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BOCCIA 
 

PARALYMPIÁDA PAŘÍŽ 2024 
Medailové disciplíny  

Muži Ženy Smíšené Celkem 

4 4 3 11 

Jednotlivci – BC1  
Jednotlivci – BC2  
Jednotlivci – BC3 
Jednotlivci – BC4 

Jednotlivci – BC1  
Jednotlivci – BC2  
Jednotlivci – BC3 
Jednotlivci – BC4 

Týmy – BC1/BC2 
Páry – BC3 
Páry – BC4 

 

Kvóta na počet sportovců 

Muži Ženy Smíšené Celkem 

48 48 28 124 

Příděl 
kvalifikačních 
kvót 

Kvalifikační kvóta pro týmy nebo páry se přiděluje národnímu paralympijskému 
výboru (dále jen NPV), nikoliv konkrétnímu sportovci nebo týmu. NPV, který  
se kvalifikuje prostřednictvím kvalifikačních míst v soutěži týmů nebo párů, se musí 
přihlásit do příslušné soutěže týmů nebo dvojic. V případě, že NPV tak nebude moci 
učinit, musí být všechny sloty získané pro příslušný tým nebo pár vráceny. 
 
V případě kvalifikace jednotlivců prostřednictvím světového žebříčku, se kvóta 
přiděluje konkrétnímu sportovci, nikoliv jeho národnímu paralympijskému výboru. 

Maximální 
možná kvóta pro 
každý NPV 

NPV mohou být přiděleny maximálně dvě (2) místa pro každé pohlaví a sportovní 
třídu a nejvýše deset (10) kvalifikačních míst celkem. Výjimky mohou být uděleny 
prostřednictvím bipartity.  

Způsobilost 
sportovců 
k účasti na 
paralympiádě 

NPV smí nominovat na Hry jen takové sportovce, kteří splňují tyto požadavky: 
• Sportovec je registrován u BISFed a dosáhne na žebříčkové body v alespoň 

jedné (1) soutěži platné pro světový žebříček jednotlivců v období mezi 1. 
lednem 2022 a 1. lednem 2024;  

• Jsou mezinárodně oklasifikováni se statutem „Confirmed“ (potvrzená 
klasifikace), nebo „Review with a Review Fixed date“ (opakovaná klasifikace 
s fixním datem) s datem po 31. prosinci 2024. 

• Jsou držiteli platné sportovní licence BISFedu a absolvovali antidopingový 
školení od BISFed. 

Maximální 
možná přihláška 
do disciplíny za 
každý NPV 

NPV smí přihlásit jeden (1) BC1/BC2 tým složený ze tří (3) sportovců, který musí být 
složen minimálně z jednoho (1) muže, jedné (1) ženy a jednoho (1) sportovce třídy 
BC1. 
NPV smí přihlásit jeden (1) BC3 pár, který je složen z jednoho (1) muže a jedné (1) 
ženy. 
NPV smí přihlásit jeden (1) BC4 pár, který je složen z jednoho (1) muže a jedné (1) 
ženy) 
NPV smí přihlásit maximálně dva (2) sportovce do každé medailové disciplíny 
jednotlivců. 
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ZÁSADY KVALIFIKAČNÍHO SYSTÉMU PRO ATLETIKU 

Kvalifikační místa budou předělována dle níže uvedeného pořadí 

Metoda Kvalifikace Celkem 

Přidělení kvót 
pro týmy a páry 
na základě 
regionálních 
mistrovství 2023 

V každém z následujících regionálních mistrovství World Boccia 
2023 získá nejvýše umístěný tým/pár (s výjimkou hostitelské 
země) kvalifikační místo pro své NPV: 

• Evropa 
• Asie a Oceánie 
• Amerika 
• Afrika 

Sloty se přidělují podle následujících kvót: 
• Týmy BC1-2: nejvýše umístěný NPV získá jeden (1) mužský, 

jeden (1) ženský a jeden (1) kvalifikační slot bez ohledu na 
pohlaví. 

• BC3 Páry: nejvýše umístěný NPV získá jeden (1) mužský a 
jeden (1) ženský kvalifikační slot. 

• BC4 Páry: nejvýše umístěný NPV získá jeden (1) mužský a 
jeden (1) ženský kvalifikační slot. 

V případě, že se regionální mistrovství v roce 2023 neuskuteční, 
nebo pokud Regionální mistrovství nebude nabízet určitou 
disciplínu týmů/párů, bude kvalifikační slot(y) přidělen bez ohledu 
na region dalšímu nejvýše postavenému NPV v příslušné disciplíně 
na žebříčku BISFed týmů a párů k 31. prosinci 2023. 

12 mužů 
12 žen 
4 bez ohledu na 
pohlaví 

Přidělení kvót 
pro týmy a páry 
dle světového 
žebříčku 2023 
 

Čtyři (4) nejlépe umístěné NPV (které nejsou kvalifikované)  
ve světovém žebříčku týmů k datu 31. prosince 2023, získají jedno 
(1) mužské, jedno (1) ženské a jedno (1) kvalifikační místo bez 
ohledu na pohlaví. 
Čtyři (4) nejlépe umístěné NPV (které nejsou kvalifikované)  
ve světovém žebříčku párů k datu 31. prosince 2023, získají jedno 
(1) mužské a jedno (1) ženské kvalifikační místo. 

12 mužů 
12 žen 
4 bez ohledu na 
pohlaví 

Paralympijský 
kvalifikační 
turnaj 
 
 
 

Tři (3) nejvýše postavené NPV v soutěži týmů v paralympijském 
kvalifikačním turnaji získají jedno (1) mužské, jedno (1) ženské  
a jedno (1) kvalifikační místo bez ohledu na pohlaví. 
 
Tři (3) nejvýše umístěné NPV v každé disciplíně soutěži dvojic  
na paralympijském kvalifikačním turnaji získají jedno (1) mužské  
a jedno (1) ženské kvalifikační místo pro svůj NPV. 
 
Do kvalifikačního turnaje se budou smět přihlásit pouze NPV, které 
se ještě nekvalifikovaly a nezískaly slot v příslušné disciplíně 
prostřednictvím výše uvedených metod přidělování pro týmy  
a páry. 

9 mužů 
9 žen 
3 bez ohledu na 
pohlaví 
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Přidělení kvót 
dle Světového 
žebříčku 
jednotlivců 2024  
 
 

Dva (2) nejvýše umístění sportovci ve Světovém žebříčku 
jednotlivců k 31. prosinci 2023 získají jedno (1) kvalifikační místo 
za předpokladu, že jejich NPV nezískalo kvalifikační slot  
v odpovídající soutěži týmu nebo páru, a to až do maximální kvóty 
pro NPV. Pokud by NPV získal více než deset (10) kvót, pak si NPV 
musí vybrat, které kvóty si bude chtít ponechat. 

8 mužů 
8 žen 
 

Příděl 
kvalifikačních 
míst pro 
pořádající zemi 
 
 

Pořadatelská země přímo kvalifikuje jeden (1) tým BC1/BC2 (jeden 
(1) muž, jedna (1) žena a jedno (1) místo bez ohledu na pohlaví). 
 
Dále jeden (1) pár BC3 (jeden (1) muž a jedna (1) žena) a jeden (1) 
pár BC4 (jeden (1) muž a jedna (1) žena) za podmínky, že jsou 
hodnoceni na Světovém žebříčku týmů a párů, který se uzavírá  
k 31. prosinci 2023. 
 
Všechna místa, která pořadatelská země nevyužije, budou 
přidělena dalšímu nejvýše umístěnému NPV (zatím jinak 
nekvalifikovanému) v příslušné disciplíně dle světového žebříčku 
týmů a párů, který bude uzavřen k 31. prosinci 2023. 

3 muži 
3 ženy 
1 bez ohledu na 
pohlaví 

Příděl 
kvalifikačních 
míst Bipartitní 
komisí 
 

Bipartitní komise IPC a BISFed vybere maximálně dvacetčtyři (24) 
způsobilých sportovců. 
 
V případě zájmu o Bipartitní místa musí NPV zaslat oficiální 
písemnou žádost k rukám BISFedu do 17. června 2024. 

do maximálního 
počtu 24 
sportovců 

CELKEM  124 sportovců 
 

Kvalifikační harmonogram pro bocciu Paříž 2024 

1. ledna 2022 Začíná období, během kterého mohou sportovci dosahovat výkonů, které se 
zapisují do Světových žebříčků BISFed pro týmy, páry a jednotlivce.  

Bude upřesněno 2023 Mistrovství Asie a Oceánie v boccie 2023   

Bude upřesněno 2023 Mistrovství Evropy v boccie 2023   

Bude upřesněno 2023 Mistrovství Afriky v boccie 2023   

17. – 25. listopad 2023 Mistrovství Ameriky v boccie – Santiago, Chile (Parapan Games) 

31. prosinec 2023 Končí období, během kterého mohli sportovci dosahovat výkonů, které se 
zapisují do Světových žebříčků BISFed pro jednotlivce, týmy a páry. 

Bude upřesněno 2024 Světový kvalifikační paralympijský turnaj 2024 

3. června 2024 BISFed písemně informuje NPV o přídělu kvalifikačních míst pro jednotlivce, 
týmy a páry. 

3. června 2024 Zahájení procesu podávání žádostí na příděl kvalifikačních míst  
od Bipartitní komise. 

17. června 2024 NPV písemně potvrzují na adresu BISFed využití přidělených kvalifikačních míst.  
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17. června 2024 Termín, do kterého musí NPV na adresu BISFed zaslat žádosti o kvalifikační 
místo od Bipartitní komise. 

1. července 2024 BISFed písemně informuje NPV o přidělení bipartitních míst a dále o tom, jak 
přerozdělí nevyužitá kvalifikační místa.  

Bude upřesněno 2024 Termín, do kterého Organizační výbor paralympiády Paříž 2024 přijímá žádosti 
o akreditace od NPV (Accreditation Long List). 

5. srpna 2024 Termín, do kterého Organizační výbor přijímá sportovní přihlášky od NPV. 
 

HARMONOGRAM PRO POTVRZENÍ VYUŽITÍ KVALIFIKAČNÍCH MÍST PRO BOCCIU 

Do 17. června 2024 Každý NPV musí písemně (postačí e-mail) na adresu BISFed potvrdit využití 
kvalifikačních míst. NPV, které do tohoto dne neodpoví, o svůj kvalifikační příděl 
přijdou a BISFed je oprávněna tato nevyužitá místa dále přerozdělit. 

Do 1. července 2024 BISFed písemně informuje o přerozdělení nevyužitých kvalifikačních míst. 

1. července 2024 Počínaje tímto dnem oficiálně platí, že příslušné NPV využijí přidělená 
kvalifikační místa, která dostaly pro svou účast na paralympijských hrách 
v Paříži 2024. Na národní paralympijský výbor, který nevyužije, byť jen část 
přidělené kvalifikační kvóty, smí IPC a BISFed uvalit sankce.  

PŘEROZDĚLENÍ NEVYUŽITÝCH KVALIFIKAČNÍCH MÍST 

Všechna kvalifikační místa týmů/párů, která NPV nevyužije, budou přerozdělena bez ohledu na region 
ve prospěch dalšího NPV (doposud nekvalifikovaného), který je dalším nejvýše postaveným na 
Světovém žebříčku týmů a párů BISFed s uzávěrkou 31. prosinec 2023. 
 
Všechna kvalifikační místa jednotlivců, která příslušný NPV nevyužije, se přerozdělí dalšímu nejvýše 
postavenému sportovci na Světovém žebříčku BISFed s uzávěrkou 31. prosince 2023, jehož NPV se 
zatím nekvalifikoval do odpovídající disciplíny týmů/párů. 

 

MEZINÁRODNÍ FEDERACE 

Boccia International Sport Federation (BISFed) 
101 New Cavendish Street 
London  
W1W 6XH  
United Kingdom  
Email: operations@bisfed.com  
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