BISFed
Konferencja online, wrzesień 2020

Program :
 BISFed aktualizacja dla członków
 Covid 19 - Zawody 2021
 Igrzyska Paraolimpijskie Tokio 2020
 Zmiana regulaminów Bocci
 Paryż 2024 Igrzyska Paraolimpijskie
 Technologia
 Pytania i odpowiedzi
 Uwagi końcowe
PLANOWANE zawody na 2021 przed IP Tokio 2020

Aktualna informacja dot. Kalendarza 2021
Zarząd BISFed zdecydował, że pierwsze trzy wydarzenia zaplanowane na 2021 rok zostaną odwołane.
Wydarzenia, które zostały odwołane :
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BISFed 2021 Nantes Boccia Regional Open 23 February to 2 March (cancelled)
BISFed 2021 Cuenca Boccia Regional Open 21 March to 27 march (cancelled)
BISFed 2021 Zagreb Boccia Regional Open March 21 to March 28 (cancelled)

Trwa planowanie wszystkich pozostałych sankcjonowanych zawodów w 2021 roku (w tym Igrzysk
Paraolimpijskich). Zarząd spotka się ponownie na początku grudnia, aby dokonać formalnej oceny, czy
międzynarodowe zawody BISFed można bezpiecznie wznowić od kwietnia 2021 r.
Igrzyska Paraolimpijskie Tokio 2020 (przełożone na sierpień 2021 r.)
• Proces kwalifikacji do Tokio został zakończony; bez zmian
• NPC (Narodowe Komitety Paraolimpijskie) podają składy Drużyn i Par po 20 .05. 2021 roku.
• Nazwiska zawodników biorących udział w zawodach indywidualnych zostaną opublikowane
po 20.05.2021.
• Obowiązujące przepisy: BISFed International Boccia Rules - 2018 (v.3)
Przepisy: BISFed 2021-2024
• 230 uwag zostało wniesionych przez sportowców, trenerów, sędziów i in. uczestników społeczności
Bocci z 27 krajów, w odpowiedzi na naszą prośbę o sugerowane zmiany ( PZBocci również ! )
• Komisja regulaminowa i komisja klasyfikacyjna BISFed pracują nad przepisami i zasadami klasyfikacji
BISFed 2021 - 2024.
• Nowe zasady wejdą w życie po Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio.
Paris 2024
• Boccia została uznana za jeden z 22 sportów w Paryżu
• BISFed przedłożył IPC (Międzynarodowemu Komitetowi Paraolimpijskiemu) wszystkie wymagane
dokumenty (w tym wniosek o wzrost ilości medali i liczby zawodników). Jest to pierwszy krok w kierunku
zakończenia procesu kwalifikacji na 2024 .
• Okres kwalifikacji do Paris 2024 rozpoczyna się 1 stycznia 2022 roku.
Witryna internetowa BISFed i BCMS
• Nowa strona internetowa BISFed jest planowana na październik 2020 r
• Ulepszony Boccia Competition Management System (BCMS - System Zarządzania Zawodami Bocci) ) jest
w fazie rozwoju i będzie używany na zawodach BISFed od 2021
• Planowana jest wersja BCMS, na którą będą mogli uzyskać licencję Członkowie do użytku w zawodach
Krajowych.
Pytania dotyczące zawodów i systemu kwalifikacji w 2021 r
 Nie ma zmian w procesie kwalifikacji na zawody przed Tokio IP
 BISFed postara się, aby kraje zakwalifikowane do IP Tokio miały możliwość wzięcia udziału w
zawodach poprzedzających Igrzyska
 BISFed postara się zapewnić możliwości klasyfikacji medycznej na zawodach przed Tokio.
Pytania dotyczące zawodów 2021-2024 i znaczących zmian regulaminowych
Planowane jest :
 Wprowadzenie zawodów indywidualnych osobno kobiet i mężczyzn dla każdej konkurencji
 Zawodnicy rezerwowi nie mogą startować w głównych zawodach
 „World Cup Series” zastępuje „World Open”
 Zawody „Intercontinental Challenger” zastępują „Regional Opens” (mogąa w nich startować
sportowcy z dowolnego Regionu)
 Utworzenia nowego regionu Afryka i Youth World Championships ( Młodzieżowych mistrzostw
świata).
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Pytania dotyczące światowego rankingu
 Aktualny ranking światowy został zamrożony na dzień 31 grudnia 2019 r. (Brak rozgrywek w 2020)
 Zmiany punktacji rankingowej z 2019 rozpoczną się wraz z pierwszymi zawodami w 2021 roku
 Kwalifikacja do zawodów 2022 będzie oparta na:
 Rankingu światowym
 Mistrzostwa Regionalne 2021 (np. ME Europy) będą bezpośrednimi kwalifikacjami do World Boccia
Championships ( MŚ) BISFed 2022.
Pytania dotyczące możliwości udziału w wirtualnych szkoleniach
• Planowane są nast. „wirtualne” kursy (informacje będą wysyłane e-mailem do wszystkich
członków listy mailingowej BISFed) :

Pytania i odpowiedzi dotyczące zmian regulaminowych
Czy zmiany Regulaminu zostaną poddane pod głosowanie przez członków BISfed przed wprowadzeniem?
Nie jest naszą normalną praktyką przeprowadzanie głosowania nad zmianami Regulaminu. Co cztery lata
wszyscy członkowie BISFed mają możliwość zasugerowania zmian (jak zaznaczono powyżej tym razem
otrzymaliśmy 230 takich propozycji - często wiele propozycji dotyczyło tych samych zmian) . Wszystkie
propozycje są dokładnie sprawdzane przez Komisje Regulaminową , która przedstawia swoje rekomendacje
Zarządowi . Każda zmiana zostanie upubliczniona na krótko przed Igrzyskami Paraolimpijskimi w Tokio i
wprowadzona na pierwszych zawodach po igrzyskach. Nowy regulamin zostanie opublikowany przed
końcem roku 2020.
Przydział slotów
Czy zawodnicy będą musieli ponownie aplikować o sloty w 2021 czy tez automatycznie sloty będą
przeniesione z 2020 roku ?
Przydział slotów z roku 2020 roku będzie dalej obowiązywał i zostanie upubliczniony do listopada 2020 r.
Zawodnicy będą musieli ponownie potwierdzić swój udział w rozgrywkach. Zostanie stworzona lista
oczekujących na wypadek, gdyby inni zawodnicy nie mogli w zawodach wystartować. Będzie to
opublikowane w tym samym czasie.
Ile będzie miejsc dla każdej z płci w każdej kategorii po Tokio?
Liczba będzie zróżnicowana , w zależności od konkurencji i liczby zgłoszonych zawodników
Środki bezpieczeństwa w czasie pandemii i kalendarz
Jakie środki bezpieczeństwa zostaną zastosowane w związku z pandemią , jakie zawody zostaną
zorganizowane w 2021 roku i kiedy zostanie podjęta decyzja o ich organizacji ?
BISFed pracuje obecnie nad protokołem „Powrotu do rozgrywek”, który skupi się na środkach
bezpieczeństwa. Wpływ pandemii jest różny na całym świecie i co tydzień BISFed monitoruje sytuację.
Obecna jest bardzo skomplikowana i nieprzewidywalna. Zarząd BISFed 15.10.2020 podejmie decyzje ,
które zawody będą mogły odbyć się w 2021 roku.
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Środki bezpieczeństwa
Czy obowiązkowe będzie szczepienie Covid aby wystartować w zawodach w 2021 roku?
Nie wiadomo jeszcze, kiedy szczepionka będzie szeroko dostępna. BISFed będzie postępować zgodnie z
zaleceniami odpowiednich władz, takich jak WHO, IPC i lokalne władze zdrowotne.
BCMS
Kiedy nowy System Zarządzania Zawodami Bocci ( BCMS - Boccia Competition Management System )
będzie dostępny do użytku przez członków BISFed?
Po dokładnym przetestowaniu przez BISFed nowego BCMS będzie dostępny do użytku w zawodach
krajowych na podstawie licencji .
Sport: 80
Jaki jest relacja BISFed z systemem oprogramowania Sport: 80?
Sport: 80 nadal jest naszym partnerem technologicznym , dostarcza usługę softwarową - platformę służącą
do dokonywania zgłoszeń do zawodów i rejestrowani innych danych organizacji członkowskich. Obecnie
doskonalimy System Zarządzania Zawodami Bocci ( BCMS - Boccia Competition Management System )
poprzednio dostarczany przez Sport: 80. Ma to kilka zalet: będziemy właścicielami oprogramowania , BCMS
będzie dostępny do użytku w zawodach krajowych na podstawie licencji a w przyszłości zaoszczędzimy
pieniądze,
Dlaczego nie będzie w grze zawodnika rezerwowego ?
W latach 2021–24 obowiązkowa będzie gra mężczyzny i kobiety przez cały czas trwania meczów par i
drużyn.
Takie rozwiązanie wprowadzane jest na życzenie zawodników. Poza tym z przyczyn
organizacyjnych
liczba zawodników w zawodach
jest limitowana,
zwłaszcza na Igrzyskach
Paraolimpijskich. Z naszego doświadczenia wynika również, że rzadko zdarza się aby z powodu kontuzji
lub złego stanu zdrowia zamieniać zawodnika na rezerwowego .
Dlaczego będą osobne konkurencje kobiet i mężczyzn w grach indywidualnych ?
Aby zapewnić równe szanse sportowcom obu płci
na zawodach BISFed, a także na Igrzyskach
Paraolimpijskich a także większego udziału kobiet w zawodach na wszystkich poziomach. Zostało to
szeroko omówione i poddane debacie na walnym zgromadzeniu BISFed w 2019
Czy można rozgrywać zawody drużynowe bez kobiety?
Nie, zawodniczka musi być na boisku przez cały czas ( we wszystkich zawodach organizowanych po
Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio).
IP TOKIO 2021
Jakie jest stanowisko IPC w sprawie Igrzysk Paraolimpijskich . Czy igrzyska odbędą się w 2021 roku?
IPC jasno wskazał, że Igrzyska odbędą się zgodnie z planem w 2021 roku
IP PARYŻ 2024
Czy w perspektywie Igrzysk w Paryżu ranking światowy będzie nadal oparty na czterech najlepszych
wynikach zawodnika ?
Tak.
IP Paryż 2024 i Mistrzostwa Świata 2022
Czy specyfikacje / wymagania organizacyjne Igrzysk Paraolimpijskich w Paryżu 2024 i
i Mistrzostw Świata 2022 są takie same?
Istotne specyfikacje / wymagania organizacyjne np. parametry boiska są takie same
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Problem lotnicze podróży zagranicznych
Spodziewamy się problemów związanych z międzynarodowymi podróżami lotniczymi ponieważ wiele linii
lotniczych ogranicza podróżowanie do maksymalnie dwóch osób na wózkach. Czy BISFed może
interweniować , aby ułatwić nasze podróże ?
Trudno jest zrozumieć, jak BISFed może wpłynąć na linie lotnicze lub politykę rządową. BISFed zawsze
blisko współpracuje z HOC ( komitetami organizacyjnymi ) każdych z zawodów i będzie pomagać gdy tylko
będzie to możliwe.
Partnerzy BISFed
Czy są planowane nowe międzynarodowe inicjatywy marketingowe i czy szukamy światowego sponsora
dla międzynarodowych zawodów BISFed?
Tak; to ważny obszar dla przyszłości naszego sportu. Planujemy współpracę opierają się na
dotychczasowych partnerach biznesowych. Mile będą widziane inicjatywy członków BISFed w tej kwestii.
Członkostwo BISFed
Czy BISFed planuje utworzenie regionalnych podkomitetów BISFed?
Nie. BISFed jest bardzo małą federacją międzynarodową; większość naszej pracy jest wykonywana przez
wolontariuszy i nie mamy możliwości ani potrzeby rozbudowy struktury organizacyjnej.
Czy opłaty członkowskie z 2020r zostaną przeniesione na 2021?
Nie, przedłużenie i wniesienie opłaty członkowskiej BISFed w 2021 roku będzie wymagane ? . Rok 2020 był
bardzo trudnym rokiem dla wszystkich naszych Członków, a także dla Federacji. Jedynym znaczącym
źródłem dochodu BISFed w czasie pandemii są nasze składki członkowskie. Obniżyliśmy nasze (już niskie)
koszty tak dalece, jak to możliwe. Odpowiedzią na wyzwanie, przed którym wszyscy stoimy jest
przekonanie, że wyjdziemy z pandemii jeszcze silniejsi niż wtedy, gdy zaczynaliśmy (np. budując nowe
Systemy ) . Jednakże gdyby nasze dochody ustały całkowicie, wątpliwe jest, abyśmy mogli przetrwać jako
Federacja i wątpimy, by nasi Członkowie chcieli, aby tak się stało.
Które kraje afrykańskie są członkami BISFed?
Obecni członkowie BISFed w Afryce to: Kamerun, Ghana, Maroko, Republika Południowej Afryki i Tunezja.
Egipt jest w trakcie uzyskiwania członkostwa.

Szkolenia, kursy
Czy BISFed planuje wkrótce zorganizowanie kursu dla delegatów technicznych (TD) ?
Naszym priorytetem w tej chwili jest upewnienie się, czy mamy wystarczającą liczbę TD oraz czy ich
poziom wyszkolenia jest dostateczny. Ponieważ nie będzie zawodów w 2020 roku (a zatem żaden z TD nie
będzie w nich brał udziału ) nadamy priorytet szkoleniom dla dotychczasowych TD aby upewnić się co do
ich kwalifikacji . Następnie wznowimy szersze szkolenia dla ITO ( międzynarodowych technicznych osób
funkcyjnych) stosownie do zapotrzebowania na nich.
Jakie są zasady uczestnictwa w kursach ?
Kursy klasyfikatorów medycznych oraz sędziów międzynarodowych odbywają się tylko w w połączeniu z
sankcjonowanymi zawodami BISFed. O kursach powiadamiani są wszyscy członkowie BISFed
Kursy trenerskie poziomu 1: odbywają się poza zawodami . Członkowie mogą się na nie zapisywać
wypełniając „Workshop Organiser Booking Form” ( Formularz rezerwacji warsztatów), który można znaleźć
na stronie internetowej BISFed. Te kursy są otwarte dla wszystkich . Formularz należy wysłać na adres
admin@bisfed.com
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Zawodnicy grupy Celebral Palsy
Czy jest prawdą, że w parach BC3 musi grać zawodniczka zaś gra zawodnika z grupy CP (porażenia
mózgowe ) nie jest obowiązkowe ?
Tak. Przepis o obowiązkowej grze zawodnika CP przez cały czas meczu został usunięty.
Przepisy klasyfikacji medycznej IPC zakazują dyskryminacji albo faworyzowania zawodników ze względu na
ich rodzaj niepełnosprawności

Nominacje międzynarodowych technicznych osób funkcyjnych (ITO - Officials)
Kierując się względami praktycznymi staramy się zapewnić możliwości udziału dla nich w jak największej
ilości zawodów. Jednak zawsze bierzemy pod uwagę koszty – im wyższy koszt zawodów tym większe
wpisowe dla uczestników. Dlatego staramy się powoływać te osoby tak aby minimalizować koszty podróży.

Zawodnicy BC5
Czy zawodnicy BC5 będą w przyszłości włączani do zawodów międzynarodowych?
Nie. Zostało to omówione i uzgodnione na Walnym Zgromadzeniu BISFed w 2019 roku.
Ani zawody BISFed, ani Igrzyska Paraolimpijskie nie mają możliwości dodania do systemu rozgrywek
kolejnej grupy BC5 ze względu na limity slotów, boisk i czasu. Jednak, aby pomóc organizacjom BISFed,
które chcą zachęcić sportowców BC5 do gry opublikowaliśmy klasyfikację medyczną BC5. Mamy nadzieję,
że więcej organizacji będzie mogło włączać sportowców tej grupy do własnych zawodów.
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