POLSKA LIGA BOCCI 2021
GŁÓWNE ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE
Polska Liga Bocci 2021 będzie się składać z :
 I Ligi - po zakończeniu rozgrywek w marcu 2020, wszyscy startujący zawodnicy z II ligi weszli
automatycznie do I ligi (bez klasyfikacji punktowej) i żaden z zawodników I ligi nie spadł do II ligi
 II ligi Open - znajdą się w niej zawodnicy nowo sklasyfikowani medycznie.


Planowane jest rozegranie 4 turniejów ligowych .



Mecze I ligi rozgrywane będą systemem –„ każdy z każdym”.



Mecze I ligi zostaną rozpisane przed ogłoszeniem pierwszego turnieju.



Na ostatnim turnieju podliczone zostaną wszystkie punkty i wyłonieni zostaną Mistrzowie Polski.



Po zakończeniu rozgrywek dwóch ostatnich zawodników spadnie do II ligi .



Zawodnicy II ligi Open rozgrywać będą turnieje jak do tej pory, według zasad ogłaszanych przed
każdym turniejem. Zawodników II ligi można zgłaszać przed każdym turniejem . Mecze będą
rozpisywane w zależności od liczby zawodników.



Zawody rozgrywane będą indywidualnie w klasach BC1, BC2, BC3, BC4 i BC 5 bez podziału na
kategorie płci i wieku ( jeśli warunki organizacyjne pozwolą to w 2021 być może wprowadzimy do
programu rozgrywki par BC 3 ).



Tytuł Mistrza Polski będzie przyznawany pod warunkiem startu w rozgrywkach indywidualnych BC1,
BC2, BC3, BC4, BC5 minimum 6 zawodników.



Punkty rankingowe przydzielane będą według nowego regulaminu ( system w opracowaniu).



Zawodnicy muszą być członkami organizacji zrzeszonych w Polskim Związku Bocci, posiadać klasę
sportową i licencję zawodnika oraz aktualne badania lekarskie. Zgłoszeń na zawody dokonują właściwe
kluby sportowe. W kwestiach zgłoszeń i startów w zawodach zawodnicy zwracają się bezpośrednio do
swoich klubów, nie do Polskiego Związku Bocci.



Kluby są zobowiązane do uiszczenia rocznej składki członkowskiej Polskiego Związku Bocci ( 300,-)
do dnia ogłoszonego przez zarząd .



Opłata startowa za udział w lidze wynosi 320,- PLN od każdego, zgłoszonego przed rozpoczęciem Ligii
zawodnika ( startującego w grupie paraolimpijskiej, posiadającego klasę BC ) i każdego asystenta BC3
oraz jednego trenera bądź kierownika na reprezentację, bez względu na ilość turniejów w jakich
wystartują . Za inne osoby opłata startowa w wysokości 80,- zł będzie naliczana osobno dla każdego z
turniejów.



80% kosztów organizacji Ligi’2021 Związek pozyskał z PFRON i z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa
Narodowego i Sportu. Wymagane w konkursach 20% udziału własnego muszą pokryć kluby/uczestnicy
Dotychczas opłata wynosiła 80,-zł za jeden turniej. Ponieważ wielu zawodników z osobami
towarzyszącymi nie wystartowało w zawodach, (nie wnieśli opłaty startowej) PZBocci poniósł duże
straty finansowe. Związek nie prowadzi działalności gospodarczej i nie ma innych źródeł finansowania
niż PFRON i Ministerstwo KDNiSportu . Związek nie może pozyskiwać środków z samorządów jak
mogą to robić nasze kluby ; składki i opłaty licencyjne wystarczają tylko na inne obowiązkowe opłaty
np. licencji PKPar, ubezpieczenia. Aby uniknąć podobnych problemów w przyszłości opłata została
wyliczona dla całej Ligi – powinna być wniesiona w całości , bez względu na ilość turniejów w jakich
startują uczestnicy. Nie wykluczamy elastycznego spłacania opłaty startowej przez kluby ale tak aby
całość uregulować przed terminem rozliczeniu Ligi w PFRON i Ministerstwie. W przypadku
niezrealizowania projektu (np. z powodu epidemii ) zwrócimy opłatę startową.

