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BOCCIA - KVALIFIKAČNÍ MANUÁL
PARALYMPIÁDA V TOKIU 2020
Medailové disciplíny Smíšené disciplíny (7)
(celkem 7)
Jednotlivci – BC1
Jednotlivci – BC2
Jednotlivci – BC3
Jednotlivci – BC4
Družstva – BC1/BC2
Páry – BC3
Páry – BC4
Kvóta na počet
sportovců

Muži
Ženy
Bez rozdílu pohlaví
Celkem

34 hráček
82 hráčů
116 hráčů

Příděl kvalifikačních
Kvalifikační kvóta pro družstva nebo páry se přiděluje národnímu paralympijskému
míst
výboru, nikoliv konkrétnímu sportovci nebo týmu.
Naopak v případě kvalifikace jednotlivců se kvóta přiděluje konkrétnímu sportovci,
nikoliv jeho národnímu paralympijskému výboru.
Maximální možná
Národní paralympijský výbor, který na paralympiádu kvalifikuje družstvo a/nebo páry,
kvóta pro každý NPV smí dostat nakonec maximálně 3 kvalifikační místa, tj. družstvo BC1/BC2, pár BC3 a pár
BC4.
Národní paralympijské výbory, které kvalifikují sportovce-jednotlivce výhradně do
soutěže jednotlivců, mohou v každé disciplíně jednotlivců dostat maximálně 2
kvalifikační místa.
Způsobilost
NPV smí nominovat na Hry jen takové sportovce, kteří splňují tyto požadavky:
sportovců zápolit na
paralympiádě
 Sportovec je registrovaný u BISFed a s uzávěrkou do 30. dubna 2020 figuruje i
na žebříčku BISFed;
 Jsou klasifikovatelní v souladu s Mezinárodním klasifikačním systémem BISFed;
 Jsou mezinárodně oklasifikováni se statutem „Confirmed“ (potvrzená
klasifikace), nebo „Review“ (proměnlivá klasifikace) s datem po 31. Prosinci
2020.
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PARALYMPIÁDA V TOKIU 2020 (BOCCIA – pokračování)
Maximální možná
přihláška za NPV

Národní paralympijský výbor smí přihlásit jedno (1) družstvo BC1/BC2 složené ze čtyř
(4) sportovců, přičemž alespoň jeden (1) z nich je v kategorii BC1.
NPV smí přihlásit jeden (1) pár BC3, který tvoří tři (3) sportovci.
NPV smí přihlásit jeden (1) pár BC4, který tvoří tři (3) sportovci.
Počet žen, které reprezentují jeden NPV, se upravuje takto:
 alespoň 1 žena na NPV, který kvalifikuje 1 družstvo nebo pár;
NPV smí přihlásit maximálně 3 sportovce do každé medailové disciplíny jednotlivců.
Systém přihlášek do družstev a párů:
Družstvo BC1-2

Páry BC3

Páry BC4

10

10

10

Počet sportovců

40 (4 za NPV)

30 (3 za NPV)

30 (3 za NPV)

Země pořadatele

1 (podle žebříčku)

1 (podle žebříčku)

1 (podle žebříčku)

Přímá kvalifikace

3 (nejlépe umístění
v reginálním
šampionátu)

3 (nejlépe umístění
v reginálním
šampionátu)

3 (nejlépe umístění
v reginálním
šampionátu)

Kvalifikace podle
žebříčku

6 (světový žebříček)

6 (světový žebříček)

6 (světový žebříček)

Celkový počet
přihlášek

Systém přihlášek do disciplin jednotlivců:
BC1

BC2

BC3

BC4

Celkem
přihlášek

20

24

24

24

Regionální
šampionát 2019

3

3

3

3

Z družstev /
párů



10 (1 z každého) 10 (1 z každého) 10 (1 z každého) 10 (1 z každého)

Světový
žebříček
jednotlivců (ne
družstva/páry)

3* nejvýše
umístěný hráč
z NPV, který se
nekvalifikoval
do družstev

3* nejvýše
umístění hráči
z NPV, kteří se
nekvalifikovali
do družstev

3* nejvýše
umístění hráči
z NPV, kteří se
nekvalifikovali
do družstev

3* nejvýše
umístěný hráč
z NPV, který se
nekvalifikoval
do družstev

Světový
žebříček
jednotlivců
ženy (ne
družstva/páry)

1* nejvýše
umístěná
hráčka z NPV,
která se
nekvalifikovala
do družstev

1* nejvýše
umístěná
hráčka z NPV,
která se
nekvalifikovala
do družstev

1* nejvýše
umístěná
hráčka z NPV,
který se
nekvalifikovala
do párů

1* nejvýše
umístěná
hráčka z NPV,
která se
nekvalifikovala
do párů

Světový
žebříček
jednotlivců (z
týmů/párů)

3* nejvýše
umístěný hráč
z kvalif. týmu

7* nejvýše
umístěných
hráčů z kvalif.
týmů

7* nejvýše
umístěných
hráčů z kvalif.
párů

7* nejvýše
umístěných
hráčů z kvalif.
párů

* až po maximální možnou velikost přihlášky za každý NPV

3

Metoda
Příděl podle umístění
družstev a párů
z regionálních
šampionátů 2019

Příděl dle Světového
žebříčku 2019 družstev
a párů

Příděl míst na základě
umístění
z regionálních
šampionátů 2019
jednotlivci

ZÁSADY KVALIFIKAČNÍHO SYSTÉMU PRO BOCCIU
Kvalifikace
Nejlépe umístěná družstva a páry (s výjimkou pořadatelské země)
v každém z níže uvedených regionálních šampionátů BISFed 2019 obdrží
jedno kvalifikační místo pro družstvo nebo páry pro svůj NPV:
 Evropa
 Asie a Oceánie
 Ameriky a Afrika
Pokud se v daném regionu nekoná v roce 2019 regionální mistrovství,
nebo pokud na programu daného mistrovství není příslušná disciplína
družstev/párů, pak se kvalifikační místo (místa) přidělí bez ohledu na
region dalšímu nejlépe umístěnému NPV na světovém žebříčku BISFed
pro družstva a páry s uzávěrkou 31. Prosince 2019.
Nejvýše umístěné týmy a páry (které se zatím jinak nekvalifikovaly) na
Světovém žebříčku BISFed družstev a párů s uzávěrkou 31. prosince 2019
obdrží po jednom kvalifikačním místu pro své NPV:
Družstva BC1/BC2: 6 kvalifikačních míst
Páry BC3: 6 kvalifikačních míst
Páry BC4: 6 kvalifikačních míst
Nejlépe umístěný sportovec (s výjimkou pořadatelské země) v každém
z níže uvedených regionálních šampionátů BISFed 2019 obdrží jedno
kvalifikační místo pro svůj NPV:
 Evropa
 Asie a Oceánie
 Ameriky a Afrika

Celkem
30 sportovců

60 sportovců
Maximum 12
sportovců

V případě kvalifikace jednotlivců se kvóta přiděluje konkrétnímu NPV,
nikoliv sportovci. Pro účast v individuální soutěži na paralympijských
hrách musí být sportovec součástí týmu nebo páru. Pokud je sportovec
členem NPV, který není ještě kvalifikován výše uvedenými metodami
přidělováním družstvu nebo páru, počet přidělených slotů
prostřednictvím metody dle světového žebříčku 2020 se (viz níže) sníží o
jedno (1).
V případě, že v regionu se nekoná regionální mistrovství v roce 2019,
nebo pokud regionální mistrovství nenabízí určitou jednotlivou disciplínu,
bude kvalifikační místo poskytnuto bez ohledu na region dalšímu
nejvyššímu postavenému NPV dle BISFed Boccia individuálního
světového žebříčku s uzávěrkou 31. prosince 2019.

Příděl míst na základě
Světového žebříčku
2020 pro bocciu
jednotlivců

Nejvýše umístění sportovci na Světovém žebříčku jednotlivců BISFed
s uzávěrkou 31. prosince 2019 dostanou kvalifikační místa za
předpokladu, že jejich NPV dosud nedostal kvalifikační místo
v odpovídající disciplíně družstev nebo párů. Kvalifikační místa z žebříčku
jednotlivců se přidělují podle těchto kvót:
BC1 4 nejvýše umístění sportovci, jejichž NPV se dosud nekvalifikoval
do soutěže družstev, včetně nejlépe umístěné ženy.
BC2 4 nejvýše umístění sportovci, jejichž NPV se dosud nekvalifikoval
do soutěže družstev, včetně nejlépe umístěné ženy.
BC3

4 nejvýše umístění sportovci, jejichž NPV se dosud nekvalifikoval
do soutěže párů, včetně nejlépe umístěné ženy.

BC4

4 nejvýše umístění sportovci, jejichž NPV se dosud nekvalifikoval
do soutěže párů, včetně nejlépe umístěné ženy.

Minimum 4
sportovci a
maximum 16
sportovců
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Příděl kvalifikačních
míst pro pořádající
zemi

Pokud nejlépe umístěný hráč v nějaké disciplíně na regionálním žebříčku
jednotlivců BISFed 2019 reprezentuje takový NPV, který není
kvalifikovaný do odpovídající disciplíny družstev/párů, pak se 1 z výše
uvedených kvalifikačních míst přidělí tomuto sportovci bez ohledu na to,
jak je umístěný na Světovém žebříčku jednotlivců. V takovém případě
dostane uvolněné místo v soutěži jednotlivců další nejlépe umístěný hráč
z kvalifikovaného družstva nebo páru.
Za pořádající zemi se rovnou kvalifikuje 1 družstvo BC1/BC2, jeden (1) pár
BC3 a jeden (1) pár BC4, ale za předpokladu, že příslušní sportovci figurují
na Světovém žebříčku BISFed družstev a párů s uzávěrkou 31. prosince
2019.

10 sportovců

Místa, která jsou určena pořádající zemi, ale nemohou se jí přidělit, se
přidělí dalšímu nejlépe umístěnému NPV (který se zatím nekvalifikoval
jinak) podle pořadí na Světovém žebříčku BISFed družstev/párů
s uzávěrkou 30. prosince 2019.
CELKEM

116 sportovců

KVALIFIKAČNÍ TERMINÁŘ PRO BOCCIU
1. ledna 2018
Začíná období, během kterého mohou sportovci dosahovat výkonů, které se zapisují do
Světových žebříčků BISFed pro družstva a páry a jednotlivce.
2019
Mistrovství Evropy BISFed v boccie
2019
Mistrovství Asie a Oceánie BISFed v boccie
2019
Mistrovství Afriky a Amerik BISFed v boccie
31. prosinec 2019
Končí období, během kterého mohou sportovci dosahovat výkonů, které se zapisují do
Světových žebříčků BISFed pro jednotlivce, družstva a páry.
8. květen 2020
15. květen 2020
1. července 2020

15. července 2020
3. srpna 2020

Termín, do kterého musí Organizační výbor LPH Tokio 2020 obdržet akreditační žádanky
na potenciální účastníky Her („Long List“).
BISFed informuje národní paralympijské výbory písemně o přídělu kvalifikačních míst pro
jednotlivce, družstva a páry.
Národní paralympijské výbory potvrzují písemně na adresu BISFed, jak využijí přidělená
kvalifikační místa.
BISFed písemně informuje NPV o tom, jak přerozdělí nevyužitá kvalifikační místa.
Termín, do kterého Organizační výbor paralympiády v Tokiu 2020 přijímá sportovní
přihlášky od národních paralympijských výborů.

TERMINÁŘ PRO POTVRZENÍ VYUŽITÍ KVALIFIKAČNÍCH MÍST (BOCCIA)
1. července 2020
Každý národní paralympijský výbor musí písemně (postačí e-mail) na adresu BISFed
potvrdit počet kvalifikačních míst, který využijí pro nasazení svých sportovců. NPV, které
do tohoto dne neodpoví, o svůj kvalifikační příděl přijdou, a BISFed je oprávněna tato
nevyužitá místa dále přerozdělit.
Do 15. července 2020
15. července 2020

BISFed písemně informuje o tom, jak přerozdělí všechna nevyužitá kvalifikační místa.
Počínaje tímto dnem oficiálně platí, že příslušné NPV využijí přidělená kvalifikační místa,
která dostaly pro svou účast na paralympijských hrách v Tokiu 2020. Na národní
paralympijský výbor, který nevyužije byť jen část přidělené kvalifikační kvóty, smí IPC a
BISFed uvalit sankce.

PŘEROZDĚLENÍ NEVYUŽITÝCH KVALIFIKAČNÍCH MÍST
Příděl míst na základě žebříčku BISFed
Kvalifikační místa družstev/párů, která libovolný národní paralympijský výbor nevyužije, budou dále přerozdělena
bez ohledu na region ve prospěch dalšího NPV, který se dosud nekvalifikoval, tedy toho, který je dalším nejlépe
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umístěným na Světovém žebříčku družstev a párů BISFed pro bocciu s uzávěrkou 31. prosinec 2019. Všechna
kvalifikační místa jednotlivců, která příslušný NPV nevyužije, se přerozdělí dalšímu nejlépe umístěnému sportovci na
Světovém žebříčku BISFed s uzávěrkou 31. prosince 2019, jehož NPV se zatím nekvalifikoval do odpovídající
disciplíny družstev/párů. Jakékoliv kvalifikační místo, které NPV nevyužije (z důvodu nevyslání úplného družstva
nebo dvojice), může BISFed přerozdělit v rámci doplnění medailové disciplíny. Takové sloty budou přiděleny dalšímu
nejvýše postavenému sportovci na Světovém žebříčků BISFed, uzavřeným 31. Prosince 2019.

MEZINÁRODNÍ FEDERACE
Boccia International Sport Federation (BISFed)
60 Charlotte Street
London
W1T 2NU
United Kingdom
Email: admin@bisfed.com

