
Powołanie Polskiego Związku Bocci 
  

Zgrupowanie kadry Polski Bocci  

( para BC3 – w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy 2021) 

Rudzica 14-22 sierpień 2021 
 

                                                                                                                                          Zadanie dofinansowane przez  

                                                                                    

Zgodnie z  programem  Ministerstwa Kultury , Dziedzictwa Narodowego i Sportu  "Wspieranie szkolenia 

sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2021 roku” i zadaniem : „Przygotowania i udział w 

igrzyskach paraolimpijskich w Bocci”  PZBocci powołuje nast. zawodników :  

 

Lp. Nazwisko Imię Nazwa klubu  
Klasa 

startowa 

1 Iskrzycki  Damian Start Bielsko Biała BC 3 

2 Owczarz  Edyta IKSON-Głogów BC 3 

                

                                      Asystenci sportowi BC3 / obowiązkowy partner  ze statusem zawodnika 

  

 

      

 

Osoby towarzyszące: 

 

 

                  

 
   
Udział w zgrupowaniu  organizuje  Polski Związek Bocci ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

związanych z  Umową nr  2021/ 0039/3287/Sub/C/DSW dot. realizacji programu "Wspieranie szkolenia 

sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2021 roku” i zadaniem : „Przygotowania i udział w 

igrzyskach paraolimpijskich w Bocci” .       

 

Zakwaterowanie: 

1. Edyta Owczarz - zawodnik kat. BC3 

2. Krystyna Owczarz - zawodnik kat. BC3 (asystent sportowy) 

 

Obiekt  :Willa Radosna Adres: 43-394 Rudzica 703A https://www.youtube.com/watch?v=MkPtgA5z2RQ 

 

Obiekt sportowy : 

Hala sportowa do gry w Boccie, przy ZSP w Rudzicy ; 43-394 Rudzica 52 

 

Wyżywienie 

Śniadanie i kolacja w miejscu zakwaterowania dla : 

1. Edyta Owczarz - zawodnik kat. BC3 

2. Krystyna Owczarz - zawodnik kat. BC3 (asystent sportowy) 

Obiady w formie cateringu na hali sportowej o godzinie 14:00 dla wszystkich uczestników zgrupowania, napoje: 

woda, herbata, kawa  

 

Transport 

Polski Związek Bocci pokrywa koszty transportu od miejsca zamieszkania do miejsca zgrupowania, także drogę 

powrotną - szczegóły ustalane indywidualnie (dotyczy zawodników IKSON Głogów) 

 

Program szkolenia zaakceptowany przez Trenera Głównego: 

 

Cele szkoleniowe : 

1. Praca ze sprzętem, bile - wymiarowanie - przygotowanie długości  

2. Opracowanie taktyki indywidualnej na ME 2021 - Hiszpania 

3. Opracowanie taktyki pary BC3 na ME 2021 – Hiszpania 

3 Borowski  Dariusz Start Bielsko Biała BC 3 

4 Owczarz Krystyna IKSON-Głogów BC 3 

l.pl Nazwisko Imię Funkcja 

5 Janica  Mateusz Obsługa techniczna 

https://www.youtube.com/watch?v=MkPtgA5z2RQ


 

 

4. Doskonalenie zagrań taktycznych i technicznych (Pierwsza bila - perfect, wybijanie, dostawianie na dowolnej  

    długości, uderzenia kątowe, itp) 

5. Opracowanie komunikacji meczowych (Pary BC3) 

6. Przygotowanie mentalne, skupienie, koncentracja meczowa. 

 

Harmonogram zgrupowania: 

14-sie Zakwaterowanie od 13.00, trening sesja popołudniowa od 16.00 - adaptacja do podłoża do 19.00 

15-sie Trening sesja poranna od 9.30 do 14.00, sesja popołudniowa 15.15 do 19.00 

16-sie Trening sesja poranna od 9.30 do 14.00, sesja popołudniowa 15.15 do 19.00 

17-sie Trening sesja poranna od 9.30 do 14.00, sesja popołudniowa 15.15 do 19.00 

18-sie Trening sesja poranna od 9.30 do 14.00, sesja popołudniowa 15.15 do 19.00 

19-sie Trening sesja poranna od 9.30 do 14.00, sesja popołudniowa 15.15 do 19.00 

20-sie Trening sesja poranna od 9.30 do 14.00, sesja popołudniowa 15.15 do 19.00 

21-sie Trening sesja poranna od 9.30 do 14.00, sesja popołudniowa 15.15 do 19.00 

22-sie Wyjazd uczestników 

UWAGA : poza założonym harmonogramem zawodnicy mają  możliwość dowolnego czasu treningu, także w 

godzinach wieczornych i wczesnoporannych 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uwagi : 

• Podczas zgrupowania obowiązuje odzież kadrowa.  

• Zawodnicy zobowiązani są do prowadzenia skrupulatnych notatek z treningu i jego wyniku, w celu  

              wykorzystania ich na ME i poźniejszych zgrupowaniach ! 

  

 

Uczestnicy zobowiązani są przed przyjazdem do zaznajomienia się,   a w trakcie zgrupowania  do przestrzegania 

„Wytycznych Polskiego Związku Bocci  dla uczestników zgrupowania sportowego w czasie epidemii Covid-19 „ 

 

Zawodnicy są zobowiązani posiadać w miarę indywidualnych potrzeb: zażywane leki, zaopatrzenie urologiczne, 

środki higieniczne, zapasową dętkę do wózka inwalidzkiego, itp szczegółach organizacyjnych powiadomi  Biuro 

PZBocci. Poza tym,  w związku z epidemią każdy uczestnik musi posiadać do własnego użytku zestaw maseczek 

oraz płyn do dezynfekcji . 

 

 

                   (-)   Trener Kadry                                                                                     (-)   Dyrektor Sportowy 

                  Mieczysław Nowak                                                                                        Barbara Hohensee 

 

 

 

ZATWIERDZAM 
                                                          Poznań 2 sierpnia 2021    

 

   
                                                                      (-) Romuald Schmidt     

                                                                                                          Prezes                                                  

 

Adresat:  
1. Kluby 

2. a/a/ 

 

 

 
Polski Związek Bocci / Polish Boccia Association 

ul. Zacisze 2  60-831 Poznań POLAND 

office@polskaboccia.pl   |   www.polskaboccia.pl   |   http://facebook.com/bocciapolska   

tel/fax  +48  61 8483-198,  8411-059   |  NIP: 781 19 11 549  |   KRS: 0000562858 
 

 

  Programy Związku finansowane są przez: 
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