
 

 

Drodzy Zawodnicy, Asystenci Trenerzy i Przyjaciele Bocci. Nie mamy jeszcze informacji z 

PFRON czy otrzymamy dofinansowanie na organizację Polskiej Ligi  Bocci w roku 2022. Po 

konsultacjach z trenerami czołowych klubów przesyłamy wstępny plan na rok 2022 

 

POLSKA LIGA BOCCI 2022  

GŁÓWNE ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE 

 

Polska Liga Bocci 2022 będzie się składać z: 

  I Ligi  

 II Ligi Open - znajdą się w niej zawodnicy nowo sklasyfikowani medycznie, lub Ci którzy nie 

brali udziału w rozgrywkach w ostatnich dwóch latach. 

 Planowane turnieje: (ze względu na obecną sytuację terminy mogą ulec zmianie): 

- 22-25.04. 2022r. Wągrowiec, 

- 20-23.05. 2022r.  Konopiska,  

- 30.09-3.10. 2022r. Wągrowiec, 

- 27-30.10. 2022r. Głogów. 

 Mecze I Ligi rozgrywane będą systemem –„ każdy z każdym” - zostaną rozpisane przed 

pierwszym turniejem. Po tym fakcie żadne przesunięcia meczów pomiędzy turniejami nie 

będą możliwe. 

 

 Na ostatnim turnieju, po podliczeniu wszystkich punktów wyłonieni zostaną Mistrzowie Polski 

(kryteria wyłaniania Mistrzów Polski opublikowane są na stronie www.polskaboccia.pl) 

 

 Na wszystkich Turniejach Polskiej Ligi Bocci 2022 obowiązywać będą Międzynarodowe 

Przepisy Bocci 2021 – 2024 – v.1.1, z wyjątkami: 

 

 zawody rozgrywane będą bez podziału na kategorie płci i wieku, 

 podczas rozgrywek nie ma obowiązku używania licencjonowanych bil, 

 podczas procedur w call roomie, nie wszystkie bile będą testowane. 

 

 Zawody rozgrywane będą indywidualnie w klasach BC1, BC2, BC3, BC4 i BC5 (jeśli warunki 

organizacyjne pozwolą to wprowadzimy rozgrywki par BC3). 

 

 Po zakończeniu rozgrywek dwóch ostatnich zawodników spadnie do II Ligi . 

 

http://www.polskaboccia.pl/


 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. 

 

 Tytuł Mistrza Polski będzie przyznawany pod warunkiem startu w rozgrywkach 

indywidualnych BC1, BC2, BC3, BC4, BC5 minimum 6 zawodników. 

 

 Punkty rankingowe przydzielane będą według regulaminu opublikowanego na stronie 

www.polskaboccia.pl 

 

 Zawodnicy muszą być członkami organizacji zrzeszonych w Polskim Związku Bocci, posiadać 

klasę sportową i aktualną 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 

w wysokości 300 zł do 30 marca. Nie uiszczenie opłaty potraktujemy jako rezygnację z 

członkostwa. 

 Opłata startowa za udział w Lidze bez względu na liczbę turniejów wynosi 400,00 zł od 

każdego, zgłoszonego przed rozpoczęciem Ligi: 

 zawodnika startującego w grupie paraolimpijskiej, 

 asystenta BC3 

 jednego trenera bądź kierownika na reprezentację,  

 

Za inne osoby opłata startowa będzie naliczana osobno dla każdego turnieju (zależna od cen hotelu i 

wyżywienia). 

 

Na organizację Ligi’2022 Związek złożył wnioski o dofinansowanie do PFRON i Ministerstwa Sportu. 

Wymagane w konkursach 20% udziału własnego muszą pokryć kluby/uczestnicy. Związek nie może 

pozyskiwać środków z samorządów, jednak mogą to robić kluby. Składki i opłaty licencyjne wystarczają 

tylko na inne obowiązkowe opłaty np. licencji PKPar, ubezpieczenia, dlatego opłata wyliczona na całą 

Ligę musi zostać wniesiona w całości, bez względu na liczbę turniejów w jakich wystartują poszczególni 

zawodnicy. W wyjątkowych sytuacjach nie wykluczamy elastycznego spłacania opłaty startowej przez 

kluby. 

W przypadku niezrealizowania projektu (np. z powodu epidemii ) zwrócimy opłatę startową. 

Ze sportowym pozdrowieniem, 

 

Beata Urbańska -wiceprezes 

Polski Związek Bocci 


