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1.

Postanowienia ogólne
Zawody Bocci Paraolimpijskiej w Polsce rozgrywane są wg. Międzynarodowych Przepisów
Boccia BISFed (Boccia International Sport Federation) 2018- v.3. Link:
https://polskaboccia.pl/wp-content/uploads/2021/01/Oficjalne-przepisy-BISFed-2019aktualizacja-z-dnia-15.04.2019.pdf

oraz według niniejszego regulaminu. Wszystkie zmiany i aktualizacje będą publikowane przez
„Polski Związek Bocci” (PZBocci) jako kolejna edycja Regulaminu. Przepisy BISFed także
ulegają zmianom. Wersja polska przepisów jest publikowana na http://polskaboccia.pl/opis-gry/
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1.1.

Ogólnopolski System Rankingowy Bocci (OSRB)

1.1.2 Ogólnopolski System Rankingowy Bocci jest liczbowym systemem umożliwiającym
ocenę postępów zawodników w porównaniu z osiągnięciami innych zawodników. Polega na
przyznawaniu kategorii rankingowej turniejom, na podstawie ich poziomu sportowego oraz
liczby uczestniczących zawodników, a zawodnikom punktów za zajęte miejsce.
1.1.2
Ogłasza się go jako „Listę rankingową” (załącznik) w ramach rozgrywek
indywidualnych BC1, BC2, BC3, BC4 i BC5 , oraz o ile i są w systemie rozgrywek - w parach
BC3, BC4 oraz drużynach BC1/BC2.
1.1.2 Ogólnopolski System Rankingowy Bocci jest liczbowym systemem umożliwiającym
ocenę postępów zawodników w porównaniu z osiągnięciami innych zawodników. Polega na
przyznawaniu kategorii rankingowej turniejom, na podstawie ich poziomu sportowego oraz
liczby uczestniczących zawodników, a zawodnikom punktów za zajęte miejsce.
1.1.2
Ogłasza się go jako „Listę rankingową” (załącznik) w ramach rozgrywek
indywidualnych BC1, BC2, BC3, BC4 i BC5 , oraz o ile i są w systemie rozgrywek - w parach
BC3, BC4 oraz drużynach BC1/BC2.
1.1.3. Zwycięzcami OSRB zostają ci zawodnicy/para/drużyna, którzy w ciągu roku zdobyli w
swojej kategorii rozgrywek najwięcej punktów.
1.1.4. OSRB jest podstawą rywalizacji sportowej w Bocci i ma na celu:
-

określenie poziomu sportowego zawodników w cyklu dwuletnim,
kwalifikowanie zawodników do startu w zawodach różnej rangi,
zobiektywizowanie doboru reprezentantów kraju,
wzmocnienie systemu rywalizacji,
podniesienie prestiżu dyscypliny.

KRYTERIA WYŁANIANIA MISTRZA POLSKI I SYSTEM RANKINGOWY
Określenie końcowej pozycji w grupach oraz w Rankingu.
Końcowa pozycja drużyny/zawodnika w grupie jest określana przez zbiór poniższych reguł
stosowanych w określonym porządku, według przepisów BISFed (https://www.worldboccia.com/ Competition and Ranking Manual).
Reguła Metoda
Opis
1
Liczba zwycięstw
Całkowita liczba zwycięstw w porządku malejącym
W przypadku równej liczby zwycięstw, zastosowanie mają następujące reguły :
2
Wynik bezpośredniego meczu
Całkowita liczba zwycięstw przeciwko innym
pomiędzy remisującymi
drużynom/zawodnikom remisującym w porządku
stronami
malejącym.
3
Stosunek punktów (różnica
Całkowita liczba zdobytych punktów minus całkowita
punktów)
liczba straconych punktów w porządku malejącym.
4
Zdobyte punkty
Całkowita liczba zdobytych punktów w porządku
malejącym.
5
Wygrane rundy
Całkowita liczba wygranych rund we wszystkich meczach
w porządku malejącym.
6
Korzystna różnica punktów w
Najwyższa korzystna różnica punktów (punkty zdobyte
pojedynczym meczu
minus punkty stracone) w pojedynczym meczu w
porządku malejącym.
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7

Korzystna różnica punktów w
pojedynczej rundzie

8

Pozycja rozstawienia (numer)

Najwyższa korzystna różnica punktów (punkty zdobyte
minus punkty stracone) w pojedynczej rundzie w
porządku malejącym.
Wygrywa zawodnik z wyższej pozycji

Proces zastosowania powyższych reguł:
a) wszyscy zawodnicy/strony z grupy porównywani są pod względem liczby wygranych meczów.
Zawodnik/strona z największa liczbą zwycięstw zajmuje najwyższą pozycję.
b) jeżeli jest remis należy zastosować regułę 2: Liczba remisujących stron będzie decydować o
sposobie zastosowania tej reguły. Jeżeli dwie strony uczestniczą w remisie – liczy się wynik
bezpośredniego spotkania pomiędzy tymi zawodnikami/stronami. Jeżeli jest trzech lub więcej
remisujących zawodników/stron – liczy się liczba zwycięstw tylko pomiędzy tymi remisującymi
zawodnikami/stronami (pozostałe wyniki są odrzucane).
c) jeżeli reguła numer 2 nie rozwiązuje remisu, stosuje się kryterium nr 3: Jeżeli remis w regule 2
dotyczy trzech lub więcej zawodników/stron, w kryterium 3 bierze się pod uwagę stosunek punktów
tylko pomiędzy remisującymi stronami. Proces ten powtarzany jest dla każdego kryterium, aż do
rozstrzygnięcia remisu.
Wynik meczu wygranego walkowerem stanowi najwyższą różnicę w wyniku w danej grupie do 0,
dlatego ustalany jest po rozegraniu ostatniego meczu ligowego w danej grupie. Np. w grupie
najwyższą różnicą był wynik 16 do 2 – to oznacza, że zawodnicy wygrywają mecz walkowerem 14
do 0.
System Rankingowy jest odrębnym systemem, nie decyduje o uzyskaniu tytułu mistrzowskiego w
kraju w danej kategorii. Celem rankingu jest obserwacja progresu sportowego, oraz regularności
startów zawodnika.
Mistrzem Polski zostaje zwycięzca rozgrywek ligowych w danym roku.
Liczba zawodników spadających lub wchodzących do I ligi zależeć będzie od liczby nowych
zawodników w poszczególnych grupach. W roku 2021 nikt nie spada do drugiej ligi. Zasady
ewentualnego spadku do II ligi ogłoszone zostaną w sytuacji kiedy zwiększy się liczba startujących
zawodników w którejś z kategorii.
Punkty Rankingowe :
Za wygrany mecz zawodnik/strona otrzymuje 2 punkty.
Za przegrany mecz zawodnik/ strona otrzymuje 0 punkty
Na koniec sezonu sumowana jest liczba punktów. Zawodnik z największa liczbą punktów zajmuje
najwyższa pozycję w rankingu .Kolejność w rankingu ustalana jest na podstawie powyższych reguł.
Wraz z rozpoczęciem nowego sezonu redukowana jest liczba punktów o połowę.
W roku 2021 zwycięzca Polskiej Ligi Bocci - Mistrz Polski 2021 jest automatycznie zwycięzcą
Rankingu 2021 w danej kategorii, w następnych latach sytuacja będzie się zmieniać w zależności od
zdobywanych i redukowanych punktów.
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1.2. System Rodzaje turniejów :
PZBocci jest organizatorem nast. rodzajów rozgrywek Bocci
2.1. Zawody rankingowe :
 Polska Liga Bocci/Eliminacyjne Turnieje Krajowe do Mistrzostw Polski, organizowane 3 lub 4
razy w roku
 Mistrzostwa Polski - organizowane raz w roku.
 Międzynarodowe Zawody w Polsce lub zagranicą - z delegacją PZBocci
Zawody rozgrywane są indywidualnie w klasach BC1, BC2 , BC3, BC4 i BC 5 bez podziału na
kategorie płci i wieku ( jeśli warunki organizacyjne pozwolą to w 2019 być może wprowadzimy do
programu rozgrywki par BC 3 ). Prawo startu mają osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz
klasę startową przyznaną przez międzynarodowego lub narodowego klasyfikatora medycznego Bocci
(w Polsce przez panel Klasyfikacyjny PZBocci), będące zawodnikami zarejestrowanymi w
organizacjach zrzeszonych w Polskim Związku Bocci i posiadający aktualną licencję PZBocci.
Minimalna ilość zawodników
Tytuł Mistrza Polski jest przyznawany pod warunkiem startu
Rozgrywki indywidualne BC1, BC4
– min. 4 zawodników
Rozgrywki indywidualne BC2, BC3, BC5
– min. 6 zawodników
W szczególnych przypadkach KOB może odstąpić w.wym. zasad
2.2 Zawody poza rankingowe / :
 Turnieje Krajowe (TK) - z akredytacją PZBocci
 Integracyjny Puchar Polski Boccia OPEN
Zawody zorientowane ogólnie w kierunku Bocci Paraolimpijskiej, z udziałem zawodników, którzy
nie mają szans na uzyskanie kwalifikacji medycznej . Zawody drużynowe - drużyna musi składać
się z 3 zawodników . W każdej drużynie musi znajdować się co najmniej jedna osoba na co dzień
poruszająca się na wózku inwalidzkim i na boisku musi przebywać cały czas minimum jedna taka
osoba . Pozostali zawodnicy grają w pozycji siedzącej / na krześle. Bez podziału na kategorie płci i
wieku i klasy sportowe.

2.

Zarządzanie turniejami
2.1.

Komisja Organizacyjna Bocci (KOB)
Zarząd PZBocci powołuje Komisję Organizacyjną Bocci (KOB) odpowiedzialną m.in. za:
organizację OSRB,
prowadzenie rankingu OSRB,
powoływanie zawodników oraz osób towarzyszących do reprezentacji
narodowej w Bocci,
nadzór nad Komisją Klasyfikacji Medycznej,
nadzór nad Kolegium Sędziów,
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wyznaczenie Delegata KOB,
inne zadania określone przez Zarząd PZBocci
2.2.
Komisja Klasyfikacji Medycznej (KKM)
2.2.1. KOB proponuje Zarządowi PZBocci szefa Komisji Klasyfikacji Medycznej
(KKM), który dobiera skład członków tej komisji i przedstawia do zatwierdzenia
jej regulamin.
2.2.2. Zadaniem KKM jest przydzielenie zawodnikom klasy sportowej na podstawie
aktualnego systemu klasyfikacji medycznej BISFed.
2.3.
Kolegium Sędziów (KS)
2.3.1. KOB proponuje Zarządowi PZBocci szefa Kolegium Sędziów (KS), który
dobiera skład członków kolegium i przedstawia do zatwierdzenia jego regulamin.
2.3.2. Zadania KS:
Kierowanie całokształtem spraw sędziowskich PZBocci a w szczególności :
mianowanie sędziów/ nadawanie licencji sędziowskich oraz typowanie
kandydatów na sędziów międzynarodowych BISFed,
zawieszanie lub odwoływanie sędziów PZBocci,
prowadzenie bazy danych sędziów ( załącznik nr 1 - „Wykaz sędziów
PZBocci” ) oraz rejestru pracy sędziowskiej,
prowadzenie szkoleń sędziowskich.
2.4.
Delegat KOB
2.4.1. W każdym turnieju OSRB musi uczestniczyć delegat KOB. Sprawuje on ogólny
nadzór nad turniejem oraz ocenia pracę organizatorów i kluczowych osób
zaangażowanych w realizację turnieju OSRB.
2.4.2. Delegat KOB może uczestniczyć w turniejach nie objętych OSRB, na
zaproszenie Organizatora danego turnieju.
3.
Funkcje sędziowskie turniejów OSRB
Sędzia główny turnieju
Kieruje pracą sędziów na boisku. Proponuje go organizator turnieju spośród grupy sędziów
uprawnionych ( załącznik nr 1 - „Wykaz sędziów PZBocci”) , a aprobuje KS.
Obowiązki sędziego głównego:
odpowiada za sędziów boiskowych, liniowych , mierzących czas i
protokolantów,
wyznacza sędziów na poszczególne boiska,
nadzoruje poprawność zapisu gry,
dba o wysoki poziom sędziowania przez cały turniej,
przed wydaniem oficjalnych wyników przeprowadza ich kontrolę i
weryfikację,
po zakończeniu turnieju ocenia poszczególnych sędziów. W ocenie tej
uczestniczy także Delegat KOB.
3.2.
Sędzia boiskowy
Wyznacza go organizator turnieju wraz z sędzią głównym turnieju.
Odpowiedzialny jest za sędziowanie na boisku.
Szczegółowe obowiązki określono w „Książeczce sędziowskiej".
3.3.
Sędzia liniowy
Wyznacza go organizator turnieju wraz z sędzią głównym turnieju. Podlega sędziemu
boiskowemu.
Szczegółowe obowiązki określono w „Książeczce sędziowskiej”.
3.1.

3.4.

Sędzia mierzący czas / protokolant
Wyznacza go organizator turnieju wraz z sędzią głównym turnieju. Podlega sędziemu
boiskowemu.
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Odpowiedzialny jest za mierzenie czasu stronom podczas gry (może być dwóch sędziów
mierzących czas). Wskazuje pozostały czas, zgodnie z zasadami. Może pełnić funkcje
protokolanta.
Szczegółowe obowiązki określono w „Książeczce sędziowskiej”.
3.5.
Protokolant
Wyznacza go organizator turnieju wraz z sędzią głównym turnieju.
Odpowiada za poprawne i całościowe wypełnienie protokołu gry. Funkcję tę może pełnić
sędzia mierzący czas.
Szczegółowe obowiązki określono w „Książeczce sędziowskiej”.
4.

Klasy sędziowskie
4.1.
Naczelny Sędzia PZBocci – najwyższy rangą sędzia krajowy PZBocci, osoba
odpowiadająca za rozwój i szkolenie sędziów, koordynację regulaminu, współpracę z
BISFed - wybierana przez KS z rekomendacją KOB, może być członkiem KS.
4.2.
Sędzia Krajowy PZBocci - sędzia klasy I, który składa wniosek do KS o
przyznanie klasy Sędziego Krajowego i przejdzie proces weryfikacji.
Funkcje: może sędziować wszystkie rodzaje turniejów OSRB. Może być delegowany przez
KOB do sędziowania zawodów zagranicą.
4.3.
Sędzia klasy I
PZBocci - sędzia klasy II, który składa wniosek do KS o
przyznanie wyższej klasy, oraz sędziował:
min. 15 meczów jako sędzia boiskowy MP, PP w co najmniej dwóch latach,
min. 5 meczów jako sędzia boiskowy MZ w Polsce,
plus 2 lata stażu
Funkcje: sędzia boiskowy wszystkich zawodów OSRB w Polsce.
4.4.

Sędzia klasy II
PZBocci - sędzia klasy III, który zaliczył doszkalający kurs
sędziowski PZBocci składa wniosek do KS o przyznanie wyższej klasy, oraz
sędziował:
min. 10 meczów jako sędzia boiskowy TK,
min. 10 meczów jako sędzia liniowy/czasowy/protokolant TK, PP,
plus 2 lata stażu,
Funkcje : sędzia boiskowy MP, PP, TK, a także liniowy, czasowy, protokolant.
Sędzia klasy III
PZBocci - stażysta, który ukończył kurs sędziowski PFBN
podstawowy, składa wniosek do KS o przyznanie wyższej klasy, oraz sędziował:
min. 10 meczów jako sędzia czasowy, protokolant na TK,
min.5 meczów jako sędzia liniowy i/ lub boiskowy na turniejach niższej
rangi.
Funkcje: sędzia boiskowy TK lub niższej rangi, sędzia liniowy, czasowy PP i TK.

4.5.

4.6.
Sędzia Stażysta PZBocci
Zaliczył podstawowy kursu sędziowski PZBocci.
Funkcje: sędzia czasowy, protokolant turniejów krajowych lub sędzia liniowy i/lub
boiskowy turniejów niższej rangi.
5.

Ubiór sportowy
5.1.
5.2.

Zawodnicy i asystenci mają obowiązek występowania na wszystkich turniejach OSRB
w stroju sportowym ( np. dresie).
Sędziowie PZBocci mają obowiązek występować na wszystkich turniejach OSRB w
czarnych spodniach oraz jednakowych ( w każdym turnieju )
koszulkach lub
kamizelkach.
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6.

Warunki jakie musi spełniać sędzia
6.1.
Sędzią Stażystą PZBocci może być każdy, bez względu na wiek. Warunkiem
otrzymania uprawnień Sędziego wyższej klasy jest ukończenie 18 lat oraz spełnienie
warunków opisanych w punkcie 11.
6.2.
Przy rejestracji kandydatów na sędziów, kandydat poddaje się testowi z zasad gry.
6.3.
Jeśli sędzia nie sędziował w trzech następujących po sobie latach, przynajmniej 2
meczów w ramach turniejów OSRB, przed dalszym sędziowaniem musi zaliczyć test
pod nadzorem KS.
6.4.

Dokumentem uprawniającym do wykonywania funkcji sędziego jest „Książeczka
sędziowska”, w której sędziowie muszą wpisywać wszystkie zawody i szkolenia, w
których uczestniczyli oraz jaką pełnili funkcję. Obowiązkowe jest każdorazowe
uzyskiwanie potwierdzenia w książeczce przez Sędziego głównego lub Delegata KOB.

7.5
Obowiązkowe jest posiadanie ważnej na dany rok licencji PZBocci
7.
Sędziowie zobowiązani są do:
7.1.
Systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji przez przyjmowanie i stosowanie
regulaminów wydawanych przez PZBocci.
7.2.
Uaktualniania danych personalnych w bazie danych KS.
7.3.
Uzgodnienia bezpośredniego zastępstwa innego sędziego o równoważnej licencji w
przypadku niemożności wzięcia udziału w turnieju bez względu na przyczyny,
powiadamiając o tym organ powołujący.
8.
Ocena pracy sędziów
8.1.
Oceny pracy sędziów na turniejach OSRB dokonuje Sędzia główny turnieju wraz z
Delegatem KOB.
8.2.
Oceny pracy Sędziego głównego turniejów OSRB dokonuje Delegat KOB.
8.3.
Oceny pracy sędziów na turniejach nie objętych OSRB dokonuje Delegat KOB, na
zaproszenie organizatora danego turnieju.

9.

Licencje

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych i instruktorskich obowiązujący
w Polskim Związku Bocci
Część I
Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy regulamin stanowi załącznik do Uchwały nr 4/2016 Zarządu „Polskiego Związku Bocci” z
18 listopada 2016 w sprawie : wprowadzenia licencji zawodniczych i instruktorskich.
§2
Niniejszy regulamin określa tryb i warunki rejestracji zawodników i instruktorów oraz uzyskiwania i
pozbawiania licencji zawodników i instruktorów Bocci.
§3
Współzawodnictwo sportowe w Bocci prowadzone jest w oparciu o przepisy i regulaminy Polskiego
Związku Bocci oraz Międzynarodowej Federacji Sportowej Bocci BISFed. Organizatorami zawodów
jest PZBocci.
§4
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Zawodnicy i instruktorzy, którzy ubiegają się lub posiadają licencję zobowiązują się do
przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów obowiązujących w PZBocci.
§5
Zawodnicy i instruktorzy, którzy ubiegają się lub posiadają licencję poddają się jurysdykcji organów
dyscyplinarnych PZB.

Część II
Tryb i warunki udzielania licencji zawodnikom i instruktorom
§6
Regulamin stosuje się do wszystkich uprawiających lub zamierzających uprawiać Boccię i
uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez PZBocci
§7
Licencją jest wydawane przez PZBocci zezwolenie na udział we współzawodnictwie sportowym
organizowanym przez PZBocci albo na pełnienie funkcji instruktora Bocci.
§8
1. Organem uprawnionym do przyznawania licencji jest Komisja ds. Licencji, Klasyfikacji i Zmiany
Barw Klubowych PZBocci , zwana dalej Komisją .
2. Komisja prowadzi ewidencję przyznanych licencji oraz ewidencję
prawomocnych decyzji o
odmowie przyznania i pozbawiania licencji.
§9
1. Licencje przyznaje się na pisemny wniosek (wg załączonego wzoru) zainteresowanej
osoby,
składany za pośrednictwem klubu sportowego/organizacji zrzeszonej w Związku , którego
wnioskodawca jest członkiem.
2. W imieniu niepełnoletnich zawodników, o ich rejestrację występują rodzice lub prawni
opiekunowie lub klub, którego barwy zawodnik będzie reprezentował. W przypadku rejestracji
zawodników niepełnoletnich, klub składa oświadczenie, że rodzice lub prawni opiekunowie
wyrazili zgodę na udział zawodnika niepełnoletniego we współzawodnictwie w Bocci.
3. Komisja rozpatruje wniosek o przyznanie licencji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia
kompletnego wniosku.
4. Licencję przyznaje się na czas określony, tj. do końca roku kalendarzowego .
5. Za przyznanie licencji pobiera się opłatę w wysokości : 30,- PLN rocznie. Płatność
przekazywana jest na konto bankowe PZBocci lub gotówką do kasy.
6. Komisja wydaje identyfikatory licencyjne, stanowiące dokument uprawniający do udziału we
współzawodnictwie sportowym.
§ 10
1. Komisja pozbawia zawodnika licencji w przypadku:
a) orzeczenia przez Poradnię Sportowo-Lekarską niezdolności do uprawiania
dyscypliny
b) rażącego nieprzestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej,
c) rażącego naruszania obowiązków zawodniczych,
d) przekroczenie przepisów antydopingowych,
e) odmowy uczestnictwa w reprezentacji Kraju,
f) zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym
g) odmowy poddania się obowiązkowym badaniom lekarskim.
2. Pozbawienie licencji wymaga uzasadnienia.
§ 11
1. Komisja pozbawia instruktora licencji w przypadku
h) rażącego nieprzestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej,
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i) rażącego naruszania obowiązków instruktora/trenera
j) utracenia zdolności do wykonywania obowiązków instruktora/trenera
k) zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym
2. Pozbawienie licencji wymaga uzasadnienia..
§ 12
Organem odwoławczym w sprawach przyznawania i pozbawiania licencji jest Zarząd PZBocci.

Podstawy prawne :
I.

Statut PZBocci

II.
Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r.
Rozdział 7
Bezpieczeństwo w sporcie
Art. 37. 1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek
sportowy jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne
uczestnictwo w tym współzawodnictwie.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej
określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich, o
których
mowa w ust. 1, a także zakres i częstotliwość wymaganych badań lekarskich, uwzględniając specyfikę
współzawodnictwa sportowego
Art. 38. 1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek
sportowy oraz zawodnik kadry narodowej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw
nieszczęśliwych
wypadków w uprawianym sporcie.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na klubie sportowym będącym członkiem polskiego
związku sportowego, a w przypadku zawodnika kadry narodowej – na polskim związku sportowym.
III. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia
2004 r.
Art. 27. Świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób
obejmują: wykonywanie badań z zakresu medycyny sportowej obejmujących dzieci i młodzież do ukończenia
21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, którzy nie otrzymują wynagrodzenia w
związku z uprawianiem sportu.
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej, po
zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu i Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, tryb
orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz
przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, uwzględniając potrzebę szczególnej ochrony zdrowia
dzieci i młodzieży.
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WZORY WNIOSKÓW

WNIOSEK
o przyznanie licencji zawodniczej do uprawiania Bocci w PZBocci
Wnioskodawca:

(imię)

( nazwisko),

BC
( data urodzenia - dd. mm. rrrr )

klasa sportowa:

( miejsce urodzenia )
Klub Sportowy/ organizacja Wnioskodawcy : ………………………………………………………
•
Niniejszym zobowiązuję się do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski
Związek Bocci , wykonywania obowiązków zawodnika, przestrzegania regulaminów i zasad rywalizacji sportowej oraz
przepisów antydopingowych.
•
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych przez PZBocci w rozumieniu ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) w zakresie działalności statutowej.
•
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez PZBocci mojego wizerunku, w materiale filmowym i fotograficznym
związanym z uprawianiem Bocci. Polski Związek Bocci ma wolność i swobodę w ustalaniu sposobu, zakresu i środków
eksploatacji materiału filmowego i fotograficznego, a także łączenia w nich utworów innych twórców. Wszelkie prawa
autorskie i pokrewne do materiału filmowego i fotograficznego przysługują wyłącznie Polskiemu Związkowi Bocci.
•
Oświadczam , że posiadam ubezpieczenie zdrowotne, w tym NNW na czas szkolenia w Bocci i udziału w
zawodach.
•
Oświadczam , że posiadam zaświadczenie lekarza o zdolności zdrowotnej i braku przeciwwskazań do uprawiania
Bocci
...................................................................
(data i podpis Wnioskodawcy)
Zgoda ustawowych opiekunów :
..............................................................................
(podpis rodziców, opiekunów )
Opinia Klubu Sportowego/Organizacji o Wnioskodawcy: Rekomendujemy pozytywnie wniosek zawodnika/
zawodniczki . Uprawia Boccię od ……………… roku .
......................................
.............................................................................................
( miejsce i data )
( pieczęć Klubu/Organizacji i podpis osoby upoważnionej)
Zaświadczenie Poradni Sportowo-Lekarskiej o dopuszczeniu do uprawiania Bocci
Kopia zaświadczenia w załączeniu...........................
......................................
...........................................................................
( miejsce i data )
( pieczęć i podpis lekarza)
Proszę odesłać skan na adres :
office@polskaboccia.pl lub pocztą na adres : Polski Związek Bocci , ul.Zacisze , 60-831 Poznań
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WNIOSEK
o przyznanie licencji instruktorskiej PZBocci
Wnioskodawca:

(imię)

( nazwisko),

( data urodzenia - dd. mm. rrrr )

( miejsce urodzenia )
Rok i miejsce nabycia uprawnień instruktora Bocci :
Kontakt : tel. / mail :
Klub Sportowy/ organizacja Wnioskodawcy :
•
Niniejszym zobowiązuję się do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski
Związek Bocci , wykonywania obowiązków instruktora, przestrzegania regulaminów i zasad rywalizacji sportowej oraz
przepisów antydopingowych.
•
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych przez PZBocci w rozumieniu ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) w zakresie działalności statutowej.
•
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez PZBocci mojego wizerunku, w materiale filmowym i fotograficznym
związanym z uprawianiem Bocci. Polski Związek Bocci ma wolność i swobodę w ustalaniu sposobu, zakresu i środków
eksploatacji materiału filmowego i fotograficznego, a także łączenia w nich utworów innych twórców. Wszelkie prawa
autorskie i pokrewne do materiału filmowego i fotograficznego przysługują wyłącznie Polskiemu Związkowi Bocci.
•
Oświadczam ,że posiadam ubezpieczenie zdrowotne, w tym NNW i OC na czas szkolenia w Bocci i udziału w
zawodach
•
Oświadczam , że nie byłem/byłam skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII,z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i
XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. Zm.
...................................................................
(data i podpis Wnioskodawcy)
Opinia Klubu Sportowego/Organizacji o Wnioskodawcy: Rekomendujemy pozytywnie wniosek instruktora. Jest
szkoleniowcem Bocci od ……… roku .
......................................
............................................................................
( miejsce i data )
( pieczęć Klubu i podpis osoby upoważnionej)
Proszę odesłać skan na adres :
office@polskaboccia.pl lub pocztą na adres : Polski Związek Bocci , ul.Zacisze , 60-831 Poznań
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10.

Klasyfikacja medyczna

Zasady określa „Regulamin klasyfikacji medycznej PZBocci” ( w opracowaniu )
Podstawy : Link: http://polskaboccia.pl/wp-content/uploads/2013/03/Klasyfikacja-medyczna-zawodników-Bocciprezentacja.pdf

11.

Instruktorzy Polskiego Związku Bocci
Z dniem 1 stycznia 2017 roku wprowadza się 3 klasy instruktorskie :
III klasa
II klasa
I klasa
Zakres wiedzy i umiejętności określa :
Regulamin zdobywania klas instruktorskich Polskiego Związku Bocci
System wprowadza się na podstawie uchwały nr 6/2016 zarządu „Polskiego Związku Bocci” o
klasach instruktorskich z dn. 18 listopada 2016 :
UCHWAŁA NR 6/2016
ZARZĄDU
„POLSKIEGO ZWIĄZKU BOCCI”
podjęta w dniu 18 listopada 2016
w sprawie : o klasach instruktorskich
§ 1.
PZBocci jest objęty obowiązkiem instruktorskim w zakresie prowadzenia zkolenia w dyscyplinie
sportowej Bocci.
§ 2.
Obok ustawowego obowiązku wymagania od kandydata ukończenia 18 lat, wykształcenia średniego,
braku karalności za umyślne przestępstwa związane z organizacją zawodów sportowych, wymagane jest
ukończenie kursu organizowanego przez PZBocci
Z dniem 1 stycznia 2017 roku wprowadza się 3 klasy instruktorskie :
Instruktor Bocci III klasy
Instruktor Bocci II klasy
strona 13

Instruktor Bocci I klasy
§ 3.
Zakres wiedzy i umiejętności instruktorów z poszczególnych klas określa „Regulamin zdobywania klas
instruktorskich PZBocci”. Za przygotowanie dokumentacji dla klasy III i II instruktorów (także z
uwzględnieniem ich dotychczasowej pracy szkoleniowej ), w terminie do końca I kwartału 2017 roku
odpowiedzialne jest biuro PZBocci. Dokumentacja dot. klasy I zostanie sporządzona w dalszym terminie
po zdobyciu doświadczeń z wprowadzania klas III i II.
§ 4.
Rozwiązania szczegółowe systemu klas instruktorskich zostaną włączone do uaktualnionego
„Regulaminu systemu dyscypliny sportowej BOCCIA”

______________________________________________________________________
Regulamin wprowadza wspólną ramę kwalifikacji w Bocci w celu uporządkowania kwalifikacji
instruktorskich. Ustanawia standardy i zakresy podobnych kompetencji osób prowadzących
zajęcia Bocci przy wyróżnieniu dwóch ścieżek rozwoju:
1.
ścieżki rozwoju dla osób, których celem jest prowadzenie zajęć z nastawieniem na
osiąganie coraz lepszych rezultatów zawodników w rywalizacji sportowej (sport wyczynowy),
2.
ścieżki rozwoju dla osób, których głównym celem prowadzonego treningu jest poprawa
wyników zawodników i stanu zdrowia poprzez aktywność rekreacyjną (sport dla wszystkich).
Regulacje PZBocci są wyjściem naprzeciw wymogom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie
(SRKS).
SRKS jest branżową interpretacją Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), czyli narzędzia, które
porządkuje wszystkie kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, świadectwa) istniejące w Polsce,
zdobyte w różny sposób i w różnych miejscach, a jednocześnie umożliwia ich odniesienie do
kwalifikacji funkcjonujących w całej Europie. SRKS obejmuje kwalifikacje kadr sportowych,
tj. trenerów, instruktorów, animatorów i inne kwalifikacje, potwierdzające przygotowanie do
realizacji zajęć sportowych lub procesu treningowego w sporcie.

Instruktor Bocci III klasy
III klasa nadawana jest instruktorom prowadzącym szkolenie w ramach sportu dla wszystkich w
strukturach PZBocci i poza nią (nadawanie klasy III uwzględnia uprawnienia instruktorskie
zdobyte do roku 2016 w programach koordynowanych przez Polską Federację Bocci
Niepełnosprawnych (PFBN) lub organizacje zrzeszone w PFBN
Zakres wiedzy i umiejętności
I CZĘŚĆ OGÓLNA
Podstawy teoretyczne
1.
Podstawy nauczania ruchu.
2.
Instruktor sportu osób niepełnosprawnych – jego rola i zadania w systemie szkolenia
sportowego. Zasady podwyższania kwalifikacji zawodowych.
3.
Wychowanie osób niepełnosprawnych do sportu i poprzez sport.
4.
Fizjologiczne podstawy aktywności ruchowej człowieka/osób niepełnosprawnych.
5.
Psychospołeczne podstawy aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych. Sport osób
niepełnosprawnych w rehabilitacji i integracji społecznej.
6.
Organizacyjne podstawy sportu osób niepełnosprawnych (sport ON ):
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definicja sportu ON
struktura sportu paraolimpijskiego w Polsce i za granicą
BISFed, PFBN, PZBocci
Polska liga Bocci
II CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA
Podstawy metodyczno-szkoleniowe – specjalizacja
1.
Rys historyczny Bocci
2.
Podstawy klasyfikacji medycznej i funkcjonalnej zawodników Bocci
3.
Regulamin Bocci/ BISFED
4.
Systemy rozgrywek sportowych w Bocci
5.
Sprzęt do Bocci
6.
Boccia – walory sportowo- rehabilitacyjne, cele treningu, rozpoznawanie sytuacji
zawodnika
7.
Zasady treningu
8.
Obciążenia treningowe
9.
Struktura czasowa treningu
10. Metodyka zajęć , zasób ćwiczeń w zakresie cech sprawności fizycznej
11. Wskazówki szkoleniowe do wykorzystania podczas treningów bocci
12. Zawody sportowe, sędziowanie, obserwacja, ocena wyników
13. Podstawowe zasady przygotowania mentalnego dla sportowców
Praktyka :
1.
Boisko, przygotowanie
2.
Ćwiczenia, gry i zabawy w treningu Bocci
3.
Rozgrzewka
4.
Gra :
Indywidualnie
Pary
Drużyna
6.
Praktyczna kontrola treningów i postępów ćwiczących
7.
Zawody sportowe, sędziowanie, obserwacja, ocena wyników.

Instruktor Bocci II klasy
II klasa nadawana jest instruktorom z klasą III prowadzącym regularne treningi w ramach sportu
dla wszystkich i sportu wyczynowego w strukturach PZBocci.
Zakres wiedzy i umiejętności
1.
Klasyfikacja medyczna i funkcjonalna w Bocci – zakres rozszerzony
2.
Regulamin Bocci – szczegółowa analiza i interpretacja
3.
Plany szkoleniowe dla poszczególnych klas w Bocci
4.
Systemy kontroli postępów szkoleniowych w Bocci
5.
Taktyka i strategia
6.
Analiza zapisu video zawodników czołowych zawodników BISFed
Egzamin przed Komisją PZBocci :
Wymogiem przystąpienia do egzaminu przed Komisją wyłonioną przez Zarząd PZBocci jest
przedstawienie „Rocznego planu szkoleniowego dla wybranej klasy lub formy rozgrywek w
Bocci”.
Pozytywna ocena Planu jest warunkiem przystąpienia do następujących egzaminów :
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a. egzamin praktyczny:
− metodyczno-szkoleniowy – prowadzenie treningów
b. egzamin teoretyczny:
− z całości przerabianego materiału
Uwaga: przy uzyskiwaniu licencji będzie uwzględniany udział w kursie/kursach doszkalającym
prowadzonym przez trenerów zagranicznych z rekomendacją BISFed.

Instruktor Bocci I klasy (w opracowaniu)
I klasa nadawana jest instruktorom z klasą II prowadzącym regularne treningi w ramach sportu
dla wszystkich i sportu wyczynowego w strukturach PZBocci . Ramy kwalifikacji odpowiadają
równorzędnej klasie instruktorskiej BISFed.
Instruktorzy mogą ubiegać się o Licencje instruktorskie PZBocci. Obowiązek posiadania ich dot.
szkoleniowców kadry Polski i co najmniej jednego instruktora każdego z klubów/ organizacji,
które będą startować w Polskiej Lidze Bocci i Mistrzostwach Polski w Bocci w 2017 roku (i
kolejnych latach)

12. Regulamin powoływania do kadry narodowej i reprezentacji Polski w Bocci na rok 2021
Regulamin powoływania do kadry narodowej i reprezentacji Polski w Bocci na rok 2021
§1
Podstawy prawne :
Ustawa z dnia 29 czerwca 2010 r. o Sporcie i Statut „Polskiego Związku Bocci”
§2
Postanowienia ogólne :
1. Kadrę narodową powołuje się na okres jednego roku, z możliwością dokonywania korekt na podstawie
postanowień wynikających z niniejszego regulaminu, na wniosek Trenera Głównego skierowanego do
Zarządu PZBocci. .
2. Listy kadry narodowej corocznie przedstawiane będą w formie załącznika do regulaminu.
3. Kluby sportowe/ organizacje z chwilą powołania swojego zawodnika do kadry narodowej, obowiązane
są umożliwić mu udział w zadaniach szkoleniowych kadry i startach w zawodach.
4. W przypadku niedopełnienia podstawowych obowiązków, zawodnik będzie skreślony ze składu kadry
narodowej przez Zarząd PZBocci.
§3
Podstawowe obowiązki zawodnika to:
1. reprezentowanie kraju w międzynarodowych zawodach i innych formach współzawodnictwa
sportowego,
2.
uczestnictwo we wszystkich zadaniach szkoleniowych kadry ,
3.
poddawanie się obowiązkowym badaniom lekarskim i testom antydopingowym,
4.
przestrzeganie regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej,
5.
przestrzeganie regulaminu antydopingowego w sporcie i prowadzenie higienicznego trybu życia,
6.
promowanie Polskiego Związku Bocci i idei sportu paraolimpijskiego
§4
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Zobowiązania PZBocci:
1.
organizuje i ustala zasady współzawodnictwa sportowego w celu wyłonienia członków kadry
narodowej,
2. w miarę pozyskanych środków finansowych FRKF oraz pozyskanych środków własnych organizuje
proces szkolenia i realizuje zadania programu „Przygotowań do igrzysk paraolimpijskich”
3.
zapewnia opiekę szkoleniową zawodnikom kadry narodowej w czasie akcji szkoleniowych,
4.
rozstrzyga spory i konflikty oraz udziela wyjaśnień,
5.
wnioskuje do właściwego Ministra o przyznanie stypendium sportowego oraz nagród..
§5
Zasady szczegółowe:
1. do kadry narodowej powołuje się zawodników na podstawie poziomu sportowego i spełnienia
szczegółowych kryteriów zgodnie z zasadami zawartymi w Załączniku do regulaminu na dany rok,
2. organizację krajowego współzawodnictwa sportowego w Bocci reguluje „Regulamin Dyscypliny
Boccia PZBocci ” a współzawodnictwa międzynarodowego regulują przepisy BISFed z roku 2019 .
§6
Postanowienia końcowe:
Warunkiem udziału w kwalifikacjach do kadry narodowej jest posiadanie licencji zawodniczej PZBocci
i potwierdzenia lekarskiego o zdolności do uprawiania Bocci .

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 budowanie
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 klasyfikatorów
medycznych w Bocci lub narodowych klasyfikatorów.
2. Posiadanie licencji zawodniczej PZBocci i potwierdzenia lekarskiego o zdolności do uprawiania
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 konkurencji
oddzielnie dla kobiet i mężczyzn
2. Przydzielone sloty BISFed na starty w zawodach z kalendarza BISFed w danej grupie/klasie
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3. Potencjał sportowy : posiadanie przez zawodnika umiejętności sportowych, specjalnych uzdolnień ,
cech psychofizycznych przydatnych w Bocci, postęp w umiejętnościach sportowych
4. Lista Ogólnopolskiego Systemu Rankingowego PZBocci
5. Wyniki ( Polska Liga Bocci i starty międzynarodowe) .
6. Możliwości systematycznej i intensywnej pracy szkoleniowej w klubie macierzystym , realizacji
planów szkoleniowych dla reprezentacji, samodyscyplina, wysoka motywacja
Prawo interpretacji regulaminu i uszczegółowienie kryteriów przysługuje zarządowi Polskiego Związku
Bocci.

___________________________________________________________________________
14. Zarząd i Komisja Organizacyjna Bocci zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian
do niniejszego regulaminu

Polski Związek Bocci - Polish Boccia Association
ul. Zacisze 2
60-831 Poznań.
tel/fax: +48 (61) 8483-189 , 8411-059
mail : office@polskaboccia.pl
http://polskaboccia.pl
https://www.facebook.com/bocciapolska

strona 18

