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Co to jest  Boccia ;  Historia ; Gra ;  Jak działa system sportowy 



DEFINICJA SPORTU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

NIEPEŁNOSPRAWNMOŚCIĄPARAOLIMPIJSKIEGO  
• Sport  osób z niepełnosprawnością jest oparty na wzorach sportu uprawianego przez 

pełnosprawnych. 
 

• Zmiany w sposobie rozgrywania danej dyscypliny , przepisach i sędziowaniu 
wprowadza się tylko dla zaadaptowania dyscypliny do dysfunkcji zawodników oraz dla 
zwiększenia ich bezpieczeństwa  
 

• Obowiązuje podział na grupy i klasy startowe, aby w sporcie mogli współzawodniczyć 
niepełnosprawni o jednakowych lub podobnych możliwościach funkcjonalnych  

• ( np. Boccia BC 1,2,3,4,5) 
 

• Rozróżnia się trzy grupy sportu osób z niesprawnościami : 1 - narządu ruchu i wzroku, 
2 – narządu słuchu, 3 – z niepełnosprawnością intelektualną .  
 

• Różnorodność wym. grup wyraża się m. in. trzema formami Igrzysk: Paraolimpiad, 
Olimpiad Specjalnych i Deaflympics 



BOCCIA… 
Cóż to takiego? 



Boccia  
Kilka informacji 

Boccia wywodzi się z Włoch [Bocce] oraz Francji [Boule 

lub Petanque].  

 

Uprawiana jest w ponad 50 krajach. 

 

To dyscyplina adaptowana. Skierowana przede 

wszystkim do osób z zaburzeniami centralnego układu 

nerwowego (Mózgowym  Porażeniem Dziecięcym,  

zanikami mięśniowymi).   

 

Jest jedną z trzech dyscyplin paraolimpijskich, które nie 

mają swojego odpowiednika w programie olimpijskim. 

 

Boccia jest najszerzej spopularyzowaną w Polsce 

dyscypliną paraolimpijską.  

 

Cztery klasy, w których startują zawodnicy – podział ze 

względu na stopień niepełnosprawności [BC1, BC2, 

BC3, BC4] i od 2015 roku dodatkowa klasa BC5  

W Boccię grać może każdy! 



Boccia  
Na czym polega…? 

Boisko:  

12,5 m x 6 m  

 

Sprzęt:  

niewielkie bile [wypełnione granulatem] – jedna biała [„Jack”],  

sześć w kolorze czerwonym oraz  sześć niebieskich 

 

Rzut bilą na boisko: 

odbywa się poprzez rzucenie, kopnięcie lub rzut przy pomocy 

sprzętu wspomagającego [w kształcie rynny] 

 

Zawodnicy biorą udział w grze stojąc lub siedząc  

[wózek, krzesło]. Możliwy jest udział asystenta  

umożliwiającego grę zawodnikom, którzy wymagają pomocy. 

 

Cel:  

wrzucenie na boisko bili białej, a następnie umieszczenie przy niej, 

jak największej ilości bil jednego koloru 

 



Boccia  
Na czym polega…? 

Na boisko zostaje wrzucona biała bila.  

 

Zawodnik rzuca swoją bilę.  

 

Zagrywa przeciwnik.  

 

Następnie ruch należy do zawodnika, którego bila znajduje się 

dalej od białej bili [w stosunku do bili przeciwnika]. 

 

Zawodnicy rzucając bile mogą przesuwać bile, będące już w grze, 

starając się umieścić jak najwięcej bil swojego koloru przy bili 

białej.  

 

Po wyrzuceniu wszystkich bil kończy się runda. Sędzia ogłasza 

wynik, który jest sumą ilości bil jednego koloru, znajdujących się 

najbliżej bili białej.  

 

Mecz kończy się po czterech lub sześciu rundach.  





Początki i tradycja 



Paralympic 

Games 

Barcelona 1992  

Paralympic 

Games  

New York 1984  



Witold Maciejewski – pierwszy w kraju 

trener.  Obóz w Wągrowcu ‘1992  

START  Poznań, Poland - FIFH Malmo, 

Szwecja 

Pierwsi w Polsce - START Poznań  



Turnieje Bocci o Puchar Prezesa 

Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego 

2005-2009 

 

 

 

Krajowa  Konferencja Unifikacyjna 

BOCCI  - Wisła’2006 

 





2010 :  1-sze Mistrzostwa Polski  
 Wągrowiec/Skoki 



Co roku Mistrzostwa Polski zamykają Polską Ligę Bocci 
składającą  się z 3 lub 4 turniejów 





2013 - Polska Federacja Bocci 
Niepełnosprawnych 



Rok 2015 , powstaje :  

Stworzyliśmy ruch 

sportowy  

po marką :  



Polska Boccia    
 

Polski  Związek Bocci (rejestr. 2015)    

stworzył  markę „POLSKA BOCCIA”  -  

jeden  z niewielu w Polsce systemów  

sportu paraolimpijskiego   łączącego  

sport wyczynowy i  powszechny.  

Boccia : Sport + 

Kapitał społeczny    
 

„Polską Boccię”   budujemy od 25 lat  

wykorzystując  przede wszystkim 

działania oddolne.  Dlatego Boccia jest 

najpowszechniej  w kraju uprawianym 

sportem paraolimpijskim osób z 

niepełnosprawnością ruchową. 



integracja  
[gra pełnosprawnych 

 i niepełnosprawnych, 

różnej płci, w różnym 

wieku] 

 budowanie  

tożsamości  

Boccia oddziałuje na wiele płaszczyzn  

życia społecznego – nie tylko osób  

 z niepełnosprawością 



Czy jest nas dużo?  
Zasięg Polskiej Bocci  

25 organizacji  

zrzeszonych (  2019) 

 

>200 ośrodków nie 

zrzeszonych  

> 220 

zawodników w 

Lidze  Bocci, w 

tym  > 110 z 

klasyfikacją 

medyczną  

możliwość 

szerokiego 

odziaływania na 

różne grupy  



Jak działamy ?  
System : 

31 organizacji zrzeszonych 

 

>200 ośrodków nie 

zrzeszonych  

możliwość 

szerokiego 

odziaływania na 

różne grupy  

 Zarządzanie systemem : 
- Komisja  Organizacyjna  Bocci (KOB)  
- Komisja Klasyfikacji Medycznej (KKM)  
-             Kolegium Sędziów (KS)  
  Instruktorzy (system szkoleniowy od 2008 ) 
-               2 klasy 
  Klasyfikatorzy medyczni (system szkoleniowy od 2016) 
-      Przyznane Klasy Medyczne  - 114 narodowe, 15 międzynarodowych 
  Sędziowie (system szkoleniowy od 2012) 
-                6 klas 
 Licencje ( od 2017 ) 
-                 zawodnicze  
-                 instruktorskie 
 Dystrybucja sprzętu do Bocci ( wyspecjalizowana firma )  

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitxNL-64PUAhUBExoKHXDTCAkQjRwIBw&url=http://paralympic.kg/en/page/4/&psig=AFQjCNHneeatMp9UaN8PXgv5QC9DTK2BmA&ust=1495554276025263


Duży udział  w finansowaniu maja samorządy różnych szczebli 



 System zawodów  PZBocci : 
             Międzynarodowe zawody  w Polsce 
  Polska Liga Bocci 
  Mistrzostwa Polski  
             Puchar Polski Open / dla zawodników niesklasyfikowanych medycznie  
 
 System zawodów BISFed - kwalifikacje do zawodów wyłącznie wg. Rankingu 

BISFed i Rankingu PZBocci : 
              Regional Open – np. Regional Open (Poznań ‚2017 i  2018) 
              Region Championships np. Mistrzostwa Europy  ( Povoa’ 2017) 
              World Open  (Poznań’2015) 
              World Championships-np. Mistrzostwa Świata (Liverpool’ 2018) 
              Paralympic - Igrzyska Paraolimijskie (TOKIO’2020) 
 
 System turniejów integracyjnych  : z inicjatywy  organizacji  zrzeszonych 











Zasady Klasyfikacji 
Narodowej Boccia  

• Klasyfikacja - proces, podczas którego zawodnik jest oceniany w 
celu określenia jego Klasy Sportowej 

• Klasyfikacja narodowa jest prowadzona zgodnie z wytycznymi 
BISFed,  

• Proces i system Klasyfikacji Bocci w Polsce na poziomie narodowym 
są prowadzone wyłącznie przez Polski Związek Bocci 

• Klasyfikację przeprowadza panel klasyfikacyjny, który składa się z 
co najmniej dwóch, a najlepiej trzech członków (lekarz neurolog, 
fizjoterapeuta, trener z dużym doświadczeniem) 

 

 

Text Text Text 



Profile zawodników 
Profil BC1  

 

 
Diagnoza : CP  Spastic Quadriplegia  lub  Athetosis  
ciężka dysfunkcja dot. czterech kończyn spastyczność 
(atetoza, dystonia)  
 
Ograniczony zakres ruchu i siła mięśni  w czterech 
kończynach i tułowiu lub poważna ataxia ograniczony 
chwyt i zdolność  wypuszczania bili 
 
Uzależnienie od wózka manualnego lub elektrycznego 
do codziennego poruszania się, bez możliwości 
samodzielnego poruszania się na  dłuższym 
dystansie.  
 
Zawodnicy mogą grać na wózku manualnym,  często 
wyrzucają bile używając kończyn dolnych. Niektórzy 
zawodnicy mogą także chodzić. 



Profile zawodników 
Profil BC2  

 

 
Diagnoza : CP  Spastic Quadriplegia  lub  Athetosis  
dysfunkcja dot. czterech kończyn spastyczność 
(atetoza,ataxia)  
 
ograniczony zakres ruchu i siła mięśni  w czterech 
kończynach i tułowiu lub poważna ataxia ograniczony 
chwyt i zdolność  wypuszczania bili 
 
dysfunkcja ograniczająca zakres ruchu , 
spowodowana osłabieniem siły mięśniowej , spastyką 
lub brakiem kontroli – wpyłwajacej na 
funkcjonowanie  kończyn górnych/tułowia   
 
zawodnicy używają  wózka  manualnego lub  
elektrycznego do codziennego poruszania się 
mogą samodzielnie chodzić na krótki dystans 



Profile zawodników 
Profil BC3  

 

 
Zawodnicy o podobnym   profilu  BC1 (CP) lub BC4 
(Non-CP)  zawodnicy opisani w tych klasach ale nie 
zdolni do : utrzymania, wyrzucenia  bili - bez 
zdolności chwytu. 
  
Mogą być ocenieni jako BC3 jeśli spełniają warunki : 
- nie mogą utrzymać bili, nie maja stabilnego 
chwytu i możliwości  wyrzucenia bili nogą. 
 
Sa niezdolni do wyrzucania bili w konkretnym 
zaplanowanym kierunku i z odpowiednią prędkością. 
 
Zawodnicy używają sprzętu wspomagającego  
(ramp, pointerów itp. ) do wyrzucenia bili na boisko  
i grają z pomocą  Sportowego asystenta. 



Profile zawodników 
Profil BC4  

 

 
Diagnoza pochodzenie 
NON cerebral Zawodnicy z poważną dysfunkcją  
dot.  czterech kończyn.  
 
Mogą mieć ograniczenie ROM z powodu osłabienia 
siły mięśniowej. Brak  kontroli  wpływający na 
kończyny górne, dolne i tułów.  
 
Zawodnicy używają  wózka  manualnego lub  
elektrycznego do codziennego poruszania się (lub 
sprzętu pomocniczego). 
 
Sportowy profil  funkcjonalny : sposób wyrzucania 
bili  podobny  do Class 1 lub 2. 



Profile zawodników 
Profil BC5  

 

 
Zawodnicy z mniejszym uszkodzeniem niż BC2 czy  
BC4 
 
Cerebral: Quadriplegic, Triplegic, Severe Hemiplegic. 
Dysfunkcja  może być wynikiem  Hypertonia / 
Hypotonia / Spasticity, Athetosis / Ataxia /Dystonia. 
 
Non Cerebral: Dysfunkcja  może być wynikiem braku 
siły mięśniowej, ograniczeniem ROM  lub skróceniem 
kończyn  (wpływ schorzenia na wyrzucającą kończynę). 

  
Zawodnicy używają wózka manualnego lub 
elektrycznego.  
 
Zawodnicy mogą chodzić  z pomocą asystenta lub 
sprzętu pomocniczego.  
 





Jak  wykorzystać Boccię ? 
Narzędzia, strategia 

NARZĘDZIA STAŁE: 

> Polska Liga Bocci 

> mailing, portal, FB  

> bazy danych  

 

BEZPOŚREDNI  

KONTAKT 

  ZADANIE ZREALIZOWANE:  

Umocowanie w środowisku 

osób niepełnosprawnych 

 

BUDOWANIE  

ZASIĘGU  

MIĘDZYNARODOWA 

IMPREZA SPORTOWA 

Poznań 2015 do 2018 

nagłośnienie medialne  

łamanie tabu  

budowanie wizerunku  

 PROGRAM BOCCI  

w SZKOŁACH 

 Integracyjny sport w 

edukacji 

 

 

 

Przygotowania  

do Igrzysk - MSiT 





KONTAKT 
Polski Związek Bocci 

ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań 

tel./fax 61 84 11 059, 61 84 83 189 

 

office@polskaboccia.pl 

 

www.polskaboccia.pl         https://www.facebook.com/bocciapolska     www.bisfed.com 




