakres zawodów przed Igrzyskami Paraolimpijskimi. W każdym regionie planuje się zorganizować co 

najmniej jeden turniej World Open i jeden Regional Open, z możliwością dwóch Regional Opens w Europie. 

Prowadzone są  rozmowy ze wszystkimi Komitetami Organizacyjnymi, które miały być gospodarzami zawodów 

w 2020 r., aby przenieść wydarzenia na dogodne terminy w 2021 r. 

Zawody październik 2021- grudzień 2021: Wprowadzenie nowego systemu zawodów 2021-24 

Nowy system zawodów zostanie wprowadzony natychmiast po Igrzyskach Paraolimpijskich w 2021 r. 

Najważniejszymi wydarzeniami będą Mistrzostwa Regionalne ( Regional Championships czyli np. Mistrzostwa 

Europy ), które zapewnią  bezpośrednie kwalifikacje do Mistrzostw Świata (World Championships) w 2022 r. 

Mistrzostwa Regionalne odbywać się będą od października do grudnia 2021 r. W przypadku, gdy nie będzie 

można e zapewnić gospodarzy dla wszystkich Mistrzostw Regionalnych, możliwe jest, że niektóre odbędą się w 

pierwszym kwartale 2022 roku. 

Zawody w 2022 r.  

Nowy system zawodów będzie obowiązywał od października 2021 r. Najważniejszym wydarzeniem w 2022 r. 

będą Mistrzostwa Świata.. 

Proponowany harmonogram zawodów w 2021 r 

 Grudzień 2020: Asia-Oceania World Open – Dubaj (do potwierdzenia) 

 Kwiecień 2021: Americas World Open 

 Lipiec 2021: European World Open 

 Data zostanie ogłoszona w późniejszym terminie: European Regional Open 1 

 Data zostanie ogłoszona w późniejszym terminie: European Regional Open 2 

 Data zostanie ogłoszona w późniejszym terminie: Asia Regional Open 

 Data zostanie ogłoszona w późniejszym terminie: Americas Regional Open  

 Data zostanie ogłoszona w późniejszym terminie: Africa Regional Open (wydarzenie musi zostać 

potwierdzone, zakładając możliwość organizacji zawodów w regionie Afrykańskim) 

 Igrzyska Paraolimpijskie Tokio: (24 sierpnia do 5 września)  

 Październik- grudzień: Po 15 października: European Regional Championships      

 Październik- grudzień: Po 15 października: Asia-Oceania Regional Championships  

 Październik- grudzień: Po 15 października: Americas Regional Championships  

 Październik- grudzień: Po 15 października: African Regional Championships (wydarzenie musi zostać 

potwierdzone, zakładając możliwość organizacji zawodów w regionie Afrykańskim) 

 

 

 

 

Organizacja zawodów 



Aktualizacja dotycząca zawodów w 2021 roku  

 

Przepisy dotyczące zawodów są aktualizowane na okres kolejnych 4 lat i zapewnią dalsze informacje na temat 

organizacji i struktury zawodów i opublikowane zostaną w maju 2020 r. 

 

Aktualizacja przepisów 

Komitet ds. przepisów BISFed wezwał do zgłaszania sugestii dotyczących zmian w regulaminie gry w Boccię 

(termin zgłaszania uwag upływa 30 kwietnia 2020 r.). Wszystkie propozycje zostaną przeanalizowane i 

ocenione w celu uzgodnienia zmian. Nowe przepisy gry w Boccię na następne 4 lata zostaną wdrożone 

natychmiast po Igrzyskach Paraolimpijskich (tj. od pierwszych zawodów (Mistrzostw Regionalnych) po 

Igrzyskach w Tokio). 

 

Kryteria kwalifikacji do Igrzysk w Tokio 

Po przełożeniu Igrzysk Paraolimpijskich Tokio 2020 na rok 2021, BISFed i IPC (Międzynarodowy Komitet 

Paraolimpijski) pracują razem nad skorygowaniem kryteriów kwalifikacji i harmonogramu. Okres kwalifikacji 

dla zawodników bocci zakończył się 31 grudnia 2019 r. i pozostanie bez zmian. Kryteria zostaną opublikowane 

przez IPC w odpowiednim czasie. 

 

Ranking światowy 

Obecny ranking światowy zostanie przywrócony do stanu z dnia 1 marca 2020 i zamrożony. Obecny dwuletni 

okres kwalifikujących się  wyników zostaje przedłużony o dodatkowy rok, do końca 2022 roku, aby uwzględnić 

brak wyników z 2020 roku spowodowany odwołaniem zawodów. Wszelkie zmienione zasady i/lub kryteria 

dotyczące światowego rankingu zostaną wdrożone zgodnie z nowym systemem zawodów 2021-2024 w dniu 1 

października 2021 r. 

 

Nowy system zawodów na czteroletni okres 2021-2024 

 

L.p. Poziom Rodzaj zawodów BISFed Partner Competition Type Rok 
Ilość na 

rok 

 

1 

 

Major World Mistrzostwa Świata  Igrzyska Paraolimpijskie 2022/2024 1 

2 Kwalifikacje 

Turniej Kwalifikacji 

Paraolimpijskich 
Nie dotyczy 2024 1 

Mistrzostwa Ameryki 

Mistrzostwa Azji i Oceanii 

Mistrzostwa Europy 

Mistrzostwa Afryki 

2023 Para Pan American 

Games (do potwierdzenia) 
2021/2023 4 

3 Minor World Zawody Pucharu Świata Nie dotyczy 
Każdego 

roku 
4 

4 
Minor 

Regional 

Zawody 

Międzykontynentalne 

Para Asian Games Para Pan 

American Games Sub-Regional 

Para Games 

Każdego 

roku 
6 

5 

Development 
Sankcjonowane zawody 

nierankingowe 

International Invitational 

Events 

Każdego 

roku 

Do 

ustalenia 

Youth 
Mistrzostwa Świata 

Młodzieży 
 2023 1 

Youth 
Mistrzostwa Regionalne 

Młodzieży 
Regional Para Youth Games 2022/2024* 4 

* Mistrzostwa Regionalne Młodzieży zostaną zorganizowane w latach nieparzystych tylko wtedy, gdy w tych 

latach odbędą się Regional Youth Para Games. 


