
 
 

Załącznik do regulaminu powoływania  kadry narodowej i reprezentacji  Polski w Bocci w 2021 

w ramach programu ” Przygotowań do Igrzysk paraolimpijskich ” 

 

 

Postanowienia 

 

Zarząd PZBocci powołuje kadrę narodową na wniosek Trenera głównego.  

 

W 2021 roku Kadra narodowa obejmie zawodników z potencjałem sportowym umożliwiającym bu-

dowanie pozycji w „Światowym Rankingu BISFed”  dla zdobycia kwalifikacji do Mistrzostw Świata i 

Mistrzostw Europy  jako postawy zdobycia kwalifikacji   do  Igrzysk Paraolimpijskich 2024  

 

Ilość członków kadry narodowej/ reprezentacji  wynika  z prognozowania szans zdobycia 

odpowiedniej pozycji w „Światowym Rankingu BISFed”, z potrzeb szkoleniowych, przyznanych 

slotów BISFed na dany rok oraz aktualnych możliwości finansowych PZBocci.  

 

W przypadku zwiększenia finansowania w 2021 roku  Związek może zdecydować o rozbudowaniu 

kadry . 

 

Kryteria ogólne ( do kadry narodowej) w 2021 

1. Posiadanie przez zawodnika  klasy startowej przyznanej  przez  międzynarodowych  klasyfikato-

rów medycznych w  Bocci lub narodowych klasyfikatorów.  

2. Posiadanie licencji zawodniczej PZBocci  i  potwierdzenia lekarskiego o zdolności do uprawia-

nia Bocci . 

3. Posiadania przez zawodnika ubezpieczenia zdrowotnego,  w tym NNW na czas szkolenia w  

             Bocci  i udziału w zawodach . 

4. Opinia Trenera kadry narodowej. 

 

Kryteria szczegółowe i wynikowe ( do reprezentacji Polski)  na rok 2021 

 Podstawa : 

1. Światowa Lista Rankingowa BISFed   ( analizowana także z uwzględnieniem kryteriów płci     

             w perspektywie zapowiadanego przez BISFed  wprowadzenia w latach 2021-2024 kon- 

           kurencji oddzielnie dla kobiet i  mężczyzn 

2. Przydzielone sloty BISFed na starty w zawodach z kalendarza BISFed w danej grupie/klasie  

3. Potencjał sportowy :  posiadanie przez zawodnika umiejętności sportowych, specjalnych 

uzdolnień ,  cech  psychofizycznych przydatnych   w Bocci, postęp w umiejętnościach sporto-

wych 

4. Lista Ogólnopolskiego Systemu Rankingowego  PZBocci 

5. Wyniki ( Polska Liga Bocci i starty międzynarodowe) .   

6. Możliwości systematycznej i intensywnej pracy szkoleniowej w klubie   macierzystym ,  reali-

zacji planów szkoleniowych dla reprezentacji, samodyscyplina, wysoka motywacja 

 

Prawo interpretacji regulaminu i uszczegółowienie kryteriów przysługuje zarządowi Polskiego Związ-

ku Bocci. 

 

 

 
 


