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Abstrakt 

Název 
Organizovánf mezinárodní sportovní události ve sportu boccia 

Cíle práce 

Navrhnout realizovatelný koncept pro uspořádání Mistrovství světa v boccie v České 

republice. Bližší poznání sportu boccia a význam pořádání této události v ČR. 

Metoda 

V práci byla využita analýza SWOT. Popisná analýza a interview byly použity při zpracování 

předešlých Mistrovství světa a Evropy v Portugalsku v roce 2002 a 2005. 

Výsledky 

Vytvoření konceptu pro pořádání Mistrovství světa boccii v Brně v České republice, v období 

května nebo června. Předpokládaný hrubý rozpočet a postupy, které jsou nezbytné pro 

pořádání této akce. Návrh propagační a komunikační strategie. 

Klíčová slova 

Management, marketing, analýza SWOT, popisná analýza, plánování, organizování, 

sponzoring, boccia. 
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English version 

Name 
Organizing the international sport event in the sport boccia 

Aims of the dissertation 

Propase the real concept to organize World Boccia Championship in the Czech Republic. 

Further knowledge about the sport Boccia and the significance of organizing this event in the 

Czech Republic. 

Methods 

ln this dissertation work was used SWOT analyze. Descriptive analyze and interview were 

used to elaborate World and European Championship in the Portugal in 2002 and 2005. 

Results 

Creation of the real concept of the World Boccia Championship in Brno in the Czech 

Republic, on the period of May ar June. There are supposed a brute budget and cooperation 

procedures, which are necessary to organize this event. Project of the propagation and 

communication strategy. 

Keywords 

Management, marketing, SWOT analyze, descriptive analyze, planning, organizing, 

sponsorship, boccia. 
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1 Úvodní část 

Velký rozmach aktivit pro postižené osoby nastal po roce 1989. Do té doby byli tito lidé 

převážně koncentrováni v ústavech a nebyly vytvářeny odpovídající podmínky pro jejich 

integraci do života zdravé populace. Nyní se doba změnila a je snaha začlenit osoby 

s handicapem do normálního i sportovního života v největší možné míře. Velký rozdíl mezi 

zdravými a handicapovanými, co se týká oblasti sportu, je v možnostech zajišťování financí a 

reklamy. Osoby s postižením nevypadají dobře na billboardech ani v reklamě, tudíž ochota 

sponzorovat je či dělat s nimi reklamu není velká. Všechny sportovní kluby a federace 

handicapovaných se snaží každý rok, měsíc a den hledat sponzory, média a jakékoliv 

prostředky, aby se podpořil sport pro postižené osoby. 

Sport je jedním z mála způsobů, jak se mohou těžce postižení lidé dostat do kontaktu 

s tím, co nám relativně zdravým, připadá samozřejmé a naprosto běžné. Na první pohled 

může působit boccia (čti bača) na nezasvěcenou populaci jako sport velmi jednoduchý. Stát 

se však špičkovým hráčem boccii, znamená pro postiženého sportovce průběžně vynakládat 

obrovské tréninkové a herní úsilí. Ale také to znamená obrovskou radost z každé zdařilé hry. 

Boccia se stala oficiálním paralympijským sportem na paralympiádě v Sydney 2000. Její 

historie však sahá až do starého Říma. Jednou z jejích současných podob je na jihu Evropy 

známý a velmi oblíbený pétanque. Je určena sportovcům s velmi těžkým spastickým či jiným 

tělesným postižením, trvale upoutaným na invalidní vozík a odkázaným na pomoc druhé 

osoby. 

Události typu mistrovství Evropy, mistrovství světa, Světové poháry a Paralympijské hry 

jsou obrovské příležitosti pro postižené jak se zviditelnit a přinést peníze, materiál a vybavení 

těmto sportům. Paralympijské hry se staly jednou z nejvýznamnějších událostí 

mezinárodního sportovního kalendáře a je vidět, že se situace od prvních paralympijských 

her hodně změnila. V počátcích závodilo okolo 400 sportovců z 23 zemí. Dnes se účastní 

letních paralympijských her několik tisíc sportovců. Zároveň vzrůstá i počet diváků, ale 

boccia se stále o popularitu a diváky musí prát. Přednost se dává rychlým a akčním 

disciplinám jako je cyklistika a běh, ale pokud už někdo zabloudí do arény kde najde hráče 

boccii, nechá se pohltit jejich emocemi a tvrdou dřinou, kterou vynakládají při každém 

zápase, a zůstane již věrným divákem. 

Mnoho lidí se při těchto událostech poprvé setká se sportovními disciplínami 

handicapovaných a vidí jaké překážky jsou tito sportovci schopni a ochotni překonávat. To 

obvykle podnítí jejich zájem a obdiv k výkonum těchto sportovců. A to je jedním 
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z nejdůležitějších cílů jejich snažení - ukázat všem, že handicapovaný sportovec je schopen 

normálního života ve společnosti zdravých a v mnoha případech jeho vůle a schopnosti 

mohou být vzorem i pro zdravého člověka. 

Cílem této diplomové práce je představit realizovatelný koncept pro uspořádání 

mistrovství světa v boccie v České republice, které by se stalo vynikající vizitkou pro zemi, a 

lidé by tak mohli více proniknout do světa sportu postižených lidí. 
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2 Teoretická část 

2.1 Management 

Pojem management je velmi rozsáhlý a zmíním tu pár definic, které ho dle mého názoru 

vystihují nejlépe. První jsem vybrala od E. Čáslavové: 

"Způsob uceleného řízení tělovýchovných a sportovních svazů, spolků, klubů, 

tělovýchovných jednot, družstev, které alespoň zčásti akceptují podnikatelsky orientované 

chování. Dále jde zcela bezvýhradně přímo o způsob řízení v podnikatelském sektoru výroby 

sportovního zboží či provozování placených tělovýchovných a sportovnfch služeb." [1] 

Dále P. F. Drucker uvádí: 

"Výklad pojmu management je zvláště nesnadný. Především jde o pojem specificky 

americký a je obtížné ho výstižně přeložit do ostatních jazyků, dokonce i do britské 

angličtiny. Označuje nejen funkci, ale také lidi, kteří ji vykonávají. Označuje nejen sociální 

postavení a jeho stupeň, ale také odbornou disciplfnu a obor studia". 

V dalším výkladu P. F. Drucker dodává: " ... management je funkci, je disciplfnou, 

návodem, který je třeba zvládnout, a manažeři jsou profesionálové, kteří tuto disciplínu 

realizují, vykonávají funkce a z nich vyplývající povinnosti". 

České slovo, které asi nejlépe odpovídá je "řízení". Myslíme tím obvykle řízení podnikové 

a to jak zvládnutí celkových cílů firmy, tak i dílčích cflů a koordinaci těchto činností. 

2.1.1 Sportovní management 

Sportovní management je rozmanité pole, které integruje sportovní průmysl a 

management. Sportovně manažerské programy školí lidi na manažerské pozice v oblastech 

jako jsou: univerzitní sport, profesionální týmy, fitness centra, rekreační centra, koučování, 

pořádání, marketing, organizace pro mládež a výroba a distribuce sportovního zboží. 

Sportovní manager. Vždy používá své schopnosti k vytvoření řešení a obchodní 

strategie. Zároveň přizpůsobuje manažerské styly tak, aby vyhovovaly určité situaci. Proto se 

musí naučit být dobrým pozorovatelem (co, kdo a jak pracuje) a být objektivní (nezatahovat 

osobní pocity do práce). 

Povinnosti. Sportovní manager je zodpovědný za plnění cílů sportovní organizace a 

výkonně a účinně využívá zdroje. Výkonně znamená dostat maximum z dosažitelných 

zdrojů. Účinně znamená dělat správnou věc (s odpovídající strategií) pro dosažení cílů. 

Manažerské zdroje jsou lidské, finanční, fyzické a informační. 
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2.1.2 Management sportovní události 

Každá událost je produkt, má svou cenu a nějakou akci. Událost se děje v určitém roce a 

měsíci, ve specifickém datu a na určitém místě. Všechny přípravy musí být hotové ještě před 

začátkem události. Konečná nabídka je jako příprava herce, který čeká v zákulisí, aby šel 

hrát svou roli. Je zde velký nátlak na precisnost a perfektní organizaci. Události přicházejí 

v různých podobách a velikostech. Profesionální sportovní manageři často udělají kariéru ve 

vedení různých sportovních či rekreačních zařízeních. Od řízení soukromých zdravotních 

klubů, hotelových fitness center, YMCA nebo sportovních zařízení a indoorových sportovních 

center až po řízení celých stadiónů. Manažeři sportovních zařízeních zároveň 

pomáhají plánovat a projektovat nová sportoviště. Pracují dohromady s organizátory a 

architekty, je to jejich veřejná vizitka. Mnohdy již máme zajímavé zařízení k dispozici, ale 

potřebuje pár úprav, aby plně vyhovovalo naší události. Manager může rozhodnout o 

rekonstrukci a úpravách podle kritérií určitého sportu a většinou toto řešení bývá jednodušší 

a levnější než postavení nové haly. Management akce zahrnuje plánování, koordinaci, 

přípravy a zhodnocení. Úspěšný management věnuje pozornost těmto oblastem: 

• Stavební povolení 

• Povolení a licence 

• Vypůjčení, pronájem zařízení a vybavení sportovního areálu 

• Doprava 

• Stravovací služby a catering 

• Marketing, reklama a styk s veřejností 

• Merchandise 

• VIP protokol 

• Antidoping a vyhlášky o alkoholu 

• Plán pro pohotovostní a zdravotnické služby 

• Kurzy a školení osob 

• Zhodnocení konečného výsledku 

Personální zajištění soutěže 

Pro přípravu, kontrolu průběhu a ukončení soutěže (závodu) pořadatel zpravidla ustavuje: 

Organizační výbor. Organizační výbor soutěže ustavuje vedoucí funkcionář útvaru, který 

na základě předběžných dohod s dalšími odpovědnými subjekty schválil pomoc při zajištění 

a pořádání soutěže. Výbor odpovídá za přípravu, průběh a ukončení soutěže. Členy 

organizačního výboru jsou zpravidla zástupci pořádajícího útvaru, který se může na pořádání 

podílet a další. Zpravidla se ustavují 3 až 4 lidé, kteří jsou kompetentní, trpěliví, psychicky 
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vydrží velký nátlak a mají přehled o všem pro zajištění veškerých záležitostí. Každý ví, co má 

dělat a následně nedochází ke konfliktním situacím. 

Ředitelství závodu. Ředitelství závodu je jmenováno organizačním výborem a 

zodpovídá za technické zajištění závodu, jeho realizaci a sportovní průběh. Zpravidla se 

skládá z: 

• ředitele závodu 

• technického delegáta 

• hlavního rozhodčího 

• lékaře závodu 

Další činovníci závodu. Podle povahy a potřeb soutěže organizační výbor nebo 

ředitelství závodu zajišťuje další potřebné činovníky k zajištění soutěže. Konkrétně pro 

bocciu jsou to : 

• čároví rozhodčí 

• časoměřiči 

• mechanika 

• technická skupina 

• hlasatelé 

• pořadatelská služba apod . 

Činnost a odpovědnost jednotlivých funkcionářů 

Ředitel závodu - zodpovídá za způsobilost závodišť k soutěži a společně s hlavním 

rozhodčím zodpovídá za řádný průběh soutěže. Řídí technické porady s vedoucími družstev 

a losování, informuje je o rozpisu a pravidlech soutěže a soutěžním řádu. Zodpovídá za 

informovanost vedoucích družstev o průběhu a případných změnách v průběhu soutěže. 

Technický delegát - řídí kancelář závodu, shromažďuje informace o průběhu závodu, 

přijímá protesty, zúčastní se jako zapisovatel technických porad s vedoucími družstev, 

losování a zasedání jury. Zodpovídá za zpracování, vydání a distribuci výsledkových listin. 

Na základě rozhodnutí organizačního výboru může být funkce ředitele a technického 

delegáta spojena. 

Hlavní rozhodčí - řídí činnost sboru rozhodčích, kontroluje regulérnost soutěže a 

dodržování pravidel na všech úsecích, svolává a řídí poradu rozhodčích před a po soutěži, 

podpisem potvrzuje správnost a hodinu zveřejnění výsledků soutěže. Stanovuje protestní 

komisi a rozhoduje v procesech protestů. 
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Lékař závodu - lékaře zajišťuje pořadatel a o jeho stanovišti informuje vedoucí družstev 

na technické poradě. 

A. Příprava soutěže 

1. Potvrzení spolupráce 

útvary, které na základě předběžné dohody spolupracují na přípravě a realizaci soutěže 

potvrdí útvaru odpovědnému za pořádání soutěže písemně svou součinnost. 

2. Úkoly organizačního výboru 

• jmenuje funkcionáře pro přípravu a vedení soutěže (ředitel závodu) 

• zpracuje časový harmonogram svých jednání k přípravě soutěže a stanoví 

zodpovědnost funkcionářů za uložené úkoly 

• sleduje a koordinuje přípravné činnosti k zabezpečení soutěže 

• stanoví sportovně technické podmínky, termín, místo konání soutěže 

• jedná se služebním funkcionářem o rozsahu možné spolupráce (materiální, 

personální apod.) a pověřuje úkoly k zabezpečení akce uvolněné zaměstnance 

pořádajícího útvaru 

• jedná se zástupci spolupořádajících útvarů o zabezpečení akce z hlediska: 

- organizačního 

- ekonomického 

- sportovně technického (požadavky pro počítačové zpracování výsledků soutěže) 

• zabezpečí na základě společných jednání veškeré podklady nutné pro schválení 

akce, uvolnění organizačních pracovníků a závodníků 

• stanoví harmonogram přípravných činností 

• zabezpečí v dostatečném časovém předstihu 

-rozeslání rozpisu soutěže 

- uvolnění rozhodčích a ostatních organizačních pracovníků z resortu MV a Policie 

ČR 

• zabezpečí diplomy, popř. medaile 

• zabezpečí rozeslání potřebných objednávek např. 

- ubytování 

- stravován f 

- sportoviště 

- lékařské zabezpečení apod. 
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• zabezpečí na základě svých možností a dohody se spolupořadateli potřebný materiál, 

tiskopisy, měřící a výpočetní techniku, kvalifikované rozhodčí 

3. Přihlášky k soutěži 

• místo a termín zaslání přihlášek určí v případě pořádání světového šampionátu v 

boccie IBC v dostatečném časovém předstihu. Přihlášky se zpravidla zasílají útvaru, 

který zajišťuje jejich zpracování 

• přihlášky jsou součástí dokumentace k soutěži 

• je třeba nezbytně nutné dodržet termín uzávěrky přihlášek a stanovený počet 

závodníků 

• údaje z přihlášek se počítačově zpracují 

4. Zpracování příkazu k realizaci soutěže: 

Ke zpracování dokumentu a minimalizaci problémů při jeho schvalování je třeba připravit 

následující podklady: 

• finanční rozpočet 

• způsob zajištění ubytování a stravování účastníků, včetně objednávek 

• objednávky na pronájem sportovišť 

• požadavek na rozhodčí 

• rozpis soutěže 

• pravidla soutěže, upozornění na důležitá ustanovení 

• způsob zdravotního zabezpečení 

• potřeba a způsob zajištění dopravy účastníků, organizátorů, případně převozu 

materiálu 

• způsob zajištění dalšího materiálního zabezpečení 

• přehled zvaných hostů 

• jmenný seznam zaměstnanců zapojených do přípravy a realizace soutěže, jejich 

funkce v soutěži 

B. Průběh soutěže 

V průběhu konání soutěže je třeba mít na zřeteli (koordinovat): 
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• optimální rozdělení úkolů mezi jednotlivé funkcionáře Ue nutné, aby všichni činovníci 

pracovali v souladu) 

• kontrolu soutěžním řádem vyžadovaných dokladů - při prezentaci závodníků 

ověřovat platnost zdravotní prohlídky, služební, zbrojní průkazy ap. (pouze originály, 

nikoliv kopie) - při prezentaci se zpravidla provádějí pouze dílčí opravy, nikoliv 

zásadní změny a následné dohlašování závodníků; během prezentace lze podat 

upřesňující informace o zajištění soutěže (o ubytování, stravování, dopravě na 

sportoviště, konání technické porady apod.) 

• zvlášť provést kontrolu a prezentaci organizačních pracovníků a rozhodčích 

• vždy zajistit poradu vedoucích družstev ("technickou poradu", obvykle jedna 

osoba za výpravu): 

- představit hlavní činovníky soutěže 

- seznámit s počtem prezentovaných účastníků 

- upřesnit časový, organizační průběh soutěže 

- upřesnit sportovně technickou část soutěže 

- zvolit protestní komisi - dle druhu sportu a stanovit čas a místo na podání 

případných protestů, sdělit podmínky pro podání protestu 

- provést losování závodníků 

-informovat o ubytování, stravování, dopravě na sportoviště apod. 

- informovat o zdravotním zabezpečení, umístění ošetřovny, způsobu evidence 

případných úrazů 

• vždy zajistit poradu rozhodčích (většinou má na starosti hlavní rozhodčí) -

seznámení s pravidly a podmínkami soutěže 

-rozdělení úkolů a roztřídění do týmů, ve kterých budou spolupracovat (kde najdou rozpis 

pro každý den) 

- informace o způsobu podávání protestů 

-způsob výplaty odměn (provádí spolupořádající SKP formou dohody o provedení práce) 

• zajistit oficiální rámec soutěže - společný nástup soutěžících a funkcionářů závodu, 

zahájení, zakončení, vyhlášení výsledků a případnou péči o oficiální hosty (služební 

funkcionáři, sponzoři atd.) 

• předat konečné výsledky vedoucím družstev 

• Pro zdárný průběh soutěže se dále doporučuje: 

- využívat výpočetní techniku a měřící techniku 
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-zajistit v dostatečné míře drobný a kancelářský materiál, 

-zajistit informovanost účastníků během soutěže (nástěnka, rozhlas) 

- vyhlašovat výsledky 

- zajistit spolupráci se sponzory prostřednictvím spolupořádajícího SKP 

C. Ukončení a vyhodnocení soutěže 

Po ukončení soutěže se písemně zpracuje její vyhodnocení. Vyhodnocení se zasílá 

služebnímu funkcionáři pořádajícího útvaru 

• Osnova pro vyhodnocení: 

- název soutěže 

-termín a místo konání 

- spolupořadatelé 

- celkový počet účastníků (z toho závodníků, pořadatelů, rozhodčích) 

- stručné zhodnocení ubytování, stravování, organizačního zabezpečení soutěže, 

sportovně technického průběhu soutěže, sportovní výslednosti 

- informace o případném úrazu - řádný zápis 

- účast vedoucích představitelů rezortu MV, útvarů PČR, státní správy regionu atd. 

- účast novinářů 

- návrh na opatření ke zkvalitnění příští soutěže - doporučení org. výboru, 

soutěžního výboru 

-přílohou vyhodnocení je výsledková listina 

• Úkoly ředitele (tajemníka) závodu po ukončení soutěže: 

sleduje proplacení faktur potvrzuje podpisem správnost faktury, 

přiložit seznam účastníku- závodníci, organizátoři 

- zajistit poděkování spolupořadatelům 

-zajistit informaci (vyhodnocení soutěže) služebnímu funkcionáři pořádajícího útvaru 

Obecné zásady pro pořádání soutěží 

1. Během přípravy a průběhu soutěže je hlavním koordinátorem pořádající útvar. 

2. Při přípravě a koordinaci průběhu závodu důsledně vycházet z příslušných interních 

aktů řízení a řídit se platnými pravidly soutěže. 

3. Důsledně sledovat hospodárné čerpání finančních prostředků přidělených na 

pořádaní soutěže a zajistit přehledné dokladování výdajů (vyúčtování). 

Pořadatelé. Vytvořit organizační strukturu může být jeden z prvních kroků managementu. 

To zajistí, že odpovídající úkoly se budou řešit bez zmatků. Organizační struktura události 

vypadá tak, každý má přehled jakou funkci zastává, za co má odpovědnost a jakou oblast 
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má na starosti. Nejvyšší organizátor má funkci CEO (Chief executive officer), další jsou 

manager a ředitel. Tito lidé jsou zodpovědní jak za místo, tak za celý průběh události. Jejich 

stupeň odpovědnosti může znamenat změny v průběhu akce, výdaje a vynucené právní 

předpisy. CEO by měl tento tým lidí vytvořit, osoby by se měly navzájem znát a stále spolu 

komunikovat. Poslední funkcionář, který do výčtu chybí, je koordinátor události. Je to člověk, 

který se věnuje na plný úvazek koordinaci a dohlíží na úkoly stanovené jednotlivcům, kteří 

pak musí fungovat jako celek. Pravděpodobně je nejduležitější osobou spojenou s vývojem 

události. Tento tým vytváří plán a koordinuje jeho realizaci. 

Postup. Všechny sportovní události mají, až na vybavení, stejný postup a organizaci. 

Každá akce začíná konceptem. Je to plán, kde se zjišťuje, zda se vyplatí tuto akci pořádat. 

Prvky tohoto plánování zahrnují: 

• stanovení data, kdy se bude mistrovství konat 

• výměna informací mezi pořadatelem a technickým delegátem 

• přesný rozpočet 

• průzkum (hotely, doprava vše s bezbariérovými přístupy) 

• vyjednávání 

• vybavení a osobní doporučení 

• rezervace a potvrzení objednávek 

• smluvní vztahy 

• reklama a styk s veřejností (rozvoj kampaně) 

• příprava zařízeních 

• strava, catering 

• místo události, bezbariérové prostory, vstupy, toalety, sprchy 

• zhodnocení a realizace 

Nap/ánování akce. Naplánování s sebou nese rezervace, které se dělají na základě 

filosofie toho zařízení. Koordinátor se snaží naplánovat akci tak, aby nedošlo jak k přetížení 

zařízení, tak k vyčerpání lidí. Většinou se vyskytnou problémy u víceúčelových zařízeních, 

kde nemusí vždy vyhovovat rozměry nebo jsou nutné drobné úpravy. Úkolem managera je 

tyto situace bez problémů vyřešit. Manažerský plán záleží na druhu akce, ale většinou 

obsahuje: řízení herního systému (her, zápasů), poskytnutí jídla a pití pro účastněné 

sportovce a týmy, doprava do hotelů a na sportoviště. Plány lze rozdělit na stálé, které se 

používají opakovaně, nebo jednorázové, které jsou vytvořeny pouze pro tu událost. 

Stálé plány. Jsou to příručky, procedury a pravidla pro zvládání určité situace, která se již 

opakovaně vyskytla. Tyto plány nabízejí řešení budoucí situace a používají se pro dosažení 
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cílů strategie. Organizace tvoří stálé plány, které chrání každého účastníka a šetří čas 

(protože se používá opakovaně). 

Jednorázové plány. Zahrnují programy a rozpočty, které se vztahují pouze k té události. 

Jsou vytvářeny pro určitý záměr a pravděpodobně se již znovu nepoužijí ve stejné formě. 

Může se ale stát, že se stane modelem pro budoucí programy, rozpočty nebo smlouvy. Plán 

popisuje činnosti, které musí být provedeny, aby se dosáhlo zadaných cílů ve stanoveném 

období. 

I ten nejlepší plán je jenom plán - což znamená dobrý záměr - i když už se s ním 

pracuje. Rozdíl, který dělá z plánu uskutečnitelný, je dohoda klíčových lidí, kteří si efektivně 

rozdělí práci a každý pracuje na určitých úkolech. 

Vyjednávání. Pokud je akce naplánovaná, může se začít s předběžným vyjednáváním 

mezi pořadatelem a koordinátorem akce. Tyto vyjednávání stanovují smluvní vztahy jako 

jsou ceny za pronájmy zařízení a sportovišť. Je důležité vždy pamatovat, že v té době, kdy 

probíhá jedna událost, na druhé se pracuje a o třetí se diskutuje, zda bude či ne. V průběhu 

vyjednávání by měli být organizátoři a techničtí delegáti nebo koordinátoři v kontaktu, aby 

společně dali dohromady vybavení celé události. 

Koordinace. Po předběžných vyjednáváních, kdy je stanovena cena, koordinátor začne 

studovat všechny možné aspekty události. Je zodpovědný za zahajovací a konečný 

ceremoniál, vybavení sportoviště, materiál pro pořadatele a veškerou dopravu materiálu a 

vybavení. Ve chvíli, kdy jsou tyto věci na svém místě, začne se školením a trénováním lidí, 

co se týče vybavení stadiónu, časomír a organizace. Během toho dá k dispozici pracovní 

plán události, kde bude přesně určeno, kdo bude na jakých místech a jakou funkci bude 

vykonávat. 

Vybavení. Ačkoliv vypadá každá sportovní událost jinak, v podstatě jsou stejné, ať už se 

to týká organizování, rozvoje nebo řízení. Příjmy mají z mnoha zdrojů, jako jsou lístky, slevy, 

reklamy a sponzoři. 

2.2 Marketing 

V této části jen krátce charakterizuji význam slova marketing a shrnuji vybrané definice. 

Marketing je koncepce obchodní a výrobní politiky firmy. Zahrnuje průzkum trhu, 

plánování výrobního programu, propagaci výrobků a služeb s cílem dosáhnout maximálního 

ekonomického efektu. Vznikl koncem 30. let 20. století. 
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Marketing je filozofie podnikání a s tím spojený systém funkcí. Marketing je proces, jehož 

úkolem je vyhledávání, akceptování a uspokojování zákazníka způsobem, který přináší 

dosažení cílů organizace s ohledem na konkurenci. Styl podnikového řízení je 

charakteristický tím, že všechny události v podniku jsou zaměřeny na uspokojování trhu 

(zákazníka}. Výrazem podnikatelské filozofie je orientace na trh. Jde v užším slova smyslu o 

řízení orientované na poptávku. Marketing se opírá o psychologii, sociologii, statistiku, teorii 

pravděpodobnosti, právní vědy aj. 

Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co 

potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny ekonomických statků 

s ostatními. Tato definice vychází z následujících základních pojmů: potřeba, požadavky a 

poptávka ~ výrobky ~ hodnota, náklady a uspokojování ~ směna, transakce a vztahy ~ 

trhy ~ marketing a zástupci na trhu. 

Lze zde pozorovat rozdíly mezi manažerským a sociálním přístupem marketingu, které 

uvedl Philip Kotler ve své knize Marketing management. 

Manažerské pojetí spíše mluví "umění prodávat výrobky", ale hlavním cílem je poznat 

potřeby zákazníků natolik, aby se zboží prodávalo samo. 

"Marketing (management) je proces plánování a implementace koncepcí, cen, propagace 

a distribuce idejí, zboží a služeb pro vytváření směn, které uspokojují cíle jednotlivců a 

organizací." [9] 

2.2.1 Sociální marketing 

Sociálním marketingem se nazývá to, co je již v mnoha případech uváděno jako součást 

podnikové strategie a má své pevné místo v marketingových koncepcích. Tento marketing 

využívá kvantitativně (nezávislost, růst, tržní podíl, jistota, struktura nákladů a výdajů ... ) a 

kvalitativně (stupeň známosti, image ... ) zaměřených postupů a obrací je směrem ke 

společnosti a spadá tak i do oblasti styku s veřejností a médii. 

Sociálním marketingem se označuje sociální odpovědnost marketingového managementu 

firmy. Nejčastěji dnes slýcháme o marketingu zaměřeném na ekologii a neziskový marketing, 

což jsou ale jen různé varianty sociálně zaměřeného marketingu. Nicméně integrace 

marketingových procesů do nevýdělečných organizací není na úrovni rovnající se 

soukromému komerčnímu sektoru. 

Nižší stupeň koncepce sociálního marketingu hovoří o tom, že marketing se musí měnit 

spolu se zákazníkem. Nemůžeme zapomínat ani na dynamiku cílových trhů- stejně jako se 

mění zákazníci (kterými jsme i my), mění se i společnost. Jestliže se prodejce nezajímá o 
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zákazníka a nezkoumá změny v jeho potřebách, konkurence to zařídí po svém. A pokud 

společnost klade důraz na udržitelný rozvoj a zodpovědnost, je důležité držet krok a 

přizpůsobit se. 

Sociální marketing má dnes mnoho podob a každý si může vybrat. Ať už se jedná o 

sponzorské aktivity, dary nebo podporu v regionu, vždy jde o prezentování firmy jako 

společensky zodpovědné. 

Philip Kotler ve své knize Marketing management definoval sociální marketing takto: 

"Marketing je sociální proces, pří kterém jednotlivci a skupiny získávají to, co si přejí a co 

potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných produktů a služeb 

s ostatními." [9] 

V případě pořádání sportovní události pro postižené bývají často na překážku nedůvěra a 

neznalost tématu. 

2.2.2 Sportovní marketing 

Sportovní marketing je definován v knize Sports Marketing takto: 

"Specifická aplikace základních marketingových myšlenek a metod na sportovní produkty 

a na marketing nesportovních produktů spojených se sportem." [2] 

Aby se dosáhlo úspěchu ve sportovním marketingu, je třeba rozumět jak sportovnímu 

průmyslu, tak i specifickému použití základních marketingových myšlenek a metod ve 

sportovním kontextu. Sport se stal jednou z nejdůležitějších a celosvětovou zvyklostí v naší 

společnosti. 

Sport jako zábava. Sport je jako zdroj rozptýlení nebo praktikování fyzické aktivity pro 

radost. Sport odvádí pryč od každodenní rutiny a dává potěšení. Lidé se baví bez ohledu na 

to, zda se dívají na film, poslouchají koncert nebo sledují basketbalový zápas. 

Sport je ale jiný. Jedna důležitá věc, která odlišuje sport od ostatních běžných forem 

zábavy je, že je spontánní. Hra má scénář a koncert program, ale akce, která lidi baví ve 

sportu je spontánnost a nekontrolovatelnost od účastníků události. Pokud jdou do kina na 

komedii očekávají, že se budou smát a úmyslně za to zaplatili. Ale pokud jdou na fotbalový 

zápas, mohou jen těžko definovat jejich pocity, které budou mít. Zda jsou to rozhodující 

zápasy a jejich tým vyhrává, mohou cítit zaujetí a radost. V opačném případě, kdy ani 

družstvo není příliš zaujato hrou a prohrává, prožitek ze hry je zcela jiný. Při pořádání 

sportovní události čelí sportovní manažeři mnoha výzvám a překážkám právě díky 

spontánnosti sportu. 
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Marketingová orientace. Dnes je všude na trhu kladen důraz na uspokojení potřeb a 

přání zákazníka. Nejúspěšnější organizace se zaměří na spotřebitele a nabídnou jim 

sportovní produkty, které uspokojí jejich potřeby a sami mezitím dosahují podnikatelských 

cílů . Tento způsob obchodu je nazýván marketingovou orientací. [2] 

2.2.3 Marketingový mix 

Ph i lip Kotler definoval marketingový mix jako: 

"Soubor marketingových nástrojů, které firma využívá k tomu, aby dosáhla 

marketingových cílů na cílovém trhu." [9] 

Z hlediska marketingu může být bráno pořádání sportovní události také jako na produkt, 

který se může nabídnout a prodat. V případě mezinárodní akce pro postižené se nebude 

řešit zcela otázka prodeje, ale co nejlepší nabídky a hladkého průběhu bez větších 

komplikací. 

Použijí-li se nástroje marketingového mixu pro znázornění sportovní události, pak 

vyplyne: 

4P: 

Produkt - mistrovství světa v boccie 

Cena- Rozpočet celé události, sponzoři 

Propagace- Média, sponzoři 

Místo -Stadión, doprava 

Marketingový mix je strategická kombinace čtyř prvků, které se nazývá 4P. Produkt 

(produkt), cena (price), místo (place), a propagace (promotion). V centru rozhodovacích 

procesů jsou výzkum a vědomosti obohaceny o 4C: zákazník (consumer), konkurence 

(competition), firma (company), a klima (climate). Všem faktorům se musí věnovat zvláštní 

pozornost. Pokud bude manager ignorovat jeden nebo druhý faktor, může dospět až do 

stádia, kdy bude dělat špatná rozhodnutí. 

Rozvoj marketingového mixu zahrnuje stanovení optimální kombinace produktu, ceny, 

propagace a místa. Dosažení optimální kombinace záleží na rozvoji a manipulaci každého 

ze 4P, dokud je každý vhodný pro určitý produkt - a pro obchod. Pro obchod "optimální" 

znamená kombinaci, která prodá - zná zákazníkovi potřeby. Existuje mnoho variant každého 

ze 4P, které může sportovní manager ovlivnit. Jsou ovlivňovány proto, aby dostály přání a 

potřebě zákazníka, nebo kvůli soutěživé strategii, v souladu s pravidly společnosti, etickými, 

politickými, ekonomickými a právními vyhláškami a zákony. 
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4C - zákazník, konkurence, společnost, a klima - se neustále mění. Vyžadují neustálé 

pozorování a výzkumy. Pokud se jakýkoliv z těchto prvku změní, může to mít důsledky na 

jeden nebo všechny prvky ze 4P. Změna může být jak pozitivní, tak i negativní. Pro 

společnost to tedy může být příležitost nebo hrozba. Důležité je o změně vědět, studovat ji

příležitost nebo hrozbu - a dělat potřebná rozhodnutí, aby se optimalizovaly nebo 

minimalizovaly možné důsledky. 

Produkt. Produkt je to, co se snaží sportovní společnost prodat. Jsou to zboží, služby, 

lidé, místa, nápady nebo kombinace, které jsou vytvořeny tak, aby přinesly užitek 

sportovnímu divákovi, sportovci nebo sponzorovi. Výzva je v tomto případě vyrobit správný 

produkt pro zákazníka. Sportovní manager by měl analyzovat zákazníky, aby rozuměl, co 

přesně chtějí, a konkurenci, aby věděl, co všechno již existuje na trhu. 

Zboží je definováno jako hmotný, fyzický produkt, který nabízí výhody spotřebiteli. 

Sportovní zboží zahrnuje vybavení, oblečení a boty. Produkt může být měněn a předěláván 

podle toho, jak si žádá marketing nebo trh. Plavecké brýle mohou mít nový tvar, sportovní 

centrum může pořádat turnaje pro více věkových kategorií nebo jiné úrovně. Služby jsou 

definovány jako nehmotné, nefyzické produkty. Například je to mezinárodní tenisový turnaj 

nebo stejně tak může sportovní centrum nabídnout nový typ již známé hry (např. fotbal, nový 

typ: sálový fotbal dva na dva- 2x2). 

Sportovní produkty mohou být rozděleny do 4 kategorií. Ty zahrnují sportovní události, 

sportovní zboží, sportovní trénink a sportovní informace. 

1) Sportovní událost. Primárním produktem ve sportovním průmyslu je sportovní událost, 

protože s ní souvisí a zahrnuje veškeré další produkty. Bez hry by nebyl licensed 

merchandise (oprávněný reklamní prodej), upomínkové předměty, promotion akce apod. 

Sportovní marketing není důležitý pouze pro velké mezinárodní akce, ale může se použít a 

být užitečný v přátelských utkáních a turnajích. Dříve byly velké rozdíly mezi amatérskými a 

profesionálními sportovními akcemi, dnes je tato hranice více nejasná. 

Sportovci. Jsou účastníci, kteří praktikují organizované tréninky, aby zlepšili jejich 

schopnosti a zdatnosti v určitém sportu. Sportovec, který závodí nebo dělá exhibice, může 

být také brán jako sportovní produkt. 

Aréna. Konečný sportovní produkt, který je spojen se sportovní událostí - běžně jako 

aréna nebo stadión. Dnes je stadión chápán jako něco mnohem víc než jen místo, kam 

jdeme sledovat hru. Je to zábavný komplex, který většinou zahrnuje i restaurace, bary, 

občerstvovací místa a luxusní boxy. Většina sedadel je vytvořena pro zábavné účely. 
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2) Sportovní zboží. Hmotné produkty, které jsou vyrobeny, distribuovány, a umístěny na 

trh uvnitř sportovního průmyslu. Zahrnuje vybavení, oprávněný reklamní prodej, upomínkové 

předměty. 

Oprávněný reklamní prodej (Merchandising) je v poslední době hodně rozšířený. 

Oprávnění k prodeji zařizuje sportovní manager, který uzavře smlouvu s další společností o 

tom, že použije značku, logo, symbol nebo charakteristické znaky firmy. Většinou jsou to 

produkty typu: kšiltovka, bunda, tričko, míče, přívěšky na klíče apod. 

3) Osobní sportovní trénink. Další rozvíjející se kategorie se vztahuje k osobnímu 

tréninku. Tyto produkty jsou vyráběny proto, aby přinesly užitek sportovcům ve všech 

sportovních úrovních a zahrnují fitness centra, zdravotní služby, sportovní tábory, a 

instrukce. 

Fitness centra a zdravotní služby. Není tajemstvím, že se fyzicky zdravé tělo stává pro 

společnost více důležité. Vzrůst fitness průmyslu jen dokazuje národní trend pro lidi starat se 

více o jejich zdraví. 

Sportovní tábory a workshopy. Sportovní tábory jsou organizovány proto, aby informovaly 

o určitém sportu. Tábory máme většinou spojené s dětmi, ale nyní se dostává pozornosti i 

táborům pro starší. Tyto tábory bývají pod vedením bývalého profesionálního sportovce a 

zaměřeny hlavně na aktuální instrukce a radost z pohybu. Zkušenost pak spočívá v lepším 

poznání sama sebe při společenských aktivitách a hrách. Dále ještě můžeme mít instruktážní 

kurzy, které se od táborů liší hlavně délkou a množstvím informací. Kurz může trvat jedno 

odpoledne nebo víkend a informace zde získané, jsou velmi koncentrované. Je lepší 

absolvovat tyto instruktážní kurzy, pokud už o sportu něco víme. 

4) Sportovní informace. Posledním typem sportovního produktu, který jsem již dříve 

zmiňovala, jsou sportovní informace. Nabízí spotřebiteli zprávy, statistiky, rozvrhy, a události 

o sportu. Dodatečně může být sportovní informace prezentována účastníkům s instruktážním 

materiálem. Sportovní noviny, časopisy, internetové stránky, televize, a rádio. 

Cena. Cena je směnná hodnota produktu. Výzva pro sportovního managera je stanovit 

správnou cenu pro zákazníka. Cena produktu může být stanovena mnoha způsoby. Mohou 

se používat i propagační akce: 2-za-1 lístek na zápas, speciální sleva na sportovní oblečení 

v období prázdnin, poslední pátek v měsíci 30% sleva, množstevní slevy atd. Zároveň 

mohou používat dlouhodobé cenové strategické plány. 

Místo. Místo je proces dostat sportovní produkt k zákazníkovi, který je také nazýván jako 

distribuce. Sportovní manager bude zkoumat typy dostupných distribučních metod a vybere 

ty, které budou dodávat produkt na správné místo. Správné místo znamená: zákazníka, 

obchody, nebo cestu k nim. Ve sportovním průmyslu jsou dva druhy distribuce podle typů 
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nabízených produktů. Tvrdé zboží jsou produkty, které musí jít z výrobní linky do 

maloobchodu, a proto vyžadují takový způsob distribuce, ke kterému se výrobky vztahují. 

Dále produkty, které se namohou přenést do sportovního průmyslu. Například turnaj ve 

volejbale nelze dát do maloobchodu a prodat. Spotřebitel musí jít na místo, kde se turnaj 

uskuteční. 

Propagace. Propagace je prvek, který většina veřejnosti vidí a spojuje ji s marketingem. 

Propagace zahrnuje reklamu a jiné propagační metody. Jsou vymyšleny tak, aby upoutaly 

zákazníkovu pozornost a komunikovaly s ním. Jsou to reklamy, oddělení pro styk 

s veřejností, slevové akce, osobní prodej a sponzoring. 

Prvky marketingového mixu nabízí produkty, které se prodají za cenu, která bude 

zaplacena, na místě, kam mohou být dodány, a atraktivní pro spotřebitele. Jinými slovy 

sportovní manager potřebuje vytvořit správný produkt, nabídnout za správnou cenu, na 

správném místě a propagovat ho vhodnými metodami. 

Rozhodnutí, která jsou vykonávána na základě prvků marketingového mixu, musí být 

v souladu s tím, co chce spotřebitel, porovnána s tím, co má konkurence, jaké dopady budou 

mít na společnost a nebudou proti právním, etickým, sociálním, kulturním a politickým 

podmínkám. 

Public relations 

Vztahy s veřejností jsou důležitou součástí ve vytváření pozitivních názorů na daný 

subjekt. Jsou to naplacené aktivity, kdy se posílají sponzorům nebo potenciálním sponzorům 

tiskové a výroční zprávy. Publicita, která se naplacenou formou a bez možnosti kontroly 

obsahu sdělení (články noviny a časopisy) dostává do podvědomí lidí. 

Podpora prodeje 

Je součástí propagace. V případě mistrovství světa to bude merchandising na místě 

závodů. 

Vzájemné propojení mezi jednotlivými prvky. Prvky ma_rketingového mixu spolu 

souvisí. To znamená, že každý prvek ovlivňuje ten další. Profesionální sportovní obchodník 

by měl znát optimální kombinaci a rozhodnutí by měl dělat na základě informací získaných 

z marketingového průzkumu. Primární strategie pro sportovní obchod ve vytváření 

marketingového mixu je začít ho dělat pro specifického zákazníka do doby, než dospějí 

k optimálnímu mixu. Sportovní manager identifikuje zákazníkovi segmenty na trhu, a vybere 

cíle tak, aby mu přesně vyhovovaly. [2] 
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2.2.4 Sponzoring 

Sponzorování (sponzoring) je významným prostředkem k získánf dodatečných finančních 

prostředků, které se využijí zvláště v kultuře, vědě, charitě a dalšfch aktivitách a různých 

sférách společnosti. Proto netvoří výjimku ani tělovýchovné jednoty, kluby, spolky, ale i 

jednotliví sportovci. V nedávné historii sportovního marketingu byly sponzorské činnosti na 

bázi zábavných akcí profesionálních sportovců, ale téměř vymizely v moderní éře 

sportovního sponzoringu. Přesto však hodně velkých sportovních událostí vytváří úmyslně 

areály, jako součást sponzorského balíčku, kde se můžou sponzoři setkat se slavnými 

sportovci před a po skončení závodů. Navzdory těmto možnostem se větší náročnost 

rozvinula po roce 1980. Byla zde významná debata, zda jsou sponzoři pouze z dobročinných 

důvodů nebo mají i nějaký zisk. 

Smysl sponzorování sportu. Význam sponzoringu vzrostl a stal se součástí 

sportovního průmyslu. Bez něj by se sportovní činnost připravila o možnosti rozvoje, zůstala 

by v neměnném stavu, kdy by ji předehnala konkurence. Právě proto je zapotřebí 

sponzoring, může se investovat do výzkumu, rozvoje, nakoupení materiálu, zlepšení 

podmínek, sportovišť apod. Využívají se finanční prostředky jiné osoby nebo firmy a na 

oplátku poskytují sponzorovi reklamu či mají jiné propagační záměry. Tyto vztahy by pak 

měly být jasně stanovené smlouvou. Velmi často to znamená tlouci na dveře firem, ale 

vyplácí se to. Dříve než se vstoupí do tohoto závazku, měli by znát jak stanovisko sponzora, 

proč má zájem o sponzorování, tak i sponzor by měl přesně vědět, na co se peníze nebo 

materiál použijí. Manažer by měl vědět čím upoutat firmu, jakým způsobem nabídnout 

žádoucí reklamu, jasně říci kam a na co se prostředky použijí. Některé firmy mohou být 

zaskočené a občas se i stane, že nechtějí na oplátku nic a poskytnou dar (což je 

samozřejmě výhoda), ale zároveň musí být připraveni i na sponzorské vztahy a mít co 

nabídnout. 

Charakteristika forem sponzorování 

1) Sponzorování jednotliyých sportovců. Tato forma se spíše praktikuje ve vrcholovém 

sportu, potom platí, čím známější sportovec (čím větší hvězda), tím lepší výrobek či firma. 

Smlouva většinou obsahuje mimo ukázky sportovce s výrobkem i autogramiády, exhibičnf 

turnaje, schůzky s funkcionáři firmy, atd. Sportovec pak dostává i vybavení a materiál, nejsou 

to jen finanční prostředky. 

2) Sponzorování sportovních týmů. Netýká se pouze vrcholových sportovců, sponzor 

nabízí finanční prostředky, vybavení, materiál, dopravu, stravu. Sportovci oplácí reklamou na 

dresech, autogramiádami a opatřeními na podporu prodeje. 
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3) Sponzorování sportovních akcí. Zde výrazně stoupají možnosti, co se může sponzorovi 

nabídnout. Jde o loga v programu, na vstupenkách, na ploše sportoviště, reklama v rozhlase, 

při vyhlašování, atd. Protislužby sponzora jsou obvykle uvedeny ve smlouvě nebo v tzv. 

"sponzorských balíčcích". 

4) Sponzorování sportovních klubů. Tato forma zahrnuje všechny předešlé, čili je 

nejrozsáhlejší a jsou zde největší možnosti v nabídce a použití reklamy. 

Navazování kontaktů a jednání se sponzorem jsou buď na základě předešlých 

zkušeností, na základě dlouhodobého pozorování této firmy z inzerce, nebo je to firma 

z podobného zaměření. [1] 

Dohoda sponzorského vztahu. Jakýkoliv obchodní vztah mezi dvěma stranami je dán 

smlouvou. Sponzorské smlouvy jsou záludné, protože mají mnoho výrazů a pojetí 

nepřesných. Reed (1990) vymezil několik základních důvodů, proč by měla existovat 

smlouva: 

1) Smlouvy jsou potřebné, aby objasnily práva sponzora a upřesnily práva sportovní 

organizace. 

2) Smlouva by měla jasně stanovovat jméno sponzora, oficiálního dodavatele, 

prezentovaného sponzora a jiné výrazy, které jsou nezbytné v jejich obchodním vztahu. Tyto 

výrazy nemají universální význam nebo právní vysvětlení, jsou to pouze objasňující termíny 

ve smlouvě. 

3) Důkladná smlouva si ujedná rozsah a místo všech událostí/značení stadiónů. 

Podrobný popis musí zahrnovat přesně předepsaná místa a rozměry všech značení a zadat 

někomu odpovědnost za umístění a vystavení log. 

4) Kategorie exklusivity je velkou výhodou, ale stále jsou hranice sponzorských kategorií 

nejasné. 

5) Smlouvy jsou také nezbytné v objasnění souvisejících závazků všech zúčastněných 

stran. Ve většině případů si sponzoři vyžádají, aby je sportovní organizace zahrnuly do 

pojistných událostí. Sponzor nechce riskovat svůj obchodní majetek kvůli chybám ostatních, 

krizím nebo špatnému managementu. 

6) Smlouvy jsou zároveň užitečné ve stanovení budoucích sponzorských práv. V mnoha 

případech úplná hodnota sponzorského vztahu není realizovatelná v jednom roce, proto by 

měl být jasně uveden postoj sponzora. [4] 

Sponzorský balíček. Dříve než se jde jednat se sponzorem, měla by být připravena 

nabídka protislužeb. To je právě sponzorský balíček. Používá se jako součást taktiky 

vyjednávání manažera a podporuje i profesionalitu vzájemného kontaktu. Je to většinou 
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dokument s uvedenou cenou za nabízené výkony. Bývá to velmi promyšlený tah, protože 

manažer si je v tu chvíli vědom hodnot svého klubu, sportovní události nebo sportovce. Pro 

určení ceny nejsou stanovena žádná rozmezí. Jediným kritériem je rozsah a úroveň 

nabízených výkonů. Odráží však, zda jde o: 

1) exklusivní sponzorování - kdy se užívá titul "oficiální sponzor" (veškeré protislužby) 

2) hlavní sponzorování- kdy má nejdražší a nejatraktivnější protislužby 

3) kooperační sponzorování- kdy jsou protislužby pro více různých sponzorů, dá se zde 

uplatnit různá doba platnosti smlouvy. 

Příklad sponzorského balíčku na sportovní událost 

A) velký může zahrnovat: 

• Ohlášení sponzora před, během a po skončení závodů 

• Uvedení sponzora v televizním šotu 

• Reklamní panel v televizním záběru 

• Jedna strana v programu věnována sponzorovi 

• Uveden na Plakátech a dalších tiskovinách 

• 4 ks pozvánek pro sponzora na slavnostní zahajovací nebo konečný ceremoniál 

B) malý může zahrnovat: 

• Ohlášení sponzora při zápasu a při závěrečném ceremoniálu 

• Logo sponzora v programu události 

• Reklamní panel na sportovišti 

• 2 ks pozvánek na závěrečný ceremoniál 

Právě pokud jde o sponzorování sportu, měly by být projekty dobře promyšlené a tzv. 

"šité na míru", čili profesionálně řešené sportovními managery. Manageři by měli 

představovat odborné garanty k přístupům a realizacím těchto projektů a neměli by 

přeceňovat možnosti sponzoringu, aby nepodléhali představám, že z něj mohou mít 

dostatečné finanční prostředky na pokrytí všech nákladů. [1] 

Ve sportu pro postižené se shánějí sponzoři lépe a relativně snadno, pokud se jedná o 

mezinárodní závody, kdy jsou zaručená média a zviditelnění firmy jako "dobročinného 

pomocníka", ale na národních turnajích je to složitější. Na závody nechodí mnoho lidí a tudíž 

je reklama nedostačující proto, aby firmy vložily finanční prostředky někam, kde nefunguje 

zpětná vazba. Více se to pak obrací k darům. 
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2.2.5 Rozpočet 

Stanovení předběžných výdajů a příjmů za veškeré činnosti, služby, materiál, kdy se 

nakonec porovná se skutečnými výdaji a příjmy a zjistí se, zda byl rozpočet reálný či ne. Již 

od počátku se dá zjistit, zda je rozpočet schodkový, vyrovnaný či přebytkový. Cílem je mít 

rozpočet vyrovnaný nebo přebytkový, aby se veškeré činnosti a investice vyplatily. 

2.3 Boccia 

Boccia je testem svalové kontroly a preciznosti, vyžaduje pozornost a koncentraci. Je 

praktikována ve 48 zemích a je otevřena všem sportovcům po dětské mozkové obrně nebo 

používajícím vozík díky neurologickým problémům. Začínala spíše jako činnost pro volný čas 

a až na Paralympiádě v New Yorku roku 1984 byla poprvé představena jako závodní sport. 

Od té doby je zařazena do Paralympijského programu, to znamená, že každé čtyři roky 

probíhá paralympijský turnaj v boccie a v mezidobí mezi jednotlivými paralympiádami se 

konají mistrovství Evropy (Pan Americké hry, mistrovství FESPIC - asijské země + Austrálie, 

Nový Zéland), mistrovství světa a světový pohár. Všechny disciplíny jsou smíšeného pohlaví 

a jsou uváděny jako jednotlivci, páry, týmy. Celkem je 7 medailových disciplín. [1 O] 

Do české republiky se dostala v roce 1994 zásluhou federace Spastic Handicap a jejích 

nadšenců, zejména z TJ Ci písek Železnice. První mistrovství republiky bylo uskutečněno 

následující rok v Železnici. První mezinárodní prověrkou byl v roce 1996 Memoriál Rica 

Caese v Jánských Lázních. Tam čeští závodníci poprvé změřili své síly se zahraničními 

soupeři, získali zkušenosti a také první dvě medaile v kategorii BC3. V jednotlivcích se o 

zlato zasloužil železnický Jan Danihelka. I na druhé zlaté medaili měl svůj podíl spolu 

s Radovanem Křenkem z Brna. Obrovský zájem o bocciu a výkony českých hráčů způsobili, 

že Česká republika vstoupila do kvalifikačních turnajů na PH 2000 v Sydney. 

Boccia je charakteristikou hry a herními pravidly uzpůsobena jako sport sálový. Celkové 

rozměry hracího kurtu činí 6 x 12,5 m. V něm je obsaženo šest boxů Geden o rozměru 1 x 

2,5 m) pro vozíky hráčů, případně spoluhráčů. Vlastní hrací plocha činí 6 x 1 O m. Ke hře 

hráči používají 13 kožených míčků (každý o váze 275 g), 6 červených, 6 modrých a 1 bílý, 

tzv. jackball. Vylosovaný hráč zahájí hru odhozem bílého míčku do prostoru hracího kurtu . 

Hráči pak přibližují svých 6 míčů co nejblíže k jacballu, a to i tak, že z hlediska taktiky vyráží 

soupeřovy míče do horších pozic. Hra se skládá ze 4 směn v jednotlivcích a párech a ze 6 

v týmech. Vyhrává pak ten, co je nejblíže k bílé a dovršil během všech směn nejvyššího 

skóre. Boccia je řízena Mezinárodním výborem pro bocciu (lnternational Boccia Committee -
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IBC) a výborem Mezinárodní asociace pro sport a rekreaci pro lidi po dětské mozkové obrně 

(Cerebral Palsy lnternational Sports and Recreation Association - CPISRA). 

Ač je sportem dosti nákladným, v České republice je sportem velmi oblíbeným. 

Registrováno je více jak 140 aktivních hráčů. 

2.3.1 Historie boccii 

První zmínky o této hře sahají do období Starého Egypta. Z období kolem 5200 př.n.l. 

byly nalezeny grafické malby postav házejících míče nebo kulaté, hladké kameny. I přes 

určité změny ve způsobu hry, zůstal během celého vývoje stejný předmět hry- dostat se co 

nejblíže cílovému objektu. Takto se zrodila základní pravidla boccii. 

Boccia musela být brána jako terapeutická pomůcka již ve Starém Řecku, kdy ji 

Hipocrates a Galileo předepisovali, protože věřili, že osvěžující cvičení prováděná během hry 

mají přízniví účinek. Také se říká, že mezi prvními hráči boccii byli Římané, kteří používali na 

hru kokosové ořechy dovezené z Afriky. Později bylo na výrobu míčů používáno tvrdé dřevo 

olivovníku. O rychlém vzrůstu této hry svědčí i indicie, že se hře oddávaly i takové osobnosti 

jako císař Augustus. 

Během několika staletí zaznamenala tato hra velkého rozmachu a stala se jednou 

z nejpopulárnějších kratochvílí v Evropě. [1 O] 

2.3.2 Pravidla boccii 

Úvod 

Pravidla uvedená v tomto textu se vztahují na hru zvanou boccia. 

Tato pravidla jsou uvedena samostatně, ale dodatečné informace týkající se organizování 

mezinárodních soutěží v boccie lze nalézt v technické příručce Mezinárodní výboru boccii 

(IBC). Uvedená příručka se zabývá oblastmi souvisejícími se: 

• systémem klasifikace 

• školením funkcionářů 

• strukturou soutěží 

• schvalováním soutěží 

• mezinárodním bodovacím systémem (žebříček) 

Pravidla se vztahují na všechny mezinárodní soutěže pořádané pod záštitou IBC. Tyto 

soutěže zahrnují všechny disciplíny schválené jako Kategorie A, B nebo C, a sestávají, 
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avšak nikoli výlučně, z regionálních mistrovství, mistrovství světa, soutěží světového poháru 

a Paralympijských her. Národní členové musí nabídky zaslat na IBC 18 měsíců před datem 

pořádání soutěže. 

Národní organizace mohou tato pravidla pro své vlastní soutěže přiměřeně pozměnit či 

doplnit, avšak veškeré změny či dodatky musí být jasně označeny na všech předložených 

schvalovacích formulářích (Sanction Form). 

Duch hry 

Étos a duch hry jsou podobné tenisu. Účast přihlížejících je vítána a podporována, 

nicméně v průběhu výkonu hráče na odhadu je od diváků, včetně nehrajících členů týmu, 

požadováno zachovávat ticho. 
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1. Definice 

1.1. "Jack" = ,jack" je bílý cílový míč. 

1.2. "Ball" ="míč" je jeden z červených nebo modrých míčů. 

1.3. "Side" = "strana" je v boccie jednotlivcu definována jako jeden (1) samostatný 

soutěžící. V týmové a párové boccie je "strana" definována jako tři (3), respektive 

dva (2) členové týmu jako samostatného celku. 

1.4. "Court" = "hrací pole" je hrací plocha ohraničená pomezními čarami. Do této hrací 

plochy patří i hrací boxy. 

1.5. "Match" = "zápas" je soutěž mezi dvěma stranami, kdy se hraje na stanovený 

počet směn. 

1.6. "End" = "směna" je jedna část zápasu, kdy byl odehrán jack a všechny míče obou 

stran. 

1.7. "Assistive Device" = "pomocný prostředek" je termín používaný k popisu herních 

pomůcek, kterých při hře užívají hráči kategorie BC 3, například rampy a roury 

(skluzavky). 

1.8. "Violation" = "přestupek" je jakékoliv jednání nebo čin ze strany hráče, strany, 

náhradníka, spoluhráče nebo trenéra, které je v rozporu s pravidly hry. 

1.9. "Throw" ="hod" je termín používaný pro uvedení míče do hracího pole. Patří sem 

odhad, odkop a uvolnění/vypuštění míče při použití pomocného prostředku. 

1.1 O. "Dead Ball" = "mrtvý míč" je míč, který se po odhadu ocitl mimo hrací pole, míč, 

který byl z hracího pole odstraněn rozhodčím po přestupku nebo míč, který nebyl 

stranou odhozen, protože stanovený limit pro odhad vypršel. 

1.11. "Disrupted End" = "přerušená směna" nastává tehdy, kdy jsou míče uvedeny do 

pohybu mimo běžné hrací pořadí, buď náhodně, omylem, nebo záměrně. 

1.12. V Iinie/Jack linie = lomená čára V/Jack linie, aby mohl být bílý míček ve hře,musí 

být přehozen přes lomenou čáru V/Jack linii 

2. Vybavení a zařízení 

2. 1. Míče na bocciu 

Sada míčů na bocciu se skládá ze šesti červených a šesti modrých míčů a 

jednoho bílého míče Uacka). Míče na bocciu používané ve schválených soutěžích 

musí splňovat kritéria stanovená Mezinárodním výborem pro bocciu (IBC). 

2.1.1. Kritéria pro míčky boccia: Váha: 275 gr. +/- 12 gr. Obvod: 270 mm 

+/- Bmm. Pokud nejsou míče originálně označené a vyhovují popsaným kritériím 

budou označeny oficiálním razítkem, které bude zaručovat po dobu celého turnaje, 
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že míče byly zkontrolovány a splňují daná kritéria. 

2.1.2. Míče musí mít definované barvy: červenou, modrou a bílou a musí být 

v dobrém stavu bez viditelných známek, které ukazují na poškození a 

manipulaci s míčem. Např. známky rozřezání. Upravované míče a míče 

se spornou barvou nebudou povoleny. 

2.2. Měřící nástroj .Pro každou povolenou soutěž musí být schválen hlavním 

rozhodčím I technickým delegátem. 

2.3. Výsledková tabule- měla by být umístěna tak, aby na ní viděli všichni hráči. 

2.4. Zařízení časomíry- zařízení by mělo být pokud možno elektronické 

2.5. Koš na mrtvé míče - měl by hráčům umožnit vidět kolik míčů se v koši nachází a 

koš by měl být umístěn na konci hracího pole. 

2.6. Červený/modrý ukazatel - řešení může být zcela libovolné. Ukazatel umožňuje 

hráčům zřetelně rozpoznat, která strana je na řadě. 

2.7. Hrací pole 

2.7.1. Povrch musí být rovný a hladký, jako například dlážděná nebo dřevěná 

podlaha v tělocvičně. Povrch by neměl být špinavý. 

2.7.2. Rozměry hracího pole jsou 12,5 m x 6 m (viz. Příloha 1, půdorys hracího 

pole) 

2.7.3. Všechna značení hracího pole musí být široká od 2 cm do 5 cm a musí 

být snadno rozeznatelná. K označení herních čar by měla být použita 

lepící páska. Páska široká 4-5 cm je určena pro označení vnějších 

pomezních čar,odhodovou čáru, V čáru/ Jack linii a 2 cm páska je určena 

pro označení vnitřních čar, jako například dělících čar vnitřních boxů. 

Definované rozměry kříže: 25 cm, použít pásku 2 cm silnou. 

2.7.4. Odhodové území je rozděleno do šesti odhodových boxů. 

2.7.5 Čára ve tvaru písmene "V" označuje území, kde je v případě dopadu 

jacku, hod neplatný. 

2.7.6. Středové"+" označuje polohu jacku po přemístění. 

2.7.7. Veškerá měření zevních čar se provádějí k vnitřní hraně příslušné čáry. 

Čáry uvnitř hracího pole jsou proměřovány k tenké čáře tužkou, přičemž 

páska je rovnoměrně rozložena po obou stranách této značky. Přední 

odhodová čára je umístěna na vnější hraně 2,5 m. 
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3. Kvalifikace ke hře 

Podmínky kvalifikace k soutěžení jsou podrobně popsány v článku' "Klasifikace" 

Technické příručky Mezinárodního výboru boccii. Příručka obsahuje detailní popis 

klasifikačních profilů, jakož i postup při klasifikaci sportovců, re-klasifikaci a při podávání 

protestů. 

4. Herní divize 

4. 1. Všeobecné informace 

Existuje celkem sedm herních divizí. Všechny divize mohou být hrány soutěžícími obojího 

pohlaví. Tyto divize jsou: 

Jednotlivci BC 1 

Jednotlivci BC 2 

Jednotlivci BC 3 

Jednotlivci BC 4 

Páry - pro hráče třídy BC 3 

Páry - pro hráče třídy BC 4 

Týmy - pro hráče třídy BC 1 a BC 2 

4.2 Jednotlivci BC 1 

V této divizi soutěží hráči zařazení v rámci klasifikace CP-ISRA jako CP.1 nebo CP.2 

(dolní). Hráčům smí asistovat jeden spoluhráč, který musí setrvat vsedě ve vymezené oblasti 

alespoň 2 m za hracím boxem, pokud možno. Spoluhráč smí přistoupit a asistovat, je-li o to 

viditelným způsobem požádán hráčem. Tito pomocníci vykonávají úkony jako například: 

• seřízení nebo stabilizace hracího vozíku 

• podání míče hráči 

• uválení míče (získání požadovaného tvaru) 

(Takový spoluhráč může zůstat v hracím boxu, ve kterém hráč, který je na řadě, hází, 

pouze tehdy, pokud jeho pomoc spočívá ve stabilizaci [ne nastavení] vozíku.) 

4.3. Jednotlivci BC 2 

V této divizi soutěží hráči zařazení v rámci klasifikace CP-ISRA jako CP.2 (horní). 

Hráči nejsou oprávněni k asistenci spoluhráče. Hráči mohou žádat o pomoc pouze 

rozhodčího, aby jim během jejich hry podal míček nebo vstoupil do hřiště.) 
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4.4 Jednotlivci BC 3 (hráči používající pomocné prostředky) 

V této divizi soutěží hráči s velmi těžkou pohybovou dysfunkcí všech čtyř končetin, 

která je mozkového nebo jiného původu. Hráči nejsou schopni funkčního uvedení míče do 

pohybu a jsou závislí na pomoci nebo na elektrickém vozíku. 

Hráči nejsou schopni vytrvalého stisku (úchopu) nebo uvolnění, ale mohou mít 

schopnost pohybu v paži. Funkční rozsah pohybu je však nedostatečný k tomu, aby 

umožnil důsledné uvedení míče do hracího pole. Všem hráčům je povolena asistence 

spoluhráče, který setrvává v hracím boxu, avšak musí zůstat zády k hracímu poli a 

s očima odvrácenýma od vlastní hry. (viz. 13.1./11.1.3) 

4.5 Jednotlivci BC 4 

V této divizi soutěží hráči s těžkou pohybovou dysfunkcí všech čtyř končetin 

v kombinaci s chabou dynamickou kontrolou trupu, jež jsou jiného než mozkového původu 

nebo degenerativně-mozkového původu. Hráč je schopen projevit dostatečnou zručnost 

k důslednému zpracování a odhadu míče do hracího pole. Je zřejmý chabý úchop a 

uvolnění, v kombinaci se špatným načasováním vypuštění míče a dotažení pohybu. Lze si 

také povšimnout nedostatečné kontroly hladkosti a rychlosti pohybu a synchronizace. 

Hráči nejsou oprávněni k asistenci spoluhráče. 

Hráči mohou žádat o pomoc pouze rozhodčího, aby jim během jejich hry podal míček 

nebo smějí-li vstoupit do kurtu. 

4.6. Páry BC 3 

Soutěžící musí být klasifikováni jako hráči kvalifikovaní pro soutěž jednotlivců v divizi 

BC 3. Pár BC 3 musí zahrnovat 1 náhradníka. Výjimka závisí na vůli IBC, jejíž rozhodnutí 

musí být konečné. Dva hráči jsou s původem mozkové obrny, třetí účastník hry může být 

s postižením nemozkového původu. Každému hráči smí asistovat spoluhráč způsobem 

stanoveným v pravidlech pro hru jednotlivců. Pravidla hry v této skupině jsou totožná 

s pravidly pro soutěž týmů, s výjimkou toho, že boxy 2-5 jsou používány v příslušném 

pořadí. Počet směn pro hru párů činí čtyři (4). 

4.7. Páry BC 4 

Soutěžící musí být klasifikováni jako hráči kvalifikovaní pro soutěž jednotlivcu BC 4. 

Pravidla hry v této skupině jsou totožná s pravidly pro soutěž týmu, s výjimkou toho, že 

boxy 2-5 jsou používány v příslušném pořadí. 

4.8. Tým 

Soutěžící musí být klasifikováni jako hráči kvalifikovaní pro soutěž jednotlivců v divizi 

BC 1 nebo BC 2. V každém týmu musí být alespoň jeden hráč klasifikace BC 1. Každému 
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týmu je povolen jeden (1) spoluhráč, který musí dodržovat pravidla stanovená pro divizi 

BC 1. Každý tým zahrnuje tři hráče v hracím poli, a je povolen jeden nebo dva náhradníci. 

Pokud má tým 2 náhradníky, tým musí mít dva hráče BC 1. 

4.9. Trenér 

Do oficiální rozhazovny a call-roomu může doprovázet každou divizi jeden trenér. 

4.10. Další detaily o klasifikaci naleznete v manuálu CP-ISRA 

5. Formát utkání 

5.1. Divize jednotlivců 

Pro divize jednotlivců sestává utkání ze čtyř (4) směn, s výjimkou případné remízové 

rozehry. Každý hráč zahajuje dvě směny, přičemž se hráči střídají v kontrole nad jackem. 

Každý hráč obdrží šest (6) barevných míčů. Strana vhazující červené míče obsadí odhodový 

box číslo 3 a strana vhazující modré míče obsadí odhodový box číslo 4. 

5.2. Páry 

V divizi párů sestává utkání ze čtyř (4) směn, s výjimkou případné remízové rozehry. 

Každý hráč zahajuje jednu směnu, přičemž kontrola jacku přechází v číselném pořadí 

od odhodového boxu číslo 2 k boxu číslo 5. Každý hráč obdrží tři míče. Strana vhazující 

červené míče obsadí odhodové boxy 2 a 4 a strana vhazující modré míče obsadí odhodové 

boxy 3 a 5. 

5.2.1. Počet míčů pro páry: maximálně 3 míče pro každého a jeden jack. 

5.3.Tým 

Všechny zbývající míče ze sad(y) a míče střídajících hráčů, budou 

odloženy na označeném místě. 

V týmové divizi sestává utkání ze šesti (6) směn, s výjimkou případné remízové rozehry. 

Každý hráč zahajuje jednu směnu, přičemž kontrola jacku přechází v číselném pořadí 

od odhodového boxu číslo 1 k boxu číslo 6. Každý hráč obdrží dva míče. Strana vhazující 

červené míče obsadí odhodové boxy 1, 3 a 5, strana vhazující modré míče obsadí odhodové 

boxy 2, 4 a 6. 

5.3.1. Počet míčů: maximálně dva pro každého hráče a jeden jack. Všechny 

zbývající míče ze sad(y) a míče střídajících hráčů, budou odloženy na 

označeném místě. 

6. Hra 

Formální proces přípravy na zápas začíná v přípravné místnosti (Call Room).Hra začíná 

předáním jacka (bílého míčku) hráči,který začíná svou první směnu. 
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6.1 . čas zahájení 

Oběma stranám je sdělen čas zahájení. Hráči/kapitáni (viz 19.11 ), tak jak stanovují herní 

divize, se musí dostavit do přípravné místnosti (Call Room) 15 minut před oznámeným 

časem zahájení, nebo v době určené organizačním výborem v jakékoliv zvláštní příručce 

pravidel, která byla předložena. Oficiální časomíra bude situována mimo přípravnou místnost 

a bude zřetelně označena. V určenou dobu budou dveře přípravné místnosti uzavřeny a 

žádné jiné osobě a vybavení nebude po registraci umožněn přístup. Strana, která není 

přítomna na zahájení utkání automaticky utkání prohrává (viz. 1 0.4.6.). 

6.2. Míčky na bocciu 

6.2.1. Každý hráč/strana může používat své vlastní míčky - schválené IBC, a 

které si může strana protihráče prohlédnout v přípravné místnosti. 

Jestliže hráč nebo strana vyhraje losování mincí a vybere si například červené míče, 

může je soupeř zkontrolovat (odkaz na 6.2.1 ). 

6.2.2. Každá strana může používat svůj bílý míček (Jack) 

6.2.3. Míčky musí projit kontrolou technickým delegátem a/nebo hlavním 

rozhodčím minimálně 48 hodin před zahájením soutěže. 

6.2.4. Organizátor jednotlivé soutěže musí dodat sady vhodných (schválených) 

boccia míčů. Pokud možno dvě sady pro hřiště 

6.2.5. Strana má možnost vyzkoušet míčky před zápasem, před a po hození 

mince a pokud je žádost opodstatněná, pak se může použít jiný míček I 

míčky I sada. Pro každou hrací plochu musí byt k dispozici minimálně 

jedna náhradní sada míčků a jedině z této sady musí pocházet 

vyměněné míče. V průběhu utkaní mohou být míče měněny pouze na 

základě uvážení rozhodčího. 

Míče mohou být vyměněny behěm zápasu jen pokud se stanou nepoužitelnými. 

6.3. Hod mincí 

Rozhodčí hodí mincí a vítězná strana si volí barvu hracích míčů. 
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6.4. Cvičné hody 

Hráči zaujmou pozice v jim vyhrazených boxech. Až dá rozhodčí pokyn, může každá 

strana začít házet cvičné hody. Hráč nebo strana může hodit max. 6míčů ve 2 minutách. 

Nemohou vhazovat jacka. Střídající hráči nemají cvičné hody. 

6.5. Vhazování jacku 

6.5.1. Strana hrající s červenými míči vždy zahajuje první směnu. 

6.5.2. Rozhodčí předá jack příslušnému hráči a dá znamení k zahájení směny. 

6.5.3. Hráč vhodí jack do platného území hracího pole. 

6.6. Neplatné vhazování jacku 

6.6.1. Vhazování jacku je neplatné, jestliže: 

i. nepřekročí čáru od hodu pro jack 

ii. jack dopadne mimo hrací pole 

i i i. se hráč, který jack vhazuje, dopustí přestupku (viz.11.) 

6.6.2. Je-li vhazování jacku neplatné, pak vhazuje jack hráč, který je na řadě 

s jeho vhazováním v příští směně. Jestliže dojde k neplatnému 

vhazování jacku v závěrečné směně, pak vhazuje jack hráč, který 

vhazoval v první směně. Vhazování jacku pokračuje podle pořadí, dokud 

není vhazování platné. 

6.6.3. Dojde-li k neplatnému vhazování jacku, v příští směně vhazuje jack 

hráč, který byl na řadě, kdyby nedošlo k neplatnému vhazování. 

6.7. Vhazování prvního míče do hracího pole 

6.7.1. Hráč, který vhazuje jack, vhazuje také 1. barevný míč. 

6.7.2. Je-li míč vhozen mimo hrací pole nebo je-li stažen rozhodčím po 

přestupku, pokračuje ve vhazování tato strana dokud míč nedopadne do 

platného území hracího pole nebo dokud nebyly odhozeny všechny její 

míče. V divizi párů a týmů může do hracího pole vhazovat hráč strany, 

která je na řadě, druhý (2.) míč. To je na rozhodnutí kapitána. 

6.8. Vhazování prvního míče protistrany 

6.8.1. Poté vhazuje protistrana. 

6.8.2. Je-li míč vhozen mimo hrací pole nebo je-li stažen rozhodčím po 

přestupku, pokračuje ve vhazování tato strana dokud míč nedopadne do 

platného území hracího pole nebo dokud nebyly odhozeny všechny její 

míče. V divizi párů a týmů může do hracího pole vhazovat míče 

kterýkoliv hráč, a to podle pokynů kapitána. 
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6.9. Vhazování zbývajících míčů 

6.9.1. Další strana na řadě s vhazováním je ta, která nemá míč nejblíže 

k jacku. V případě, že tato strana už odhodila všechny své míče, pak 

vhazuje druhá strana. 

6.9.2. Postup popsaný pod bodem 6.9.1. pokračuje dokud nejsou odhozeny 

všechny míče obou stran. 

6.1 O. Dokončení směny 

Poté co byly odhozeny všechny míče, včetně veškerých trestných míčů, přidělených 

kterékoli ze stran, rozhodčí stanoví výsledek směny (viz.?.). Poté rozhodčí ústně oznámí 

ukončení směny. Poté musí rozhodčí povolit asistentům BC 3 otočit se směrem do hrací 

plochy. Jestliže se otočí asistent u BC3 do kurtu poté, co rozhodčí oznámil skóre, ale ještě 

neoznámil konec směny, bude upozorněn, aby se otočil zpět a již tak nečinil (přátelské 

varovaní). Jestliže hráč tohoto asistenta poté požádá o přeměření vzdáleností míčů, 

rozhodčí to neudělá 

6.11. Příprava na další směnu 

Hráči nebo jejich asistenti/spoluhráči seberou všechny míče k zahájení další směny. 

Sportovní funkcionáři mohou při této činnosti pomáhat. Následující směna může začít. 

(viz.6.5.2.) 

6.12. Vhazování míčů 

6.12.1. Dokud rozhodčí nedá startovní znamení nebo znamení určující, který 

barevný míč může být vhazován, nesmí dojít ani k odhodu jacka ani 

barevného míče. 

6.12.2. Při odhazování míčů se hráči nesmí dotýkat značek herního pole ani 

žádné části povrchu herního pole, které nejsou považovány za součást 

odhodového boxu hráče. Toto pravidlo se vztahuje na jakoukoliv část 

těla hráče, jeho vozíku a, kde je to aktuální, pomocného prostředku a 

spoluhráče . 

6.12.3. V momentě vypuštění míče se musí alespoň jedna hýždě hráče dotýkat 

vozíku, z něhož je od hod prováděn. 

6.12.4. Když je míč vypuštěn, nesmí se dotýkat žádné části hracího pole, která 

se nachází mimo hráčův odhodový box. 

Jestliže vhozený míč zasáhne vhazujícího hráče, protihráče nebo jejich 

vybavení , stále je považován za míč ve hře. 

Jestliže se míč samovolně (bez cizího zásahu) začne pohybovat po 

kurtu, zůstává ve hře v dosažené pozici. 
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6.13. Míče mimo hrací pole 

6.13.1 . Každý míč, včetně jacka, je považován za míč mimo hrací pole, jestliže 

se dotýká nebo překročf pomezní čáry. 

6.13.2. Míč, který se dotkne nebo překročí pomezní čáru a poté se vrátí zpět do 

hracího pole je považován za míč mimo hrací pole. 

6.13.3. Odhozený míč, který nedopadne do hracího pole, s výjimkou případu 

popsaného v bodě 6.17 ., je považován za míč mimo hrací pole. 

6.13.4. Každý míč, který je vhozen mimo hrací pole se stává mrtvým míčem a je 

umístěn do koše na mrtvé míče. V těchto záležitostech je konečným 

arbitrem rozhodčí. 

6.14. Vyražení jacka mimo hrací pole 

6.14.1. Dojde-li v průběhu utkánf k vyražení jacka mimo hrací pole, pak je 

přemístěn na "Kříž pro navrácení jacka". 

6.14.2. Není-li tento úkon proveditelný proto, že kříž kryje jiný míč, pak je jack 

umístěn co nejblíže před kříž a centrálně mezi postranní čáry. Před 

křížem znamená místo mezi přední odhodovou čárou a křížem pro 

jacka, který opustil hrací kurt. 

6.14.3. Když je jack přemístěn, strana na řadě s vhazováním je určena 

v souladu s pravidlem 6.9.1. 

6.14.4. Nejsou-li v hracím poli po přemístění jacka žádné barevné míče, pak je 

na řadě strana, která vyrazila jacka. (6.15.) 

6.15. Míče o stejné vzdálenosti 

Nachází-li se při určování strany na řadě s vhazováním dva nebo vfce míčů ve stejné 

vzdálenosti od jacka a v poli nejsou žádné mfče blíž, vhazuje opět ta strana, která vhazovala 

jako poslední. Poté se strany ve vhazování střídají, dokud není stejná vzdálenost porušena 

nebo dokud jedna ze stran nevhodila všechny své míče. Poté hra pokračuje jako obvykle. 

6.16. Současně odhozené míče 

Odhodí-li jedna strana současně více než jeden míč, je-li tato strana na řadě, jsou oba 

míče považovány za odehrané a zůstávají v hracím poli. Pokud rozhodčí nabude dojmu, že 

míče byly úmyslně vhozeny současně, z důvodu časové tísně, pak musí být oba míče 

zahrány znovu. (Může být uplatněno pravidlo 11.3.2.) 

6.17. Upuštěný míč 

Upustí-li hráč míč nešťastnou náhodou, může rozhodčí povolit tomuto hráči nový pokus 

s týmž míčem. Je na rozhodčím, aby rozhodl, zda byl míč upuštěn například v důsledku 
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bezděčného (neúmyslného) pohybu, nebo zda se jednalo o záměrný pokus o odhad či 

uvedení míče do pohybu. Počet pokusů k odhadu míče není omezen a výhradním arbitrem 

je rozhodčí. V takovém případě se časomíra nezastavuje. 

6.18. Chyby rozhodčího 

Jestliže vhazuje následkem chyby na straně rozhodčího nesprávná strana, je míč 

navrácen vhazujícímu hráči. V tomto případě musí být čas zkontrolován a patřičným 

způsobem opraven. Dojde-li k narušení polohy některého míče, považuje se tato směna za 

přerušenou. (viz.12.) 

6.19. Střídání 

V divizi párů BC 3 je každé straně povoleno provést v průběhu utkání jedno střídání (viz 

4.6.). V divizi týmů je každé straně povoleno nahrazení dvou hráču v průběhu utkání. 

Střídání musí proběhnout mezi směnami a rozhodčí musí být o náhradě informován. Střídání 

nesmí zdržet průběh utkání. Pokud byl jednou hráč nahrazen a stažen ze hry, už nesmí zpět 

nahradit nikoho jiného (viz 4.8.) 

6.20. Postavení náhradníků a trenérů 

Trenéři a náhradníci musí být situováni na konci hracího pole v náležitě vyznačeném 

území. Vymezení tohoto území však stanovuje organizační výbor a závisí na celkovém 

rozvržení hracího pole. 

7. Bodování 

7.1. Bodování provádí rozhodčí poté, co byly vhozeny všechny míče obou stran, 

včetně trestných míčů, pokud nějaké byly. 

7.2. Strana s míčem nejblíže k jacku obdrží jeden bod za každý míč, který je k jacku 

blíže než nejbližší míč protistrany. 

7.3. Jsou-li dva nebo více míčů různých barev ve stejné vzdálenosti k jacku a žádné 

jiné míče blíže nejsou, pak obdrží každá strana po jednom bodu za každý takový 

míč. 

7.4. Rozhodčí se ujistí, že skóre zaznamenané na výsledkové listině a na výsledkové 

tabuli je správné. Strany odpovídají za kontrolu bezchybného záznamu počtu 

bodů. 

7.5. Po ukončení směn se body dosažené v jednotlivých směnách sečtou a strana 

s celkově vyšším počtem bodů je vyhlášena za vítěze. 

7.6. Musí-li dojít k měření nebo je-li rozhodování těsné, může rozhodčí přivolat 

kapitány (nebo hráče v případě divize jednotlivců). 

7.7. Je-li bodový stav totožný, hraje se "remízová rozehra". Při souborném utkání se 
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body získané v remízové rozehře nepřičítají hráči k celkovému skóre, ale pouze 

slouží k určení vítěze. 

8. Remízová rozehra 

8.1. "Remízová rozehra" sestává z jedné mimořádné "směny'' . 

8.2. Všichni hráči setrvají ve svých původních boxech. 

8.3. Jack je umístěn na "kříž pro navrácení jacka". 

8.4. Vítěz rozlosování mincí určuje, která strana hraje první. Jack strany, která vhazuje 

první je položen na kříž pro tuto směnu. 

8.5. "Směna" je poté odehrána, jako běžná "směna". 

8.6. Nastane-li situace pospaná v bodě 7.3. a obě strany obdrží při této "směně" stejný 

počet bodů, je skóre zaznamenáno a zahájí se "druhá remízová rozehra". 

Tentokrát zahajuje "směnu" protistrana. Tento postup pokračuje a strany se střídají 

o "první vhazování" dokud jedna strana nezvítězí. 

9. Pohyb na hracím poli 

9.1 . Kromě překročení čar vymezujících odhodový box pro manévrování vozíku při 

přípravě na další hod, musí být k odsunu z hracího boxu vždy vyžádáno povolení 

rozhodčího. 

9.2. Po dobu utkání musí hráči setrvat ve svém vymezeném odhodovém boxu. 

Povolení rozhodčího k opuštění boxu však může být požadováno v následujících 

případech: 

9.2.1. poté co rozhodčí dal znamení, která strana je na řadě, házející hráč 

a/nebo kapitán může opustit svůj odhodový box, aby zjistila postavení 

míčů v poli; 

Když požádá hráč o povolení k opuštění boxu, může jet jen do prostoru 

kurtu, nemůže za boxy. 

9.2.2. ve sporných nebo nejasných případech (časomíra musí být zastavena); 

9.2.3. při bodování při ukončení směny; 

9.2.4. hráči BC 3 nikdy nesmí jít do ostatních boxů ,aby si připravili další hod 

nebo nastavili rampu (viz. 9.1./9.2.) 

Jestliže hráč potřebuje asistenci při vjetí do kurtu, muže požádat 

rozhodčího nebo čárového rozhodčího, aby mu pomohl. 
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10. Tresty 

1 0.1. Všeobecné informace 

V případě přestupku existují tři různé druhy trestů: 

• trest 

• stažení míče 

• výstraha & diskvalifikace 

10.2. Trest 

1 0.2.1. Trestem se rozumí přidělení dvou mimořádných míčů protistraně, které 

se vhazují na konci směny. 

10.2.2. K tomuto účelu se použijí mrtvé míče té strany, které byly přiděleny 

trestné míče. Není-li dostatek mrtvých míčú, pak se použijí míče, které 

jsou nejdále od jacka. 

10.2.3. Nominuje-li na výběr "trestného míče" více než jeden míč, zvolí si 

strana, který bude použit. 

1 0.2.4. Jsou-li jako "trestné míče" použity některé bodující míče, pak rozhodčí 

zaznamená počet bodů ještě před jejich odstraněním. Po odhadu 

"trestných míčů" jsou veškeré další body přičteny k výsledku. Změní-li 

hráč při vhazování trestného míče postavení míčů tak, že se míč 

protihráče ocitne blíže k jacku, pak rozhodčí oboduje směnu podle 

nového postavení. 

1 0.2.5. Dopustí-li se v průběhu jedné "směny" jedna strana více než jednoho 

přestupku, vhazují se dva "trestné míče", které se vážou na každý 

přestupek, jednotlivě. Tudíž, dva "trestné míče" (za první přestupek) jsou 

staženy a odehrány, poté jsou dva "trestné míče" (za druhý přestupek) 

staženy a odehrány a tak dále. 

10.2.6. Přestupky, kterých se dopustí obě strany se navzájem ruší. Dopustí-li se 

například v průběhu "směny" strana červených dvou přestupků a strana 

modrých pouze jednoho přestupku, pak modrá strana obdrží "trestné 

míče" pouze za jeden přestupek. 

10.2.7. Dojde-li k přestupku, jehož výsledkem je udělení "trestných míčů" v době 

vhazování "trestných míčů", pak rozhodčí v následujícím pořadí: 

1 0.2. 7.1. stáhne jednu sadu trestných míčů za jeden 

přestupek,pokud byla udělena více než jedna sada 

"trestných míčů"; nebo 
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10.2.7.2. přidělí "trestné míče" protistraně, v uvedeném pořadí. 

10.3. Stažení míčů 

1 0.3.1. Součástí trestu je odstranění míče, který byl vhozen při přestupku, 

z hracího pole. Míč je odstraněn na celý zbytek směny a je umístěn do 

koše na mrtvé míče. 

1 0.3.2. Trest stažení může být udělen pouze za přestupek, ke kterému dojde při 

vhazování. 

10.3.3. Dojde-li k přestupku, jehož výsledkem je stažení míče, rozhodčí se vždy 

pokusí o zastavení míče dříve, než vytlačí z postavení ostatní míče. 

10.3.4. Nepodaří-li se rozhodčímu zastavit míč dříve, než vytlačí z postavení 

míče ostatní, je směna prohlášena za přerušenou. (viz. 12.) 

1 0.3.5. Přestupek, jehož výsledkem je stažení míče je považován za přestupek, 

ke kterému došlo v době vypuštění míče. 

1 0.4. Výstraha a diskvalifikace 

1 0.4.1. Je-li hráči udělena výstraha, zaznamená ji rozhodčí do výsledkové 

listiny. 

1 0.4.2. Je-li hráči udělena druhá výstraha, je hráč diskvalifikován. 

1 0.4.3. Dojde-li k diskvalifikaci hráče v divizi jednotlivců nebo párů, tato strana 

automaticky utkání prohrává. (viz. 1 0.4.6.) 

1 0.4.4. Dojde-li k diskvalifikaci hráče v divizi týmů, pokračuje utkání se 

zbývajícími dvěma hráči. Veškeré neodhozené míče diskvalifikovaného 

hráče jsou umístěny do koše na mrtvé míče. Ve všech následujících 

směnách pokračuje strana ve hře se čtyřmi míči. Je-li diskvalifikován 

kapitán, převezme jeho roli jiný člen týmu. Je-li diskvalifikován druhý 

člen týmu, tato strana automaticky utkání prohrává. 

1 0.4.5. Diskvalifikovaný hráč může být v rámci téhož turnaje zařazen do dalších 

utkání. 

Jestliže je hráč diskvalifikován pro nesportovní chování, porota složená 

z hlavního rozhodčího a dvou mezinárodních rozhodčích, kteří se 

nepodíleli na rozhodování tohoto utkání nebo nejsou ze stejné země 

jako inkriminovaný hráč, rozhodne, jestli bude moci hráč nastoupit 

v dalších zápasech (odkaz na 10.4.7). 

1 0.4.6. Prohraje-li strana utkání automaticky, pak je protistraně přidělen 

výsledek utkání 6-0, pokud nezískala protistrana více jak šest bodů. 

V takovém případě platí dosažené skóre. Diskvalifikovaná strana obdrží 
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nula bodů . 

10.4.7. V případě opakované diskvalifikace je organizační výbor, po poradě 

se jmenovaným zástupcem pro technické záležitosti, povinen zvážit a 

stanovit patřičné sankce. 

11. Přestupky 

11 .1. Následující jednání vede k udělení trestných míčů (viz. 1 0.2.): 

11.1.1. opomenutí požádat o povolení před odsunem z odhodového boxu (viz. 

9.1.) 

11 .1 .2. otočí-li se spoluhráč divize BC3 Uednotlivců nebo párů) směrem do 

kurtu, aby sledoval hru během směny nebo před tím než rozhodčí ústně 

oznámí ukončení směny a dovolí spoluhráčům se otočit do kurtu. 

11.1.3. dojde-li, podle názoru rozhodčího, mezi hráčem/i a jejich spoluhráčem 

a/nebo trenérem k nepatřičnému dorozumívání (viz.13.1.) 

11.1.4. pokud se hráč připravuje na další hod nastavováním vozíku a/nebo 

rampy nebo posouvá míč, v čase stanoveném pro soupeřovu stranu. 

Jestliže hráč zvedl svůj míč a drží ho v ruce nebo na klíně, ale 

neupravuje ho válením, je to v pořádku. (Např.: jestliže rozhodčí ukázal 

modrou, aby hrála a červený zvedne svůj míč, není to v pořádku. 

Jestliže červený zvedl svůj míč před tím, než rozhodčí ukázal modrou a 

drží tento míč v ruce nebo na klíně , je to v pořádku). 

11.1.5 pokud asistent pohybuje vozíkem, rampou nebo posunuje míček, aniž 

by o to hráč požádal. 

11.2. Následující jednání vede k udělení trestných míčů a ke stažení vhozeného míče 

(viz. 10.2. & 10.3.): 

11.2.1 vypuštění míče ve chvíli, kdy se jakákoliv část těla hráče, jeho vozíku, 

pomocného prostředku nebo spoluhráče dotýká značky hracího pole 

nebo části povrchu hracího pole, které nejsou považovány za součást 

hráčova odhodového boxu; (viz. 6.12.2.) 

11.2.2. opomenutí přemístit pomocný prostředek tak, aby byla zřetelně 

porušena horizontální rovina předchozího hodu; 

11.2.3. vypuštění míče, když pomocný prostředek přesahuje za čáru odhadu; 

11.2.4. vypuštění míče aniž by se alespoň jedna hýždě dotýkala odhodového 

vozíku; 

11.2.5. vypuštění míče když se dotýká části hracího pole, které je mimo 
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vymezené území hráčova odhodového boxu. 

11.2.6. Vypuštění míče, pokud se asistent BC 3 dívá zpět na hrací plochu 

11.3. Následující jednání vede k udělení trestných míčů a výstrahy (viz. 10.2./1 0.4.): 

11.3.1. jakékoliv záměrné bránění nebo rozptylování jiného hráče způsobem, 

který ovlivňuje jeho koncentraci nebo jeho od hod; 

11.3.2. úmyslné způsobení přerušené směny. 

11 .4. Následující jednání vede ke stažení vhozeného míče (viz. 10.3.): 

11.4.1. vhození míče dříve, než dá rozhodčí znamení, která barva je na řadě. 

Pokud se jedná o bílý míč Uack) vhazování je chybné; 

11.4.2. vhození míče ve chvíli, kdy je na řadě protistrana, pokud ovšem neučinil 

rozhodčí chybu. 

11.4.3. Pokud míč u kategorie BC3 zastaví v rampě poté, co byl vypuštěn, bude 

stažen ze hry. 

11.4.4. Jestliže spoluhráč u BC3 zastaví míč v rampě z jakéhokoliv důvodu, 

bude míč stažen ze hry. 

11.4.5. Jestliže hráč BC3 není poslední osoba, která se dotkla míče,míč bude 

stažen ze hry. 

11.4.6. Jestliže je barevný míč vhozen před jackem, bude stažen ze hry. 

11.5. Následující jednání vede k udělení výstrahy straně (viz. 1 0.4.): 

11.5.1. neopodstatněné zdržování utkání; 

11.5.2. odmítne-li hráč přijmout rozhodnutí rozhodčího a/nebo jedná-li 

způsobem, kterým poškozuje protistranu nebo soutěžní personál. 

11.5.3. Chyby mezi směnami. Příklad pro "chyby mezi směnami" je, když hráč 

opustí prostor kurtu mezi směnami nebo během time-outu. 

11.6. Když se hráč chová velmi nesportovně k rozhodčímu nebo protihráči, měl by být 

okamžitě diskvalifikován. (viz. 10.4.6.) 

11.7. Dojde-li k přestupku při vhazování jacka, je jack prohlášen za "chybný". (viz.6.6.) 

12. Přerušená směna 

12.1. Dojde-li k přerušení směny z důvodu chyby nebo jednání na straně rozhodčího, 

navrátí rozhodčí po poradě s čárovým rozhodčím rozhozené míče do jejich 

původního postavení, nebo není-li jejich navrácení podle názoru rozhodčího 

možné, zahájí se směna nanovo. Konečným arbitrem je rozhodčí. 

12.2. Dojde-li k přerušení směny kvůli chybě nebo jednání jedné ze stran, přistoupí 

45 



rozhodčí k opatřením v souladu s pravidlem 12.1., ale při rozhodování se může 

poradit se znevýhodněnou stranou. 

12.3. Jestliže je přerušena směna a byly v ní uděleny trestné míče, budou tyto odehrány 

na konci této znovu hrané směny. Jestliže přerušení směny zavinil hráč, který měl 

na jejím konci odehrát trestné míče, ztrácí tuto možnost v nově hrané směně. 

13. Dorozumívání 

13.1. Mezi hráčem, jeho asistentem, trenérem a náhradníkem je v průběhu směny 

zakázáno dorozumívání s výjimkou, pokud hráč požádá tohoto spoluhráče 

(asistenta) o provedení určité činnosti, jako například pozměnění polohy vozíku, 

přemístění pomocného prostředku nebo podání míče hráči. 

13.2. V divizi párů a týmů se v průběhu směny nesmí hráči dorozumívat s ostatními 

hráči svého týmu, pakliže rozhodčí nedal znamení, že je na nich řada 

s vhazováním. 

13.3. Mezi směnami mohou hráči a jejich asistenti (spoluhráči) komunikovat. 

Dorozumívání musí být ukončeno jakmile je rozhodčí připraven zahájit další 

"směnu". Rozhodčí nebude odkládat hru proto, aby dal prostor rozsáhlým 

debatám. Kapitán/hráč nesmí mezi směnami opustit svůj box, s výjimkou: během 

oddechového času; pokud není nahrazen jiným hráčem nebo s povolením 

rozhodčího. (Viz. 6.19./13.4.) 

13.4. Při utkání divize týmů či párů je povolen jeden oddechový čas pro jednu stranu. 

Může být vyhlášen mezi směnami a to buď trenérem nebo kapitánem týmu. Doba 

oddechového času činí tři minuty. Hráči smí opustit své boxy v průběhu 

oddechového času, ale musí se navrátit do týchž hracích boxů. 

Hráči nemohou opustit kurt během time-outu, pokud tak učiní a opustí kurt 

z jakéhokoliv důvodu, bude jim uděleno písemné varování, které bude 

zaznamenáno do zápisu o utkání. (Viz. 11.5.3.) 

13.5. Hráč smí požádat jiného hráče, aby se přesunul, pakliže je v takové poloze, která 

zabraňuje odehrání hodu, ale nemúže ho žádat, aby opustil box. 

14. Objasnění a protesty 

14.1. V průběhu utkání může mít jedna ze stran pocit, že rozhodčí přehlédl určitý jev 

nebo učinil nesprávné rozhodnutí, které ovlivňuje výsledek utkání. V tu chvíli smí 

strana rozhodčího na takovou situaci upozornit a požadovat objasnění. Časomíra 

musí být zastavena. (Viz. 15.10.) 

14.2. V průběhu utkání si smí hráč/kapitán vyžádat úřední rozhodnutí hlavního 
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rozhodčího, jehož verdikt je konečný. 

14.2.1. V souladu s pravidly 14.1. a 14.2. musí hráči během zápasu upozornit 

rozhodčího na stav, se kterým nesouhlasí a musí žádat objasnění. 

Pokud chtějí postoupit situaci až po bod 14.3. musí také požadovat 

rozhodnutí od hlavního rozhodčího. 

14.3. Domnívá-li se jedna ze stran, že rozhodčí nejednal podle pravidel, nesmí potom 

tato strana podepsat výsledkovou listinu tohoto rozhodčího. Do 30 minut musí být 

podán na sekretariát soutěže písemný protest ke zvážení a projednání. Není-li 

podán písemný protest, výsledek platí. (viz.17.) 

15. čas 

15.1. Každá strana má k odehrání každé směny časový limit, který odpočítává rozhodčí 

a/nebo časoměřič. 

15.2. Uvedení jacku do pohybu se napočítá jako součást přiděleného času strany, která 

jack vhazuje. 

15.3. čas strany začíná běžet od chvíle, kdy dá rozhodčí znamení, která strana má hrát. 

15.4. čas strany se zastavuje ve chvíli, kdy se vhozený míč zastaví v rámci hracího pole 

nebo když překročí jeho hranice. 

15.5. Jestliže strana nevypustí míč před vypršením časového limitu, takový míč a 

všechny zbývající míče dané strany se stávají neplatnými a musí být umístěny do 

koše na mrtvé míče. 

15.6. Jestliže strana vypustí míč po vypršení časového limitu, rozhodčí takový míč 

zastaví a odstraní ho z hracího pole dříve, než naruší průběh hry. V případě, že 

míč naruší postavení jakéhokoli jiného míče, je směna prohlášena za přerušenou. 

15.7. Na trestné míče se časový limit nevztahuje. 

15.8. V průběhu každé směny je zbývající čas obou stran zobrazen na výsledkové 

tabuli. Po ukončen í každé směny se vyčerpaný čas obou stran zapíše do 

výsledkové listiny. 

15.9. V průběhu směny, jsou-li časy spočítány nesprávně, může rozhodčí upravit čas, 

aby chybu napravil. 

15.1 O. V rozporných nebo zmatečných záležitostech může rozhodčí časomíru zastavit. 

Jestliže je nezbytné tlumočit během směny, čas by měl být zastaven. (odkaz na 

15.1 0). Jestli je to možné, překladatel by neměl být ze stejné země jako hráč. 
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15.11 Platí následující časové limity: 

BC 1 

BC2, BC4 

BC3 

5 minut na hráče na směnu 

5 minut na hráče na směnu 

6 minut na hráče na směnu 

Páry BC 3 8 minut na pár na směnu 

Páry BC 4 6 minut na pár na směnu 

Tým 6 minut na tým na směnu 

15.12. Časoměřič musí hlasitě a jasně oznámit, pokud čas, který zbývá je následující: 1 

minuta, 30 sekund, 1 O sekund a dobu, kdy čas vypršel. 

16. Kritéria/pravidla pro použití pomocných prostředků 

16.1. Pomocné prostředky musí mít takový rozměr, aby se při položení na bok vešly do 

území o rozměrech 2,5 m x 1 m. 

16.2. Pomocné prostředky nesmí obsahovat žádné mechanické přístroje, které by 

napomáhaly chodu míčku, jak akceleraci, tak zpomalení. Pokud hráč míč vypustí 

(odhodí), nemělo by míčku stát nic v cestě. Brzdy nejsou povoleny. 

16.2.1. Rampa by neměla mít žádné mechanické ani jiné zařízení, které by 

napomáhalo s jejich nastavením, zrychlení nebo zpomalení míče 

(např. laser, stupínky, brzdy apod ... ). 

16.3. Hráč musí být s míčem v přímém tělesném kontaktu těsně před jeho vypuštěním 

do hracího pole. K přímému tělesnému kontaktu patří používání pomůcky 

připevněné přímo k hráčově hlavě, rameni nebo ústům. Vzdálenost hráčova čela, 

předloktí (měřeno od ramene) nebo úst ke konci pomůcky nesmí přesahovat 

50 cm. 

16.4. Pomocné prostředky musí být technickým delegátem a/nebo hlavním rozhodčím 

zkontrolovány nejméně 48 hodin před soutěží a tam, kde je to možné i ve spojitosti 

se specifickou sportovní klasifikací. 

16.5. Po každém odhadu musí být pomocný prostředek hráče přemístěn tak, aby byla 

zřetelně porušena horizontální rovina předchozího hodu. 

16.6. Hráč smí v průběhu utkání používat více než jeden pomocný prostředek. Hráč si 

smí prostředek vyměnit pouze poté, co dal rozhodčí znamení, že je na něm řada. 

Všechny pomocné pomucky musí zůstat v boxu. 

16.7. V průběhu každé směny vrací míče hráčům s pomocnými prostředky 

rozhodčí/čárový rozhodčí, aby bylo zabráněno otáčení spoluhráče směrem do 

hracího pole. 

16.8. Pomocný prostředek nesmí při vypuštění míče přesahovat přes předn í odhodovou 
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čáru. 

16.9. Jestliže se rampa rozbije během směny jednotlivců, čas musí být zastaven a hráči 

je poskytnuto 10 minut k zajištění náhradní rampy. V párech může hráč sdílet 

jednu rampu se spoluhráčem, náhradní rampy může být vyměněna mezi směnami 

(hlavní rozhodčí by s tím měl být seznámen). 

17. Protestní řízení 

17.1. Na konci každé hry jsou soutěžící strany požádány, aby podepsaly výsledkovou 

listinu. Přeje-li si jedna ze stran podat protest proti rozhodnutí nebo jednání 

v pruběhu dané hry, neměla by výsledkovou listinu podepisovat. 

17.2. Zapisovatel hracího pole zaznamená čas ukončení hry (po zápisu výsledku do 

výsledkové listiny ). Strana musí podat formální protest do 30 minut od ukončení 

hry. 

17.3. Vyplněný protestní formulář musí být předán hráčem/kapitánem v určené 

kanceláři, společně s částkou 100 €1100 Kč. Tento protestní formulář musí 

obsahovat jak okolnosti, tak oduvodnění pro podání protestu, s odkazy na 

příslušná pravidla. 

Organizační výbor nebo jeho určený zástupce svolá protestní porotu v nejbližším 

možném termínu. Porota se musí skládat z: 

• hlavního rozhodčího 

• dvou mezinárodních rozhodčí, kteří nebyli ve hře zapojeni nebo jsou ze zemí, 

kterých se protest týká 

Rozhodnutí protestní poroty bude podáno písemnou formou hráči/kapitánovi týmu, který 

protest podal, v nejbližším možném termínu a druhé zainteresované straně. 

Protestní porota může konzultovat s rozhodčím, který byl na kurtu inkriminovaného 

zápasu před tím, než udělá finální rozhodnutí. Protestní porota by měla jednat v soukromí. 

Všechny rozhovory týkající se protestního řízení musí být brány za důvěrné. 

17.4 Bude-li nutné přehodnotit rozhodnutí protestní poroty, bude to provedeno po 

obdržení dalšího vyplněného protestního formuláře (viz.18.3.) Po obdržení tohoto 

protestu svolá organizační výbor nebo jeho určený zástupce na nejbližší možný 

termín odvolací porotu, sestávající z: 

• jmenovaného zástupce pro technické záležitosti 

• předsedy organizačního výboru 

• hlavního vedoucího soutěže 
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Rozhodnutí odvolací poroty je konečné. Obě strany zúčastněné v protestním řízení 

mohou zažádat o revizi rozhodnutí protestní poroty. Musejí předat protestní formulář 

zahrnující částku 100 €/1 00 Kč. Protest musí být podán do 30 minut od získání oficiálního 

výsledku jednání protestní poroty. Protestní porota nebo její zmocněnec zaznamená čas, kdy 

byl předán výsledek protestního řízení hráči, straně nebo pověřené osobě (např.: týmovému 

manažerovi, trenérovi) a tato osoba musí danou skutečnost potvrdit podpisem formuláře. 

Všechny rozhovory týkající se protestního řízení musí být brány za důvěrné. 

17.5. Když bude v protestním řízení rozhodnutu o opakování zápasu, bude zápas 

zahájen tou směnou, která vedla k protestnímu řízení. 

18. Vozíky 

18.1. Vozíky používané v soutěži musí být co nejblíže vozíkům standardním; avšak 

úpravy provedené pro každodenní používání mohou být v soutěži použity. 

18.2. Maximální výše sedadla, včetně polstrování nebo zpevňovací desky, činí 66 cm. 

18.3. V případě sporu rozhoduje hlavní rozhodčí společně se jmenovaným zástupcem 

pro technické záležitosti. Jejich rozhodnutí je konečné. 

19. Odpovědnost kapitána 

19.1. V divizi týmů a párů stojí v čele každé strany kapitán. Kapitán musí být pro 

rozhodčího zřetelně identifikován. Kapitán vystupuje jako vedoucí týmu a přebírá 

následující odpovědnosti: 

19.1.1. zajišťuje přítomnost všech členů týmu v době zahájení; 

19.1.2. zastupuje tým při hodu mincí a rozhoduje, s jakou barvou míčů bude tým 

hrát; 

19.1.3. rozhoduje, který člen týmu v průběhu utkání vhazuje; 

19.1.4. rozhoduje, který člen týmu odehraje trestné míče; 

19.1.5. svolává "oddechový čas"; 

19.1.6. potvrzuje rozhodnutí rozhodčího při bodování; 

19.1.7. účastní se porady s rozhodčím v případě přerušené směny,nebo 

v případě sporu. 

19.1.8 podepisuje výsledkovou listinu; 

19.1.9. podává protest; 

19.1.1 O. pokud je to nutné žádá od rozhodčího povolení o vstup na hřiště pro 

kteréhokoli hráče družstva. 
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20. Zvláštní situace 

20.1. Pokud hráč onemocní během směny Gen u závažných situací) je možno přerušit 

směnu maximálně na 1 O minut, aby mu mohlo být poskytnuto ošetření. Čas musí 

být zastaven. 

20.2. Pokud není hráč v utkání jednotlivců schopen pokračovat, zápas prohrává 

20.3. Spoluhráč u kategorie BC3 se nesmí během 10 minutové zdravotní přestávky 

podívat do kurtu. Hráč musí být navštíven zdravotníkem, který si může povolat 

spoluhráče na pomoc při špatné komunikaci hráče, pokud je to nezbytné. 

20.4. Pokud není hráč v utkání týmů schopen pokračovat, rozehraná směna se dohraje 

bez jeho zbývajících míčů. Vystřídat je možné až mezi směnami. (odkaz na 6.19. a 

10.4.5.) 

20.5. Pokud není hráč v utkání párů schopen pokračovat, rozehraná směna musí být 

dokončena bez jeho zbývajících míčů. Pokud má spoluhráč ještě míče, které 

nebyly odehrány, může je dohrát v jeho čase. Náhradník může nastoupit jen mezi 

směnami (odkaz na 6.19 ). Jestli není připraven náhradník na střídání, zápas 

propadá (odkaz na 1 0.4. 7). 

20.6. Pokud dojde při utkání párů ke zdravotní indispozici spoluhráče BC3 hráči mohou 

sdílet jednoho spoluhráče do konce rozehrané směny. Spoluhráče smějí vystřídat 

až mezi směnami. 

IBC si je vědoma, že mohou nastat určité situace, které tento manuál nepopisuje. Tyto 

situace by měly být projednány včas a za přítomnosti hlavního rozhodčího a/nebo 

technického delegáta. Pravidla se neustále obohacují a doplňují o nové situace a tím jsou 

stále více připravené vyjít vstříc jak rozhodčím, tak i hráčům. [15] 

Plánek hracího pole (viz. Příloha 1 ). 

2.3.3 Vybavení a materiál 

Boccia co se týče materiálu není příliš náročná, ale tím, že existuje jen málo výrobců 

specializovaných na tento sport, i to málo může přijít na poměrně velké peníze. Celkově je 

pro hru zapotřebí: 

Hala. Většinou se trénuje i závodí v tělocvičnách, které mají umělý nebo dřevěný povrch. 

V roce 2001 se v Teplicích odehrálo mistrovství Evropy na zimním stadiónu, kde byl beton 

potažený linoleem, ale dnes se již preferuje podlaha dřevěná 

Hřiště. Na nalepení hřiště je zapotřebí lepící pásky výrazné barvy (obvykle bílá) o šířce 2 

a 5 cm s nimiž se pak značí hřiště o rozměrech 12,5 mna 6 m. 
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Míče. Hrací míče se dováží z Dánska (Handi life), Nového Zélandu (Mamaku), nyní í 

z Portugalska (Bocas) a jedna sada přijde na cca 13 000,- Kč. V České republice se bohužel 

doposud nenašel výrobce. 

Rampy a pomocné prostředky. Rampy slouží nejvíce postiženým hráčům a usnadňují jim 

odhad. Dnes jsou rampy na dobré úrovni i co se týče designu, asistenti již nemívají křeče 

v zádech a zkřivené ruce a odhady jsou s nimi velice přesné. Další pomocné prostředky 

například helma na hlavě s tykadlem pro přidržení míče není specificky definováno, tak se 

boccia setkává stále s novými a originálními nápady. 

Vybavení rozhodčího. Jedna mince na rozhazování. Jedna pingpongová pálka z jedné 

strany červená a z druhé modrá časové zařízení (buď časomíra nebo stopky), měřící 

prostředky na velkou vzdálenost (až 5 m) a malou vzdálenost. 
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2.3.4 IPC (Mezinárodní paralympijský výbor) 

"/PC je pravá sportovní organizace, vytvořena proto, aby umožnila sportovcům podat jejích 

nejlepší výkon, a ti tak inspirovali a překvapovali svět." [Phil Craven, prezident I PC] 

Mezinárodní paralympijský výbor je jednou z největších sportovních organizací na světě. 

Reprezentuje velkou většinu sportovců s postižením. Pozvedl sport na vyšší úroveň a 

poskytuje jedinečné příležitosti jak v rozvoji, tak elitním sportu. 

Byl založen roku 1989. Je to dynamická rostoucí organizace. Má demokratickou strukturu, 

její členové zahrnují více než 160 národních paralympijských výborů (NPCs) a pět 

Mezinárodních organizací pro sport postižených (lOSOs). V roce 2001 byl zvolen Phil 

Craven z Velké Británie jako prezident, aby vedl organizaci do nové sportovní éry. 

IPC nejen organizuje, řídí a koordinuje letní a zimní Paralympijské hry, ale také pořádá 

závody jako jsou světová a regionální mistrovství ve 13 sportech, pro které také platí jako 

mezinárodní federace. Usiluje o rozvoj sportovních příležitostí v rámci světových závodů, 

zvláště v rozvojových zemích. Specifické programy jsou zaměřené na růst účasti žen, 

sportovců s různými postiženími a podporují vzdělání, kulturu a vědecké aktivity. 

Paralympijské hnutí vzniklo, když Dr. Ludwig Guttmann představil sport jako formu 

rekreační a rehabilitační terapie v centru s poruchami a zraněními páteře ve Stoke 

Mandeville nemocnici ve Velké Británii roku 1944. Práce Dr. Guttmanna a úsilí ho dovedla 

k vytvoření sportu pro osoby se zraněními páteře a k organizaci prvních mezinárodních 

Stoke Mandeville her v roce 1952. 
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Na začátku závodili pouze vozíčkáři, ale Paralympijské hnutí rostlo a jiní sportovci (se 

zrakovými poruchami, spastici - po dětské mozkové obrně, amputáři nebo jinak postižení) 

byli také zahrnuti. Elitní závody se vyvinuly rychle během dalších dvanácti let do té, než byli 

první Paralympijské hry. V roce 1960 se konaly první letní Paralympijské hry v Římě, kde se 

zároveň konaly i Olympijské hry. Paralympijské hnutí zažilo nebývalý růst v posledních pěti 

dekádách. Dnes se účastní tisíce sportovců z více než 300 mezinárodních závodů, které se 

konají každoročně po celém světě. 

Všichni sportovci, bez jakékoliv diskriminace, by měli být schopni předvést své schopnosti 

a jejich nejlepší dovednosti. Proto chce IPC povznést tréninkové podmínky, vybavení a jiné 

zdroje potřebné pro sportovce. Dalším cílem IPC je celosvětová propagace hodnot, které 

reprezentuje Paralympijské hnutí a Paralympijské hry. 

Paralympijské hry se staly jednou z předních událostí mezinárodního sportovního 

kalendáře. čas se od Říma hodně změnil, kdy závodilo 400 sportovců z 23 zemí. Dnes se 

účastní letních Paralympijských her okolo čtyř tisíc sportovců ze 140 národů. Vzrostl také 

počet diváků. Na Paralympiádu v Sydney se v roce 2000 prodalo 1.2 milionů lístků a více jak 

300 milionů lidí ze 100 zemí sledovalo Paralympiádu přes televizní vysílání. 

Sportovní program Letních Paralympijských her v Aténách v roce 2004: 

Lukostřelba Goalbal Volejbal 

Atletika Judo Basketbal vozíčkářů 

Boccia Vzpírání Šerm vozíčkářů 

Cyklistika Plachtění Rugby vozíčkářů 

Jezdectví Střelba Tenis vozíčkářů 

7/5stranná kopaná Plavání Stolní tenis 

Patnáct z těchto 19 sportů jsou stejné jako Olympijské sporty, jen čtyři jsou jedinečné 

Paralympijské sporty a to jsou Boccia, Goalbal, Vzpírání a Rugby pro vozíčkáře. 

Zimní Paralympijské hry zaznamenaly dramatickou změnu od prvních Her v Órnskoldsvik, 

Švédsku roku 1976. Počet účastníků a zemí se zdvojnásobil a přišlo se podívat více jak 21 O 

tisíc diváků na zimní Paralympijské hry v Salt Lake city roku 2002. 

Sportovní program zimních Paralympijských her v Turinu 2006: 

Alpské lyžování 

Lední sledge hokej 

Nordické lyžování 

Curling vozíčkářů 

54 



Od Her roku 1988 v Soulu, se Paralympijské hry konají krátce po Olympijských na tom 

samém místě. Existuje pouze jeden výbor, který organizuje obě události. Ve skutečnosti 

slovo "Paralympiáda" je původem z Řecka: "para" znamená "paralelní" a slovo "olympiáda". 

,.Za každým sportovním výkonem je inspirující zpráva, která ztělesňuje 

Paralympijské motto ,.duše v pohybu"(spirit in motion). [16] 

• 2.3.5 CPISRA 

Je svět, kde lidé po dětské mozkové obrně nebo s neurologickými problémy mají možnost 

se účastnit různých sportovních a rekreačních aktivit. Patří pod Paralympijský výbor. Hlavním 

cílem je poskytnout a rozvinout prostředky, díky kterým mohou mít lidé z celého světa přístup 

k těmto aktivitám. Sledují rostoucí počet národních členů a skrze ně předávají dál hodnoty 

sportu a rekreace. Podporuje a usnadňuje organizaci světových, národních a regionálních 

her. Největší síla CPISRA je v dobrovolnících, ať už se nacházejí kdekoliv. Jsou vždy 

užiteční v jakékoliv roli. Vyškolili mnoho klasifikátoru, koučů, trenérů na národní, regionální a 

mezinárodní úrovni, což zajišťuje CPISRA síť profesionálních lidí, kteří šíří sport a zábavné 

činnosti po celém světě. 

Součástí CPISRA je také Mezinárodní výbor boccii (lnternational Boccia Committee -

IBC), který řídí organizaci všech mezinárodních závodů v boccie. Rozhoduje o hostujících 

zemích, vybírá klasifikátory a mezinárodní rozhodčí. Prezidentem IBC je zasloužilý šampión 

v boccie Peter Pears. [15] 

Logo IBC 
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3 Metodologie práce 

3.1 Analýza SWOT 

Jde o komplexní metodu kvalitativního vyhodnocení všech relevantních stránek fungování 

firmy (např. problémů, řešení, projektů atd.) a její současné pozice. Je velmi dobrým 

nástrojem pro celkový rozbor vnitřních i vnějších činitelů a v podstatě obsahuje postupy 

technik strategické analýzy. 

Princip metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do 4 základních skupin (tj. faktory vyjadřující silné nebo slabé stránky jako vnitřní 

ukazatele organizace a faktory vyjadřující příležitostí a nebezpečí jako vlastnosti vnějšího 

prostředí). 

Analýzou vzájemného působení jednotlivých faktorů silných a slabých stránek na jedné 

straně vuči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní 

informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. 

SWOT je zkratkou slov z angličtiny: Strengths (výhody = silné stránky), Weaknesses 

(nedostatky = slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats (hrozby). SWOT analýza 

tedy představuje kombinaci dvou analýz, S - W a O - T. 

Analýza SWOT vychází z předpokladu, že organizace (událost) dosáhne strategického 

úspěchu maximalizací výhody a příležitostí a minimalizací nedostatků a hrozeb. 

Analýza SWOT je pro tvůrce strategických plánů užitečná v mnoha směrech : 

• Poskytuje manažerům logický rámec pro hodnocení současné a budoucí pozice jejich 

organizace. 

• Z tohoto hodnocení mohou manažeři posoudit strategické alternativy, které by mohly 

být v jejich situaci ty nejvhodnější. 

• Může být prováděna periodicky, aby manažery informovala o tom, které interní nebo 

externí oblasti nabyly nebo naopak ztratily na významu vzhledem k podnikovým 

činnostem. 

• Vede ke zlepšené výkonnosti organizace. 

Analýza silných a slabých stránek (S- W). Při hodnocení silných a slabých stránek je 

potřebné každý faktor odstupňovat podle důležitosti (rozhodující silná stránka, marginální 

silná stránka, neutrální faktor, rozhodující slabá stránka, marginální slabá stránka) a podle 

intenzity jeho vlivu -výkonu (vysoký, střední, nízký). 

Silné stránky se nemusí vždy změnit ve výhodu, protože mohou být například méně 

důležité. Obdobně i soustředění na překonání slabých stránek nemusí přinést očekávaný 
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efekt. Musí znát celkové náklady na změny slabých stránek a ty nemohou převýšit celkový 

užitek. 

Analýza příležitostí a rizik- O -T. Analýza umožňuje rozlišit atraktivní příležitosti, které 

mohou firmě (události) přinést výhody. Současně též pobízí k zamyšlení nad problémy, se 

kterými by firma (událost) mohla zápasit. 

Příležitosti by měly být posuzovány z hlediska jejich atraktivnosti a pravděpodobnosti 

úspěchu. Naopak hrozby z hlediska vážnosti a pravděpodobnosti nastání rizikové události. 

[13] 

3.2 Popisná analýza 

Popisná analýza byla v této práci použita při popisu dat a informací souvisejících 

s mistrovstvím Evropy v boccie v Portugalsku 2005. Tímto způsobem byla zhodnocena celá 

událost a vyvozeny určité závěry. Účelem je poskytnout přesnou informaci o konkrétních 

aspektech zkoumaného prostředí, zkoumané skutečnosti, či problému. Popisná analýza 

umožňuje popsat sekundární data, např. firemní zprávy, výsledkové listiny, hodnocení 

šampionátů, nejrůznějších interních dokumentů a zpráv. 

Postup popisné analýzy: 

• stanovení cíle popisné analýzy 

• vyhledání obsahových jednotek - vytyčení určitých problémů, které jsou vzhledem 

k cíli, tj. k deskripci určité skutečnosti, relevantní 

• určení souboru materiálu 

• vyjádření názoru, tvorba přehledů, sestavení tabulek či grafů, prezentace výsledků 

• rozbor a hodnocení. 

3.3 Interview 

Metoda rozhovoru (interview) patří k metodám společenských věd, které je založeno na 

shromažďování dat z přímého dotazování, čili na verbální komunikaci respondenta a 

výzkumného pracovníka. 

Metoda rozhovoru je charakteristická přímou sociální interakcí. Osobní kontakt usnadňuje 

hlouběji proniknout do postojů a motivu respondenta. Je to metoda velice pružná, neboť se 

dá přizpůsobit různým situacím, slouží k hlubšímu objasnění celkových odpovědí. Zároveň 

lze při této metodě postřehnout nejen sdělovaná fakta, ale i vnější reakce dotazovaného a 

podle toho rozhovor řídit do různých témat. 

Záleží na počtu osob, které s námi interview dělají. Rozlišuje se potom rozhovor 

individuální (pracuje se s jedinou osobou) a rozhovor skupinový (současně se pracuje s více 
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osobami). Dále se interview může dělit na standardizované (strukturované) a nebo 

nestandardizované (nestrukturované ). 

• Standardizovaný rozhovor - znění i pořadí otázek je předem přesně určeno a 

připraveno. Jeho výsledky jsou lépe zpracovatelné, hloubka zjištěných informací se 

tím však zmenšuje. Této formy interview se nejvíce užívá tehdy, kdy je zapotřebí 

zjistit určité tendence zkoumaných jevů. 

• Nestandardizovaný rozhovor - je pružnější. Tazatel si připraví stručný obsah a 

podstatné otázky, pořadí a formulace ale bude záviset přímo na něm. Slabým prvkem 

tohoto postupu je větší obtížnost zpracování získaných informací. Tento rozhovor se 

často používá, jestliže se tazatel poprvé seznamuje s problémem. Tam, kde se již 

orientuje v existujících vztazích a chce studovat určitou stránku problému, lze využít 

standardizovaného rozhovoru. Nejlepší variantou je obvykle rozhovor 

polostandardizovaný. 

Tato metoda byla v práci použita k získávání potřebných informací k analyzování 

předešlých mistrovství v Portugalsku a pro ujasnění představy, co pořádání tak rozsáhlé 

akce obnáší. [11] 
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4 Analytická část 

4.1 Interview 

Použila jsem interview jako metodu pro získání potřebných informací pro vytvoření 

následujících analýz a vytvořila si jasnou představu o tom, co obnáší organizovat tak 

rozsáhlou mezinárodní akci pro postižené osoby. Rozhovor byl osobní a nestandardizovaný. 

Většina otázek byla zaměřena přímo na Mistrovství světa v boccie roku 2002, ale zároveň 

byl rozhovor směřován k bližšímu poznání organizace sportu pro postižené v Portugalsku. 

Interview proběhlo dne 2. listopadu 2006 ve 14 hodin v APPC (Portugalská asociace pro 

osoby po dětské mozkové obrně) s univerzitním profesorem panem Joaquimem Avarelháo, 

což je předseda této asociace, jeden z hlavních pořadatelů Mistrovství světa v boccie 

v Portugalsku. Při interview jsem obdržela následující informace. 

Tabulka č. 1 

1 Druh 

~ události 

Rozpočet 

Mistrovství světa v boccie 2002 

t.,npOOMio lo!Undlll O Oo«l• lOOZ o 
0.1.1• 9 n• 1 

•• o ''( . .. B[ CCÍA 
pr·r:ruc,..:. zoo:. 

.... Cl o á~~ 
. o . \'t ;p ) 0~. '1;:'" 
, ·• ~I . /1 l __ ._._ . .:. _____ .. ~:.: ____ ~-~: _________ : ___ ., ______ .,.. _____ ,___ -~-

Cesty 

1 
Ubytování 

1 
Strava 

r boprava 

: Reklama, ceremonie 
I 

16 609,97 

180 315,44 

92 561,93 

20 081,60 

149 879,79 

r· Organizátoři 
-- -· -~ - -~ 

I 8 281,92 

í Komunikace [ 2 992,79 

1 Přípravy 1 5 985,58 

I VypŮjČení materiálu 7 481,97 

~-ostatní 
; 

Dokumentace 

Poplatky I BC 

i 4 987,98 
! -- ·r ... 
; 4 400,00 

i 12 199,20 

59 

12 399,20 

·. 150 658,78 

l 56 197,12 
i 

----~- ---.~·- ---· .. 
00,00 

: 36 462,64 
I 

·· ;·D'cf:oo 
00,00 

11 762,98 

00,00 

31 786,07 

: 00,00 

00,00 



Místo 

Reklama 

1 Organizační 

1 tým 

1 Účastníci 
I 

čas-om-ir-Y -elektron. r 20 998,00 
. . 

24 352,59 
I 

Celkem I 426 776,17 313,619,39 

Příjmy v€ v€ 

1 účastnické poplatky.· 239 422,99 281 450,00 
I 

Í Veřejné podniky : 126 320,57 29 927,87 
' I 

I -sou-kromé podniky · ·r 32 421,86 
.•. 

00,00 

: Organizace 1 26 962,02 00,00 
I 
I 

1 Celkem 425127,44 311 377,87 

1 
Póvoa de Varzim, Městská sportovní hala 

" --.. ~ .. . - . . ··~· . ~ . . - -· ~- --
1 Pět billboardů po centru města Póvoa de Varzim 

: Reklamní transportní auto s logem šampionátu 

I Webové stránky šampionátu půl roku před a rok po mistrovství světa 
I 

: Maskot Bocas 
.1. ' "_. .... .• • .. .. ···-

: Joáo Cottim, Joaquim Viegas, Helena Bastos, Júlia Laúndes, Manuel 

I Monteiro, Luís Ferreira, Joaquim Avarelhao 

21 zemí 
1 

220 sportovců 
180 doprovodů 

40 rozhodčích 

1 
30 dobrovolníků 

1 Proces ··-·· ·· :· ·šá'mpionát proběhl ve dnech 18. až 29. čerVna 2'o'o2 

Původní rozpočet akce byl schodkový. Závěrečná bilance byla kladná díky příspěvku od 

státu za medaile, které Portugalci na tomto mistrovství vyhráli. Přebytek byl použit na rozvoj 

boccii v Portugalsku. 

4.2 Popisná analýza Mistrovství světa v boccie Portugalsko 2002 

Na základě získaných informací nyní zhodnotím Mistrovství světa v boccie v Portugalsku 

v roce 2002. Osobně jsem se tohoto mistrovství zúčastnila, což mi také pomohlo v analýze 

jednotlivých faktorů. 

Obecně se mistrovství světa velmi vydařilo. Portugalci si udělali vynikající vizitku a boccia 

se dostala do podvědomí lidí. Organizační tým odvedl vynikající práci a nenastaly závažné 

problémy. Celkem se na organizaci podílelo 7 lidí, kteří věnovali přípravám jeden rok. Celý 
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tým se pohybuje v boccie již několik let, většinou to jsou předsedové sportovních klubů a 

trenéři. Dále na pořádání spolupracovali 4 sportovní asociace pro osoby po dětské mozkové 

obrně. Po dobu mistrovství měli k dispozici asi 30 dobrovolníků, což byli studenti ze střední 

školy, kteří zastávali funkce časoměřičů a čárových rozhodčích. I přes počáteční nesnáze, 

kdy se studenti s bocciou setkali poprvé a museli projít školením, vše proběhlo v pořádku. 

Místo sportovní události bylo město Póvoa de Varzim ležící 30 minut od Parta, což bylo 

výhodné kvůli dopravě z letiště. Póvoa je poklidné turistické městečko, které však nemá 

mnoho návštěvníků. To postihlo divácký faktor, protože do haly se přišlo podívat jen velmi 

málo lidí. Doprava byla zajištěna přes Dopravní podniky města Parto, které nabídlo jako 

sponzorský dar 4 autobusy s benzínem po dobu šampionátu zdarma. Byl k dispozici jízdní 

řád a fungovala kyvadlová doprava ze sportovní haly do hotelu a naopak. 

Sportovní hala byla poskytnuta zdarma po dobu mistrovství světa městským úřadem 

Póvoa de Varzim. Byla to nová sportovní hala s bezbariérovým přístupem a dřevěným 

povrchem. 

Ubytování bylo řešeno v hotelích na pláži, které byly vzdáleny 7 minut od haly 

autobusem. Nedostatkem bylo ubytování pro rozhodčí, kteří měli hotel 10 km za městem a 

pouze jeden autobus denně. Byli tím časově závislí na tomto jediném autobusovém spojení. 

Strava byla řešena snídaněmi v hotelu a obědy a večeře byly dohodnuty ve školní jídelně 

poblíž sportovní haly. Pitný režim měli zajištěný firmou Vitalis. Ta poskytla jako sponzorský 

dar balené stolní vody pro celý šampionát. 

Reklamní kampaň byla velmi jednoduchá, avšak poprvé s originálními nápady. Měli 

k dispozici 4 výstavní plochy ve městě Póvoa, kde nechali rozvěsit billboardy, které si sami 

připravili. Měli možnost využít prostoru týden před a během celého mistrovství. Vytvořili také 

webové stránky, které fungovaly již půl roku před šampionátem a ještě rok poté. Rozeslali 

pozvánky na mistrovství do škol a skautských oddílů, aby podpořili diváckou účast. Diváci 

však přišli pouze na finálová utkání. Tentýž rok Portugalsko začalo vyrábět oficiální míče na 

bocciu. Míče mají symbol Bocas, který se stal maskotem jejich mistrovství světa (viz. tabulka 

č. 1 ). V prostoru sportovní haly fungoval merchandising, kde se prodávaly trička, hodinky, 

míče, propisovací tužky, atd. Merchandising měl velký úspěch díky maskotu a originálnímu 

logu. 

Mistrovství světa v Portugalsku bylo velmi pozitivním zážitkem i přes malé popsané 

nedostatky. 
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4.3 Popisná analýza Mistrovství Evropy v boccie Portugalsko 2005 

Bo ·, ia.. 
.,; f: •,.,;cL:·'" J t ... tlith .... ~M fl {.1 : 

1 / Porlugal 2005 

V roce 2005 si Portugalsko zopakovalo pořádání šampionátu. Tentokrát to bylo 

mistrovství Evropy, kde použili stejný postup pořádání. Jen počet sportovců a doprovodů byl 

o polovinu nižší. Tím se zjednodušilo celé pořádání akce. 

Většina sportovců byla ubytována v jednom hotelu Novotel. Chybu s rozhodčími a jejich 

ubytováním také napravili. Rozhodčí a klasifikátoři bydleli v centru města v hotelu Ibis. Vše 

proběhlo za stejných podmínek jako v roce 2002, jen společenské akce byly omezeny. 

Uspořádali pouze jedno odpoledne, když byla uspořádána večeře pro všechny sportovce a 

jejich výpravy v jiném stylu než bylo obvyklé po dobu šampionátu. 

Všichni sportovci s doprovody uvítali teplé počasí, možnost odpočinku u Atlantiku a 

velkou bezbariérovou sportovní halu 7 minut cesty autobusem. Všichni byli spokojeni s 

vřelým přístupem organizátorů a jejich profesionalitou. 

Firma Vitalis poskytla balené vody po celou dobu zdarma. Snídaně byla zařízena 

v hotelích, oběd a večeře ve školních jídelnách vedle sportovního areálu, 5 minut pěšky. 

Reklamní kampaň se již v tomto případě neuskutečnila, protože mistrovství Evropy nebylo 

již tak lukrativní a medializované jako mistrovství světa. Navzdory tomu, Portugalci vytvořili 

nového maskota (viz. výše) a opět uplatnili merchandising v prostoru sportovní haly. 

Po finanční stránce neměli Portugalci problémy, jelikož jim odpadlo několik velkých výdajů 

díky vřelému přístupu městského úřadu ke sportu handicapovaných. Starosta Póvoa de 

Varzim poskytl sportovní halu po dobu šampionátu zdarma a městská hromadná doprava 

z Porta poskytla autobusy a benzín rovněž zdarma. Na rozdíl od mistrovství světa měli od 

začátku rozpočet přebytkový, který se jim nakonec potvrdil. Zbylo jim cca 103 617 € což je 

2 901 263,- Kč, které použily na rozvoj sportu boccia a rozdělili je mezi sportovní kluby a 

asociace pro postižené. 

Celkový dojem z obou mistrovství byl kladný. Mohlo se více zapracovat na strategii pro 

získání nových sponzorů. Portugalci se setkali s velkorysými gesty dopravního podniku a 

městského úřadu, ale reálné partnery, se kterými by se dalo počítat do budoucna jim 

mistrovství nepřinesly. Na rozdíl od portugalských mistrovství bude mít šampionát v ČR od 

začátku rozpočet vyrovnaný či přebytkový. Provedou se taktické kroky pro seznámení 

sponzorů se sportem boccia a organizační tým se bude snažit přilákat větší množství diváků. 
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4.4 Rozbor současného prostředí pro pořádání MS v boccie v ČR 

pomocí analýzy SWOT 

V následující části zhodnotím vnitřní a vnější činitele, které budou pusobit na pořádání 

Mistrovství světa v ČR pomocí analýzy SWOT. Nejdříve se zaměřím na vnitřní faktory 

posouzením silných a slabých stránek a následně faktory vnější, kdy se pokusím zhodnotit 

možné příležitosti a hrozby, se kterými se může událost setkat. 

Jelikož se o pořádání mistrovství světa v boccie nedá mluvit jako o běžné firmě v tržním 

prostředí, je zde nutno počítat s odlišnostmi oproti klasické analýze SWOT. 

S-W analýza (vnitřní činitelé) 

Silné stránky: 

• Boccia je paralympijským sportem 

• Boccia je celoročně hraný sport, 4 národní turnaje 1. ligy a 3 turnaje 2. ligy 

• Stále více lidí i mladých se zajímá o sport pro postižené 

• Relativně dobré mezinárodní výsledky 

• Poprvé Mistrovství světa tohoto sportu v ČR 

• Organizační tým z lidí, kteří se pohybují v tomto prostředí více jak 1 O let 

• Dostatek kvalifikovaných národních rozhodčích, trenérů, dobrovolníků 

• Jazyková vybavenost dobrovolníku, nebudou zapotřebí zvlášť tlumočníci 

• Již existující sponzoři 

Slabé stránky: 

• Nedostatek ubytovacích bezbariérových prostor 

• Malý divácký zájem o bocciu v porovnání s jinými sporty pro postižené 

• Nedostatek kvalifikovaných mezinárodních rozhodčí, větší náklady na pozvání 

z jiných zemí 

• Chybí marketingové zázemí sportu 

• Nedostatek stálých viditelných partnerů 

• Vysoké náklady, protože každý sportovec musí mít k sobě další osobu jako doprovod 

0-T analýza (vnější činitelé) 

Příležitosti: 

• Zviditelnění sportu boccia díky mistrovství světa 

• Rostoucí počet boccistů a zájem o hru 
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• Přilákáni nových sponzorů (emocionální stránka věci) 

• Možnost získání dodatečných finančních zdrojů od MŠMT (neinvestiční dotace) nejen 

pro MS, ale obecně pro bocciu 

• Prostor pro zdokonalení technického vybavení a materiálu 

• Možnost pro zlepšení bezbariérových prostor a sportovišť 

• Všeobecný růst zájmu o zdravý životní styl, větší podpora sportu pro postižené 

obecně 

Hrozby: 

• Nedostatečná kvalita bezbariérového sportovního zařízení 

• Stávající sponzoři se mohou ocitnout v situaci bez finančních prostředků 

• Nedostatečný dopad marketingové kampaně 

• Nepředvídatelné události (výpadek elektrického proudu - nefunkčnost klimatizace, 

apod.) 

• Změna politických aspektů: nový primátor města Brna, který nebude podporovat sport 

pro postižené 

Z výsledků analýzy SWOT vyplývá několik závěrů, na které se musí organizační tým při 

pořádání mistrovství světa v boccie zaměřit. Skutečnost, že se o sportu pro postižené moc 

nemluví a navzdory tomu, že boccia je paralympijským sportem a většina lidí ho nezná, bude 

dúležité vytvořit atraktivní marketingovou a informační strategii pro přilákáni dostatečné 

pozornosti k celé události. 

Cílem bude získání nových sponzorů a utužení dosavadních vztahů, přilákáni nových 

diváků a všeobecné zvýšení povědomí o sportu pro postižené. Finanční prostředky, kterých 

se bude chtít docílit pomocí sponzorů budou nedostatečné k financování celé akce, ale velmi 

užitečné pro rozvoj sportu. 
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5 Návrh konceptu pro organizování Mistrovství světa 

v boccie v České republice 

5.1 Přípravy organizování 

Pořádání mistrovství světa bude historicky poprvé v české republice v režii české 

federace Spastic Handicap. Spastic Handicap již organizoval v roce 2001 Mistrovství Evropy 

tohoto sportu a Mistrovství světa v cyklistice pro postižené v roce 2002. Mistrovství se bude 

konat v Brně z několika důvodů: Brno je druhé největší město České republiky, dá prestiž 

celému mistrovství a zároveň je to i známé kulturní město plné mladých lidí a studentů, což 

zajistí hojnou účast diváků a dobrovolníků. Nachází se zde nová sportovní hala a v její 

blízkosti hotely, kde budou ubytovaní sportovci s jejich doprovody. Brno má plno klubů, 

diskoték a restauračních zařízení, které lze využít při přípravě náplně volného dne. 

Brno má velmi dobré umístění. Nachází se blízko hranic se Slovenskem, Rakouskem a 

tudíž můžeme využít i letiště v Bratislavě, které je vzdáleno 132 km, 1 hodinu 25 minut, 

letiště ve Vídni 127 km, 1 hodinu a 56 minut a samozřejmě letiště v Praze, vzdáleno 227 km, 

2 hodiny a 39 minut. 

V případě nízkorozpočtových letů existuje letiště i v Brně, které by se dalo využít pro přílet 

rozhodčích a klasifikátorů. 

Milovníci historie mohou vyrazit do centra, které je plné historických památek- kostelů, 

klášterů, kašen, měšťanských budov atd. Ti, co mají radši přírodu, se mohou vydat na 

opačnou stranu. Téměř všude kolem Brna je na co se dívat. Místa jako je lom na Hádech, 

Obřany, Stránská skála, Mariánské údolí, přehrada nebo Moravský kras stojí za to navštívit. 

Proto také nebude složité uspořádat během mistrovství kulturní akce a týmy ve volných 

chvílích budou mít plno příležitostí k návštěvám památek či kulturních akcí. Na volný den se 

naplánuje hromadný výlet a kdo bude chtít, využije této příležitosti nebo se vydá na cestu 

sám. 
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Teoreticky se může zúčastnit asi 200 sportovců z 25 zemí v období od května do začátku 

července, kvůli teplotě a počasí. Sportovcům se spastickým postižením je mnohdy horko a 

velmi rychle se zahřejí, kategorie BC1, BC2, BC3, a naopak sportovci s roztroušenou 

sklerózou a myopati kategorie BC4, potřebují teplo (tzn. pokojová teplota 24°), protože se 

dostatečně neprokrvují a je jim zima. 

Účastnící se země v posledních letech: Argentina, Anglie & Wales, Belgie, Kanada, 

Dánsko, Hong Kong, Chile, Čína Taipei, Irsko, Japonsko, Korea, Kuvajt, Maďarsko, Mexiko, 

Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Skotsko, 

Španělsko, Švédsko, USA, česká republika. 

5.1.1 Zhodnocení mezinárodních výsledků (žebříček) posledních let: 

Při počátečních úvahách zda organizovat mistrovství světa či jiné mezinárodní závody, se 

bere v úvahu prezentace mezinárodních výsledků. Při každé žádosti o finanční podporu je na 

prvním místě otázka, zda má země nějaké viditelné výsledky (což znamená umístění do 6. 

místa světového žebříčku, které se počítá jako nominace na PH) ve světě či ne. Proto je zde 

shrnutí výsledků českých sportovců za poslední tři roky a žebříček před Paralympiádou 

v Pekingu 2008: 

Celkově se na Paralympijské hry do Pekingu 2008 nominovali pouze páry BC4, jelikož 

páry BC3 na posledním Světovém poháru skončili na 14. místě, tudíž jsou celkově na 13., 

bude to za posledních 8 let poprvé, kdy reprezentanti kategorie BC3 nezkusí své štěstí na 

Paralympiádě. [16] 

Světový žebříček 

• Páry BC4, jsou na 5. místě ve světovém žebříčku 

• Procházka Radek, se umístil na 6. místě ve světě v jednotlivcích BC4 

Výsledky Světový pohár ve Vancouveru 2007 

• Páry BC4, 6. místo 

Výsledky Mistrovstvf světa v Brazílii 2006 

• Serbus František, 4. místo kategorie BC2 

• Procházka Radek, 4. místo kategorie BC4 

• Páry BC4, 4. místo 
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Výsledky Mistrovství Evropy v Portugalsku 2005 

• Páry BC3, 3. místo 

• Páry BC4, 6. místo 

• Týmy BC1/2, 5. místo 

Celkově vzato má ČR silný tým a má velmi nadějné sportovce. U boccii ale bohužel 

nezáleží pouze na celkové připravenosti hráče, ale také na jeho psychické a fyzické stránce 

ten den či moment. Při tréninku jsou zapotřebí brát v potaz také tyto faktory a snažit se je 

rozvíjet a trénovat. 

5.2 Organizační výbor 

Organizační výbor budou tvořit 3 hlavní osoby, které budou z federace Spastic Handicap 

o.s. a doprovodní organizátoři z tělovýchovných jednot. Stanoví se CEO (Chief executive 

Officer), manager a ředitel závodu. Technického delegáta a hlavního rozhodčího určí IBC. 

Zároveň IBC doporučí kolik má být národních, mezinárodních (z jakých zemích) a 

pomocných rozhodčích, země, které se mají oslovit a přesně určí klasifikátory a jejich počet. 

Lékař závodů se většinou stanoví až v období těsně před závody. Doprovodní organizátoři 

mohou pomoci sehnat dobrovolníky ze škol, kteří budou zastávat funkce časoměřičů, 

v prvních fázích závodů čárové rozhodčí, organizátorů na hrací ploše a v hale, výdejce jídel 

a pití, pomocníků při přepravě apod. Zpracuje se časový harmonogram akcí k přípravě 

soutěže a stanoví se zodpovědnost funkcionářů za uložené úkoly. 

5.2.1 Česká federace Spastic Handicap o.s. 

Federace sportovců s centrálními poruchami hybnosti - neboli spastici. Spastici jsou lidé 

po dětské mozkové obrně, kdy dojde k porušení nervových center mozku a tím k porušení 

motorických a senzorických schopností, komunikace a často až mentálním postižením. Tato 

federace se snaží bránit zájmy a rozvíjet činnosti, které jsou řešením pro lidi po dětské 

mozkové obrně co se týče vzdělání, sociálního pojištění, zdraví, bydlení, práce, kultury, 

sportovních a rekreačních činností. 

Sport je jedním z mála způsobů, jak se mohou těžce postižení lidé dostat do kontaktu 

s tím, co relativně zdravým, připadá samozřejmé a naprosto běžné. Na první pohled může 

působit boccia na nezasvěcenou populaci jako sport velmi jednoduchý. Stát se však 
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špičkovým hráčem boccii, znamená pro postiženého sportovce průběžně vynakládat 

obrovské tréninkové a herní úsilí. Ale také to znamená obrovskou radost z každé zdařilé hry. 

Po vytvoření organizační struktury začnou s přípravou šampionátu. Začnou jednat se 

spolu-pořádajícími útvary o zabezpečení akce ze tří hledisek: 

5.2.2 Hledisko organizační 

Na počátku každého mistrovství, které chce federace či sportovní klub pořádat, je žádost 

o pořádání této události u zodpovědného sportovního zastupitelstva. V tomto případě je to 

Mezinárodní výbor pro bocciu (IBC), který spadá do CP-ISRA. Pořádající země pošle žádost 

a IBC nazpět zašle dotazník, kde se ptají na důležité organizační záležitosti, související 

s organizováním dané sportovní události pro postižené osoby, což slouží jako reglement pro 

pořádání mistrovství světa v boccie (Příloha 2). 

Následuje výběr a konečné schválení od IBC. Rozhodnutí, zda země získá pořadatelství 

závodů či ne, ji oznámí minimálně rok předem. 

Mistrovství v české republice se musí pořádat v období konce května a počátku června 

(neuvádím specifický rok). Vstupní poplatek bude zhruba 2660 Kč (95 eur), který by měl 

pokrýt ubytování, stravu, pití, náklady na dopravu z a na letiště a místní dopravu po Brně. 

Sportovci budou moci využít 4 mezinárodních letišť Praha, Brno, Bratislava a Vídeň, které 

jsou vzdáleny do dvou hodin od Brna. Organizační tým bude očekávat výpravy na letišti, 

odkud je dopraví autobusy do Brna do místa ubytování. 

Veškeré informace, které se zde uvádí výpravy musí oznámit v návratkách, které musí být 

doručeny organizačnímu týmu nejpozději do začátku května. První předběžné návratky se 

budou zasílat v prosinci nebo v lednu. Každé výpravě bude přidělen jeden dobrovolník 

(tlumočník), který je bude doprovázet po celou dobu šampionátu. 

Schéma a časový plán návratek (přihlášek): 

• První předběžné návratky (počet sportovců, doprovodů, ubytování, výjimky strava, 

léky) musí obdržet organizační výbor do 15. prosince předešlého roku před 

mistrovstvím+ rozešlou pozvánky pro mezinárodní rozhodčí a klasifikátory; 

• předběžné návratky týkající se místa odletu, příletu, datum a čas, musí obdržet 

organizační výbor do konce února roku pořádání mistrovství (viz. Příloha 3); 

• poslední finální přihlášky, kde bude přesný počet sportovců, doprovodů a hostů, 

s přesně stanovenými poplatky musí organizační výbor obdržet nejpozději do začátku 

května před mistrovstvím (viz. Příloha 4, 5). 

Organizační výbor rozešle předběžné objednávky na ubytování, stravu, sportoviště, 

dopravu a lékařskou péči, které jsou dohodnuté již rok před mistrovstvím světa. 
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Organizační výbor se zavazuje k tomu, že: 

1. Bude dodržovat závodní procedury IBC. 

2. Uhradí poplatek za schválení závodů, který se odvádí spolu s touto žádankou, 

činí: 

a. U závodů světového rozsahu: 250 EUR 

b. U závodů regionálního rozsahu: 150 EUR 

(a platí se do pokladny CPISRA/IBC). 

3. Zaplatí příslušné poplatky za závody i poplatky kapitační, a to na účet 

CPISRA/IBC do 30 dnů od ukončení závodů (25 EUR za osobu u světových 

závodů a 15 EUR za osobu u regionálních závodů). 

4. Zaplatí na účet IBC/CPISRA poplatek za pronájem počítačového programu. 

5. Po dobu trvání závodů se pořadatel zavazuje uhradit cestovní náklady, ubytování 

a stravu těmto lidem: 

• Technickému delegátovi, hlavnímu rozhodčímu a koordinátorovi klasifikací - ti 

přijedou 3 dny před tím, než dorazí výpravy a odjedou den po posledním dnu 

závodů 

• Mezinárodním klasifikátorům- ti přijíždějí ve stejný den jako výpravy. Jeden 

tým (v některých případech dva týmy) mohou odjet po ukončení zápasů 

jednotlivců. Koordinátor a hlavní klasifikační tým odjíždějí po posledním 

závodním dnu. 

• Mezinárodním rozhodčím- přijíždějí ve stejný den jako výpravy a odjíždějí po 

závěrečném závodním dnu. 

Doprava. Doprava bude zajištěna vozy volkswagen transportér označenými jako 

EMILOVÉ. Je to 7 vozů, které dostaly sportovní kluby a tělovýchovné jednoty na provozování 

sportovní činnosti. V průběhu šampionátu by byli propůjčeny této události a jelikož by se jako 

doprovodní organizátoři účastnili trenéři a manageři z těchto jednot, nebyl by žádný problém. 

Další variantou bude minimálně jeden autobus od Dopravního podniku města Brna, který 

poslouží spolu s Emily jako kyvadlová doprava mezi hotely a sportovní halou. 

Ubytování. V okolí do 30 minut pěšky a 5 minut autobusem od sportovní haly se nachází 

několik hotelů. Cenu za noc je možné snížit po dohodě s řediteli hotelů. Bude zahrnovat i 

snídani a večeři v hotelu. Pro dobrovolníky a pomocné rozhodčí poskytne ubytování ÚSP 

Kociánka zdarma. 
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Hotely jsou několikaposchoďové, ale vždy mají 2 výtahy. Do každého výtahu se vejdou 

minimálně dva vozíky elektrické nebo mechanické. Organizační tým rozmístí týmy podle 

poschodí, ale většinou vyjdou 2 týmy na jedno poschodí. Pokoje budou dvoulůžkové nebo 

dvojlůžkové s přistýlkou. Jsou vybaveny koupelnou (sprchou) a záchody se studenou a 

teplou vodou, jsou bezbariérové nebo alespoň dostatečně dostupné. Průměr dveřního otvoru 

je 80 cm. Budou mít k dispozici přikrývky a polštáře. Každý hotel má službu praní prádla za 

určitý poplatek. Hosté výprav mohou být ubytováni s výpravami, pokud si to sami zaplatí. 

V okolí hotelů nebo přímo uvnitř jsou bary, kavárny, televizní místnosti, herny, nákupní 

středisko a kina. 

1) Hotel pro celkem 31 mezinárodních rozhodčích a 4 klasifikátory a technického delegáta. 

Hotel KOZÁK 

Horova 30, 616 00 Brno-Žabovřesky, recepce: +420 - 541 321 248, e- mail: 

recepce@hotelkozak.cz 

Nabízí 58 lůžek ve 23 pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV a telefonem. Pokoje 2 

+ 1 sestávají ze 2 pokojů se 2 a jedním lůžkem. [17] 

2) Hotel pro polovinu výprav. 

/MOS- HOTEL s.r.o. 

Hudcova 72, 621 00 Brno, česká republika, tel.: (+420) 541-217-088, 

fax: (+420) 541-245-569, IČ 49435736, DIČ CZ49435736, e-mail: hotel@hotel-imos.cz, 

www: http://www. hotel-imos.cz. 

Hotel lmos je v tříhvězdičkové kvalitě. Součástí každého hotelového pokoje je koupelna 

s vlastním sociálním zařízením, barevný televizor s příjmem satelitních programů a telefon. 
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Hotel IMOS Brno disponuje celkovou ubytovací kapacitou hotelu v celkovém počtu 264 lůžek 

v 72 pokojích, 20 studiích a 1 apartmá, čímž se řadí mezi ty hotely v Brně, jejichž ubytovací 

kapacita je vyšší než 250 lůžek. [18] 

3) Hotel pro druhou polovinu výprav. 

HOTEL AVANTI 

Hotel Avanti 2006, Střední61, 602 00 Brno, tel: +420 541510111,211, e-mail: 

hotel@hotelavanti. cz 

Hotel AVANTI v Brně nabízí ubytování ve zrekonstruovaných a nově vybavených 

pokojích pro 250 osob. Hotel disponuje 90-ti dvoulůžkovými pokoji a 8-mi apartmány. 

Gastronomické služby hotelu jsou poskytovány ve dvou restauracích s celkovou kapacitou 

180 míst a Café baru s kapacitou 25 osob. [19] 

Očekávaný počet sportovců a doprovodů na zemi 

Tabulka č. 2 

Země Sportovci Doprovod Extra Celkem I Místo 
- ---··-· ·· .. ,,,_" _____ -,- _.,.,_ .... 

Celkem 
I 

180 190 9 379 
. - r . -····· ,.•• - ···-~ · 

T 
··-··· -

Argentina 10 11 1 22 Hotellmos 
.. .. 

Rakousko 5 5 I o 10 Hotellmos 
... . .. . ... 

Belgie 7 8 o 15 Hotellmos 

Brazílie 10 11 o 21 Hotellmos 
.. -· .. ··-- "~-· ~- -----~- --~ -- ··-·--· -

I Kanada 10 12 2 I 24 Hotellmos 
r· Chile 7 5 

-----T- o - - ~---

12 Hotellmos 
' -- I I 

-
Chi na-Taipei 5 7 o 12 Hotellmos 

r -- - .---- . ·-· 
I Dánsko 8 9 1 I 18 Hotellmos I 
I 

T 
-· 

Slovensko 4 2 o 6 Hotellmos 

Španělsko 10 11 o 21 Hotellmos 
.. . ... 

Hong-Kong 10 11 o 21 Hotel Avanti 
·•• -"-•••--~~• ' ~ ··•••c. - ,..----- - I ... - -
Maďarsko I 6 7 o 13 Hotellmos if ____ .. _T - ..• -·-· 

Anglie 8 o 16 Hotel Avanti 
- . I -Irsko 8 6 o 14 Hotel Avanti 
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Island 2 3 o 5 Hotel Avanti 
.· ~- . . - ·- -

I Japonsko 7 8 1 16 Hotel Avanti 
' Korea 5 4 o r-

9 Hotellmos I 

I 
. ~- .-. >' 

Kuwait 10 11 2 23 Hotel Avanti 

Mexiko 3 4 
-· r ~-

1 8 Hotel Avanti 

Norsko 4 4 o 8 Hotel Avanti 

1 Nový Zéland 7 7 o 14 Hotel Avanti 
""" .... ·-· -~·-

.. 

I Portugalsko 10 11 o 21 Hotel Avanti 
"čéskcr 1-

10 10 1 21 Hotel Avanti 
republika 

Švédsko 7 8 o 15 Hotel Avanti 

I Thajsko 
' 

7 7 o 14 Hotel Avanti 
- wo. - -· ~-- _,... - - --~ 

Strava. Strava bude zajištěna takto: snídaně (od 7:00 do 09:30 h) a večeře budou 

vydávány v hotelu, kde by se měl každý prezentovat akreditační kartou, a vždy bude 

dostatek času na prostřídáni v jídelní místnosti. Během dne mezi 12:00 a 14:30 h budou 

k dispozici obědové balíčky v areálu sportovní haly, které budou vydávány za stravenky 

každý den jiné barvy a všechny týmy budou mít možnost si je vyzvednout. Balíčky budou 

obsahovat bagetu nebo sendvič od firmy Crocodille, ovocný džus, sladkou oplatku a ovoce. 

Hráči si budou moci balíčky vyzvednout i dříve, aby stačili strávit jídlo před hrou. Zároveň 

budou známy informace již během prvních přihlášek, zda má někdo alergie, speciální stravu, 

dietu nebo náboženské omezení co se týče stravy a bude pro ně s předstihem připraven 

speciální jídelníček. 

Pitný režim by se měl řádně dodržovat. Každý dostane ráno k dispozici 1 ,5 litru vody. 

V areálu sportovní haly bude fungovat i občerstvení po dobu šampionátu každý den a budou 

tam rozmístěny barely s pitnou vodou od firmy Fontána, která je poskytne zdarma. 

5.2.3 Hledisko ekonomické 

Předběžný rozpočet pro Mistrovství světa v boccie v České republice 

Tabulka č. 3 

I , 

: VYDAJE V Kč 

Ubytování a strava rozhodčí, klasifikátoři, tech. delegát 
..... " ...... 

Ubytování a strava sportovci a doprovod 

Strava obědy 
. . 

Strava Kociánka dobrovolníci a organizátoři 
. -

Celkem ubytování a strava 
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623 000 1 

6 670 400 

303 000 

46 200 

7 642 600 



~ . .. -- .. . 

1 Doprava (z letiště a místní přeprava závodníků a pořadatelů) 
1 a po Brně 

boprava· mezin. řoiti-odčíct1~ -klasifikátórů 8--tech. delegát - ---r 
- ~ ·-~· . . 

Celkem doprava 
1 Poplatky I BC. za pořádání 

- .. .. 

Poplatky IBC za jednotlivce 25€/den 

Poplatky IBC celkem 

1 Pronájem haly 

1 Lajnování kurtů 
1 Sady boccii na každý kurt 12 sad + poštovné 

• časomíra 12 kusů. (8 }iž máme z roku 2ob1) 
1 Celkem hala 

1 Trička rozhodčí 4 kusy x 31, Klasifikátoři 2 kusy x 4, 
Technický delegát 4 kusy, Dobrovolníci 2 kusy x 36, 
Organizátoři 4 kusy x 6, na prodej 400 kusů 

I Medaile 35 sad 

Zahajovací a závěrečný ceremoniál 

I Reklama, propagace, merchandising, tiskoviny 
' -·· -· ' 

1 Telefony, mobily 

1 Ostatní 

I Celkem 

PŘÍJMY 
Účastnické poplatky 95 €/den 

Sponzorský dar I 

Sponzorský dar ll 

Celkem 

Rozdíl mezi výdaji a příjmy 

379 000 
I 

120 ·aaó ·-I 

1 099 000 

7 000 

319 900 

326 900 

o 
1 000 

89 000 

94 000 

184 000 

63 200 

3 500 

100 000 

1 221 000 

26 000 

200 000 

10 866 200 

V Kč 

11 089 540 
-·· 

500 000 

500 000 

11 589 540 

1223 340 

Je to propočítáno podle cen z internetu, poplatky jsou neměnné, přepočty jsem dělala 

s kurzem 28 Kč na 1 euro. 

Celkově vyjde rozpočet přebytkový. Myslím, že je možné docílit většího přebytku, díky 

podpoře českého paralympijského výboru, který dostává ročně peníze na pořádání 

mezinárodních akcí od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Další velký výdaj, se kterým jsem napočítala, je pronájem haly. Organizační tým může 

navrhnout Magistrátu města Brna nabídku v podobě sponzorského balíčku a po dobu závodů 

dostane k dispozici halu zdarma či za symbolickou cenu. Zviditelní se tím Magistrát a 

primátor města. 

Obecně se mezinárodní akce v boccie nepořádají kvůli velkým ziskům, ale je to jediný 

způsob, jak se postižení sportovci nominují na Paralympijské hry. Funguje zde čtyřletý 

cyklus, který začíná mistrovstvím Evropy, v dalším roce je to mistrovství světa, světový pohár 
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a Paralympijské hry, kam se nominují jen ti, kteří mají za sebou všechny mezinárodní závody 

a umístí se do 12. místa světového žebříčku. 

5.2.4 Hledisko sportovně-technické 

Pravidla závodů 

Cíl 

Cílem těchto pravidel je povědomí o potřebných informacích, hlavně v záležitostech 

týkajících se přímo těchto závodů, všem zúčastněným osobám. Tyto organizační informace 

se finálně připravují do nějaké brožury, kterou obdrží každý vedoucí výpravy před příletem 

do země na mistrovství světa, aby se mohli v klidu informovat a připravit. 

Obecný rámec závodů 

Mistrovství světa v boccie by se mělo odehrát v souladu s 9. vydáním (pokud do té doby 

nebude další verze) Manuálu CPISRA, s dodatky a objasněními, které budou uvedeny zde. 

Pokud by kdokoliv narazil na chybu v pravidlech CPISRA, může se obrátit přímo na 

Mezinárodní výbor boccii na stránkách www.bocciainternational.com. 

V případě pochyb nebo nesouhlasu v překladu pravidel, bude k dispozici anglická 

originální verze. 

Disciplín v/události 

Program závodů pro Mistrovství světa v české republice bude zahrnovat následující 

události: 

Soutěže jednotlivců BC1/BC2/BC3/BC4 

Týmy BC1/BC2 

Páry BC3/BC4 

Účastníci 

Země, které se chtějí zúčastnit na Mistrovství světa v boccie v české republice by měly 

zaslat správně a včas všechny potřebné přihlášky a návratky a zaplatit vstupní poplatek 

v určeném čase. 

Maximální počet sportovců je 200. Pro každou zemi je stanoven limit sportovců: 

BC1+BC2: 5 

BC3: 3 

BC4: 2 

Sportovci musí být starší 15ti let v první den závodů. 

Finální seznam sportovců bude poskytnut vedoucím výprav na schůzce vedoucích výprav 

večer před závody. 
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Vybavení 

Sportovci mohou používat jejich vlastní míče. Všechny míče budou přeměřeny, zváženy a 

označeny před začátkem závodu. Kdykoliv, s výjimkou během hry, rozhodčí může 

zkontrolovat a přeměřit míče. 

Míče a jiné sportovní vybavení pokud neodpovídá daným rozměrům, organizátor je 

odebere a ponechá si je do skončení závodů. Sportovec navíc bude potrestán tak, že bude 

jeho jméno vystaveno na viditelném místě s odůvodněním. 

Míče bez vytisknutého loga budou schváleny pouze tehdy, projdou-li běžnými měřeními. 

Organizační výbor bude mít k dispozici 1 set hracích míčů pro každý kurt, které budou od 

firmy Handi life. Tyto míče mohou být použity jak pro trénink, tak pro závody. 

Klasifikace 

Budou k dispozici dva týmy klasifikátorů CPISRA po celý klasifikační proces. Klasifikace 

budou probíhat 3 dny před začátkem závodů. Jeden tým zůstane až do konce závodů a 

bude pozorovat hráče i během her. Překlasifikace se pak může provést kdykoliv. 

V závodě týmů je podmínkou mít jednoho hráče třídy BC1. Pokud bude tento hráč 

překlasifikován do vyšší třídy, nemohou se zúčastnit závodu týmů. 

Mechanismus pro kontrolu závodů 

1. Role technického delegáta 

• Dohlíží na organizační výbor, aby se vše vyvíjelo v souladu s dohodami 

z předběžných schůzek. 

• Dostavuje se na schůzky, před, během a po závodech. 

• Ověřuje, zda veškeré vybavení a zařízení pro závody a trénink splňují normy a 

předpisy. 

• Ověřuje, zda všechen materiál, který se bude používat během závodů, je oficiálně 

schválen. 

• Předsedá Odvolací komisi. 

• Schvaluje všechny kresby, systémy a programy používající se na závodech. 

• Dohlíží na výsledky událostí po skončení. 

• Asistuje hlavnímu rozhodčímu se všemi technickými otázkami, které se mohou 

v průběhu objevit. 
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2. Rozhodčí 

Třicet jedna (31) mezinárodních rozhodčích bude rozhodovat na Mistrovství světa 

v české republice. Bude jeden (1) hlavní rozhodčí a bude mít následující funkce: 

• Schvaluje sportovní vybavení 

• Schvaluje rozhodčí pro toto mistrovství 

• Dohlíží nad dodržováním všech příruček a procedur 

• Poskytuje informace od a pro rozhodčí 

• Aktivně se účastní Protestního výboru. 

Organizační výbor obstará na Mistrovství světa v boccie v české republice 30 

dobrovolníků jako časoměřičů, čárových rozhodčích a dodatečných pomocníků. 

Protestní výbor 

Bude se skládat: 

Z hlavního rozhodčího a dvou mezinárodních rozhodčí, kteří nebyli zapojeni do hry, které 

se protest týká, nebo jsou ze zemí, kterých se protest netýká. Protest bude rozhodnut co 

nejdříve a rozhodnutí bude dáno písemně hráči/kapitánovi týmu nebo vedoucímu výpravy 

nebo oběma stranám. 

Odvolací komise 

Bude se skládat: 

Z technického delegáta stanoveného I BC, ředitele závodů a jednoho mezinárodního 

rozhodčího nezahrnutého do protestu. 

Herní systém 

První část závodů by měla být rozdělena do skupin o 4, 5 nebo 6 hráčích/ párech/ týmech 

záleží na kategoriích. Pouze ve výjimečných situacích se může skupina skládat ze 7 

účastníků. 

Pokud je více hráčů, párů nebo týmů ve skupině, do další fáze postupuje ten nejlepší 

v souladu s předchozími kritérii, dále postupují do osmi (1/8) finále, čtvrt (1/4) finále, 

semifinále (1/2). 

Bodování co se týče postupu ze skupin by mělo splňovat následující kritéria v souladu 

s předchozími: 

1. Postupuje ten, kdo vyhrál největší počet zápasů. 

2. Pokud je to nerozhodně v jednotlivcích, párech či týmech, postupuje ten, kdo má 

největší rozdíl skóre (získal nejvíce bodů v konečném výsledku proti druhé straně). 

Body, které získá v dodatečných směnách (tie breaku) by se neměly brát v potaz. 
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3. Pokud je stav stále nerozhodný, sečtou se všechny konečné výsledky zápasů (body, 

kterých dosáhl, ale výsledky tie breaku nerozhodují). 

4. Pokud je stav stále nerozhodný, bude se hrát extra zápas. Budou se používat stejná 

kritéria viz výše. Vedoucí výprav budou informováni o začátku tohoto zápasu. 

Další postupující "runner up" v jednotlivcích, párech nebo týmech musí splňovat tyto 

kritéria: 

1. Ten, kdo má nejlepší rozdíl konečných skóre oproti druhé straně, vydělený počtem 

zápasů (napočítají se body získané v tie breaku). 

2. Pokud je stav stále nerozhodný, počítají se celkem dosažené body vydělené počtem 

zápasů (opět se napočítají body z tie breaku). 

3. Pokud je stav stále nerozhodný, bude se hrát extra směna se stejnými pravidly viz 

výše. 

Po odehrání zápasů ve skupinách hráči postupují do přímo vyřazovacích zápasů (pavouk, 

knock-out), kde výherce postupuje, a ten, co prohrál, vypadává. Výjimku tvoří finální zápasy, 

kde hrají o třetí a čtvrté místo ti, co prohráli v semifinále. 

Skupiny 

Skupiny jsou tvořeny podle oficiálního boccia žebříčku, který je vydáván na IBC webových 

stránkách www. bocciainternational.com. 

Jedno z pravidel říká, že více jak dva hráči ze stejné země se namohou potkat ve stejné 

skupině. 

Hráči, kteří nejsou v IBC žebříčku, budou umístěni do skupin podle losování. Pokud je 

použita tato metoda, nemělo by se stát, že se potkají dva hráči ze stejné země v jedné 

skupině. 

Čísla hráčů 

V momentě, kdy bude mít organizační tým všechny návratky a přihlášky, zaregistruje 

všechny hráče a každý dostane své startovní číslo. Většinou jsou tvořeny tak, že začáteční 

číslo říká číslo třídy např. sportovec třídy BC1, číslo 123, sportovec třídy BC3, číslo 345. 

Číslo by pak měl mít sportovec připevněné na viditelném místě a udržovat ho v dobrém 

stavu, protože je to jeho závodní identifikace. 

Vstupy a vyhrazená místa 

Veškeré přístupy na hrací plochu, stejně tak jako call room, šatny a odpočívárny budou 

vyhrazeny pouze pro hráče, trenéry a sportovní asistenty, kteří budou mít akreditace 
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s povolením vstupu. Na závodní plochu platí to samé pro rozhodčí, hráče, trenéry a 

sportovní asistenty pouze v době jejich zápasu. 

Účast na medailových ceremoniích 

Během oceňování by se měli ocenění hráči a asistenti (pokud si to hráč přeje) dostavit na 

udělování medailí za 1., 2. a 3. místo v každé kategorii. 

Hráči i asistenti by se měli obléci do národních dresů. 

Sportovní informace 

Herní rozpisy, výsledky a jiné sportovní informace, které jsou nezbytné pro účastníky, 

budou k dispozici v areálu sportovní haly a každé ráno ve složce vedoucích výprav. 

Výjimečně se může stát, že budou nějaké informace poskytnuty na recepci hotelu. 

Veškeré tyto informace si bude vyzvedávat výhradně vedoucí výpravy. 

Všechny protesty musí být podány písemně hráčem/kapitánem, vedoucím výpravy na 

oficiálním formuláři (viz. Příloha 6) do 30 minut po skončení hry (protest nebude přijat, pokud 

se podá déle než do 30 minut) a musí být k němu přiložen poplatek 100 €. 

Protesty se budou řešit v závodním sekretariátu, který bude přímo v areálu sportovní haly. 

Sportovní hala 

Sportovní hala je moderní a vejde se do ní 12 závodních kurtů. Podlaha je z dřevěné 

konstrukce vysoké kvality, která se již nebude dále upravovat, pouze se nalepí hrací kurty. 

Hala nabízí dostatečně velký prostor pro sledování hry jak pro hráče, tak pro diváky na 

tribuně. Bude tam nejméně jeden odpočinkový prostor, kde hráči budou moci odpočívat 

v leže bez vozíků. Osvětlení je přirozené, ale bude lepší ho doplňovat umělým osvětlením a 

to zářivkami. Bezbariérových toalet, sprch a šaten je dostatek, kam budou rozděleni týmy 

podle zemí. Hala je ozvučena a má speciální prostor pro hlasatele. Během závodů bude k 

dispozici zdravotnický tým, který bude připraven v případě potřeby zasáhnout. Sportovní hala 

bude během šampionátu plně k dispozici. 

Týmy budou mít také speciální místo pro jejich sportovní vybavení a náčiní. 

Teoreticky se zúčastní 25 zemí, které mohou projevit zájem závodit na tomto mistrovství. 

Nejdříve se odehrají zápasy jednotlivců, potom je vhodné vložit jeden den volna, a měly by 

začít zápasy týmů a párů. Organizační tým by měl naplánovat hry tak, aby se nehrálo více 

jak 9 hodin denně. [14] 
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Rozhazovací prostor 

Rozhazovací prostor bude vyhrazen vedle kurtů v technické části haly, bude řádně 

označen a vzdálen cca 2-3 minuty od call roomu. 

Dopingová kontrola 

Dopingová kontrola bude provedena vždy hráčům, kteří vyhrají zlatou medaili kategorie 

jednotlivců a náhodně sportovci prvních míst párů a týmů. 

Nejbližší nemocnice a lékárny poblíž sportovní haly 

• Fakultní nemocnice U sv. Anny 

Berkova 1204/34, Brno - Královo Pole 

• Lékárna u Elišky 

Tyršova 1466/29, Brno - Královo Pole 
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• Lékárna Adonia 

Palackého třída 477/90, Brno- KP 

• Pharm Lékárna Dobrovského 

Dobrovského 2199/23, Brno - KP 

• Lékárna u Svaté Trojice 

Palackého třída 853/37, Brno- KP 

Zápis o hře (score sheet) 

Již 4. rokem existuje jeden formulář, který se používá jako zápis o hře. Je vypsaný 

anglicky, jelikož angličtina je v boccie mezinárodním jazykem, který se používá na 

mezinárodních závodech. Je velmi stručný a jasný (viz. Příloha 7). 
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Návrh rozvržení areálu halv (plánek) 
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5.3 Propagace a sponzoři 

5.3.1 Propagace 

Je jeden z marketingových nástrojů, který slouží pro podporu prodeje a marketingovou 

komunikaci. Organizační tým by se měl soustředit na zážitek a emociální stránku věci, 

spolehlivost a neobvyklost. Jedním z cílů je vytvoření dostatečného povědomí o konání 

Mistrovství světa v boccie v české republice. Dalším cílem je přilákat nové sponzory a co 

největší počet diváků nejen na zápasy české reprezentace. Marketingová strategie se začne 

uplatňovat zhruba půl roku před zahájením mistrovství světa a skončí po závěrečném 

ceremoniálu události. 

• Vzniknou webové stránky Mistrovství světa v České republice v boccie, kvůli 

informovanosti s dostatečným předstihem o sportu, celé události a podrobných 

informacích. 

• Pozvánky pro potencionální a stávající sponzory účastnit se národních turnajů. 

• Pozvánky pro školy, odpolední školy, sportovní kluby, rehabilitační centra a lázně pro 

získání diváků a dobrovolníků. 

• Měsíc před zahájením události se zintensivní komunikační prostředky a propagační 

materiály. Proběhne reportáž na ČT 2, vyjde článek o postižených sportovcích 

v on line časopise Handisport, začne jezdit po Praze a Brně autobus s logem 

mistrovství světa a základními informacemi. 

• Dva týdny před zahájením začne kampaň s billboardy a city lighty v městech Brno a 

Praha, která bude trvat až do skončení závodů. Zároveň se začnou podávat 

informace prostřednictvím rádia s denní pravidelností. 

• Přímo během mistrovství bude denně vycházet upoutávka v deníku Metro. 

Komunikace 

Navrhuji využít modelu postupné reakce, kdy by se pozvali potenciální sponzoři na nějaké 

národní závody v boccie v ČR v období půl roku před mistrovstvím, kde by pocítili prostředí 

tohoto sportu na "vlastní kůži" . Pak by mohl fungovat model postupných účinků "poznej

pociťuj-jednej". Potenciální sponzoři budou pozváni zúčastnit se národních závodů, kde si 

budou moci vyzkoušet zahrát bocciu, uvidf profesionální sportovce, kteří mohou posléze 

figurovat na reklamních billboardech, budou více nakloněni přispět finančními prostředky na 

podporu tohoto sportu apod. 

Snaha je vyvolat u lidí rozumové, citové a akční reakce, aby přišli podpořit postižené 

sportovce, změnili svůj postoj, zamysleli se nad životy druhých. Úkolem zároveň bude dobře 

informovat o této události a sportu boccia, použiji se krátká sdělení, kde se bude opakovat 
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název akce a hry. Rozmístí se letáky do středních, vysokých, odpoledních škol, zájmových 

klubů, sportovních klubů, rehabilitačních center, atd. Tím se zasáhne i mladší věková 

kategorie. Dále je zapotřebí předat určitou znalost o hře a kde a kdy se budou závody konat. 

Předpokládá se vyvolat v lidech přesvědčení jít se na zápas boccii podívat. 

Média 

V redakci ČT24 pracují redaktoři, kteří doprovázejí sport pro postižené již několik let. 

Připravují i Paralympijské okénko, které běží každý poslední čtvrtek v měsíci v 19:00 hodin 

na ČT2. Mohli by doprovázet český tým, jako to již učinili na Paralympijských hrách 

v Aténách, a také tým boccistů na Mistrovství světa v Rio de Janeiru 2006. Avízo na 

sportovní událost by se uskutečnilo v Paralympijském okénku měsíc předem, kde se může 

připravit i krátká reportáž, jak se sportovci připravují na šampionát, okolf Brna, organizační 

tým, apod. Během mistrovství pak budou krátké televizní přenosy a reportáže ve dnech 

finálových zápasů a medailových ceremonií. Dále se na informovanosti bude podílet Český 

rozhlas Radiožurnál, kde se o mistrovství světa v boccie začne mluvit 14 dní před zahájením 

a v průběhu šampionátu, bude podávat aktuální zpravodajství v programu sport, sportovní 

přehled a sportžurnál. [25, 26] 

Reklama 

Představí se myšlenka. Využije se reklamy v online časopise www.handisport.cz (měsíc 

předem) a v deníku metro (v průběhu mistrovství denně) Úkolem inzerce v denících bude 

poskytnutí základních informací ohledně konání sportovní akce. Zároveň měsíc před 

zahájením mistrovství začnou jezdit po Brně autobusy polepené reklamou na MS v boccie. 

Sdělení bude zaměřeno na obyvatele Brna, Prahy a celé České republiky. [20, 28] 

Metro 

Deník Metro dnes tvoří již neoddělitelnou součást ranní přepravy pražským metrem. 

Vychází v pracovních dnech (5 dní v týdnu) a je zdarma. Fakt, že je zdarma dost pomáhá 

jeho plnému rozdání během dopoledních hodin. Také inzerci se díky tomuto faktu dostává 

větší volnosti než u zpoplatněných deníků. Redakce deníku Metro nabízí velké možnosti pro 

inzerenty i co se umístění či barevného provedení týče. V kampani bude využito rubrikové 

inzerce deníku Metro a to přímo sportovní rubriky, pro lepší zásah cílové skupiny. Po dobu 

dvou týdnů (10 dní- květen - červen) bude ve sportovní rubrice vycházet sdělení na 1/4 

novinové stránky. Cenově přijde umístění jednoho barevného inzerátu na Kč 383 190,

/týden. 
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• Při inzerování po dobu dvou týdnů se při nynějších cenách dosáhne k částce Kč 

766 380,- (cena je bez DPH). [24] 

Billboardy 

Jsou nejvíce využívanou outdoorovou reklamou v dnešní době a nepřehlédnutelnou částí 

mediálního mixu. Reklamní agentura nabízí 3107 ks těchto reklamních panelů a patří mezi 

největší poskytovatele na trhu, což samozřejmě jen potrhuje snadnější regionální zaměření. 

Billboardy mají klasický formát 510 x 240 cm a nejsou osvětlené. Podle atraktivity lokalit 

umístění rozlišuje agentura billboardy na exklusivní, standardní a ostatní. Řešení je jeden 

billboard v centru Brna, kde se vystaví na frekventovaném místě a jeden poblíž sportovní 

haly. V Praze se nechá umístit jeden billboard do centra. Kampaň začne min. dva týdny před 

mistrovstvím a bude pokračovat v průběhu šampionátu, čili celkem bude pronájem na 1 

měsíc. [22,23] 

• Brno- 3 místa -10 000 x 3 = Kč 30 000,-

• Praha - 2 místa - 15 000 x 2 = Kč 30 000,-

City light 

V současné době se právě tento nosič stává velmi oblíbený. Jde o vitríny s plochou 1,185 

m x 1,75 m, které jsou prosvětlené zevnitř. Díky tomuto prosvětlení se zvyšuje jejich 

viditelnost a přinášejí vyšší užitečnost. Bývají umístěny převážně v samotných centrech 

měst, kde svou přiměřenou velikostí nepřekážejí nebo v místech velkého výskytu lidí. Co se 

týče rozmístění, zaměří se jen na Brno a Prahu. Reklama se umístí do hodně 

frekventovaných míst v centru měst. [21] 

• Brno- 4 místa - 13 600 x 4 =Kč 54 400,-

• Praha- 2 místa -13 600 x 2 =Kč 27 200,-
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Logo šampionátu 
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Návrh potisku na trička 

Přední strana by měla logo mistrovství světa, zadní strana by obsahovala všechny 

sponzory. 

WORm 50•.;: t;IA 

CII#M!ONSHIP 

V areálu sportovní haly bude stánek s věcmi s logem Mistrovství světa v boccie v České 

republice - merchandising. Budou to například trička (která se začnou prodávat až ke konci 

šampionátu, protože různé barvy budou dělit organizátory do skupin: organizační tým, 

klasifikátoři, rozhodčí, dobrovolníci), hrníčky, míče, odznaky, tužky apod. [27] 

Návrh medailí 
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5.3.2 Sponzoři a dárci 

Na pokrytí veškerých nákladů spojených se sportovní událostí je zapotřebí více peněz 

než se vybere za vstupní poplatky od sportovců a účastníků. Optimálním řešením jsou 

partneři akcí, kteří poskytnou finanční prostředky. Bohužel prozatím neexistují žádná 

všeobecná pravidla pro sponzorování boccii a není ani příliš velký zájem ze strany IBC tuto 

činnost rozvíjet. Myslím si, že tím boccia ztrácí kvalitu a možnosti, které z toho vyplývají. 

Připravila jsem zde nabídky pro partnery akce. 

Návrh sponzorského balíčku pro ,.Hlavní partnery MS v boccie v ČR11: 

• Získání titulu "Hlavní partner MS v boccie v ČR" a možnost využití loga akce při 

vlastních reklamních aktivitách 

• Možnost umístit reklamu na tribunu, hrací plochu a mantinely mezi hrací kurty (které 

slouží jako zábrany pro míče v autu) 

• Logo umístěné na panelu při medailových ceremoniích 

• Logo umístěné na oficiálních tričkách šampionátu 

• Uvedení loga hlavního partnera na oficiálních internetových stránkách k MS 

• Umístění loga na veškeré inzerci v tiskovinách a v hlavních propozicích akce 

• Právo na komerční využití fotomateriálů 

• 15 pozvánek na VIP společenské akce konané v rámci MS 

• 30 pozvánek na finálové zápasy jednotlivců a soutěží týmů a párů 

Cena balíčku: 500 000 Kč 

Návrh sponzorského balíčku pro ,.Partnery MS v boccie v ČR11." 

• Získání titulu "Partner MS v boccie v ČR" a možnost využití loga akce při vlastních 

reklamních aktivitách 

• Možnost umístit reklamu na tribunu a hrací plochu 

• Logo umístěné na oficiálních tričkách šampionátu 

• Uvedení loga partnera na oficiálních internetových stránkách k MS 

• Umístění loga na veškeré inzerci v tiskovinách a v hlavních propozicích akce 

• 5 pozvánek na VIP společenské akce konané v rámci MS 

• 1 O pozvánek na finálové zápasy jednotlivců a soutěží týmů a párů 

Cena balíčku: 150 000 Kč 
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Sponzoři budou rozděleni do skupin podle toho, jakým způsobem budou mistrovství 

podporovat. Mají společné rysy a na prvních místech budou vždy partneři, se kterými má 

sport pro postižené dlouhodobé zkušenosti a kteří se budou na sponzorování nejvíce podílet: 

1) Finanční partneři 

Odborová ztlravotnr poj!šťovm.i' 

z.eměstnar.cu bank, pojlšťmN:en a s1<webnictví 

Life 
PRVNI AMERICKO CESKA POJISfOVNA. A.S. 

·I 

Amcico - První Americko-Česká pojišťovna, a. s. Skanska CZ, a. s. 

2) Výrobci sportovního zboží 

Alpine Pro, a. s. Adidas ČR, s. r. o. 

REJOICE® Flowers manufactory Moira CZ a. s. 

3) Výrobci nápojů, potravin a cateringové společnosti 

Fontána Watercollers, s. r. o. Coca-Cola Beverages ČR, spol. s r.o. 
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Bohéma Brno, s. r. o. 

4) Ostatní služby 

Sportovní klub Kociánka Brno 

Dopravní podnik města Brna, a. s. 

Projekt Emil, transportní vozy, 

půjčka od sportovních klubů a těl. jednot 
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crocodille· 

Crocodille ČR, s. r. o. 

Magistrát města Brna 

škoda 
S ,,, J)l Y .. I E VER 

Škoda Auto, a. s. 

r 

T -Mobile Czech Republic, a. s. 



5) Mediální partneři 

Česká televize český rozhlas 1 -Radiožurnál 

Tento výčet potenciálních partnerů vhodných ke spolupráci s událostí MS v boccie v ČR 

není kompletní. Jsou to pouze příklady partnerů, se kterými má sport pro postižené již nějaké 

zkušenosti nebo partneři, které by měl podle mého názoru oslovit organizační tým při 

pořádání MS v boccie. 

90 



6 Závěr 

V průběhu tvorby této diplomové práce jsem zmínila hned několik témat, které jsou 

podstatné a nezbytné pro pořádání mezinárodní sportovní události. Domnívám se, že se mi 

podařilo vytvořit reálný koncept pro uspořádání Mistrovství světa v boccie ve městě Brně 

v české republice, což bylo od začátku mým cílem. 

Po teoretické části, kde jsem provedla jen shrnutí základních definic a pojmů 

managementu a marketingu, jsem zároveň představila bocciu, jako paralympijský sport a 

uvedla její historii a význam. 

Dále jsem se zabývala analyzováním Mistrovství světa a Evropy z Portugalska z let 2002 

a 2005. Vybrala jsem si tyto dva šampionáty jednak proto, že práce vznikla v Portugalsku, 

měla jsem přístup k dostatečnému množství materiálů díky uskutečněnému rozhovoru 

s předsedou Asociace pro postižené a zároveň proto, že jsem se těchto mistrovství 

zúčastnila jako mezinárodní rozhodčí. Díky tomu mohla získat má práce reálnější charakter a 

proto věřím, že můj koncept na organizování mistrovství světa bude využitelný. 

Po zhodnocení portugalských šampionátů, které oba měly velký organizační úspěch, 

jsem zanalyzovala prostředí v České republice pro pořádání mistrovství světa. Došla jsem 

k závěrům, že je třeba posílit propagační a komunikační strategii, aby se docílilo většího 

množství diváků a celkové pozornosti sportu pro postižené všeobecně. Je nutné přilákat 

nové a udržet stávající sponzory. 

V další části jsem se zabývala jednotlivými prvky samotné organizace šampionátu. 

Navrhla jsem řešení pro budoucí organizační tým této akce. Prvním krokem je stanovit 

organizační výbor a tým lidí, kteří budou vědět o svých pravomocích. Dalším je výběr 

mezinárodních rozhodčích, klasifikátorů a technického delegáta od IBC. Místo, kde by se 

dalo mistrovství uskutečnit, jsem vybrala podle velikosti a bezbariérového provedení -

Městskou sportovní halu v Brně. Místo ubytování jsem vybrala poblíž sportovní haly. 

V dalším kroku jsem navrhla zajištění stravy, pitného režimu a dopravy. Stanovila jsem 

předběžný rozpočet. Uvedla jsem zde ty nejdůležitější věci, na které by organizační výbor 

neměl zapomenout. Ze sportovně-technického hlediska jsem vyčerpala vše, co bylo třeba 

k pořádání mistrovství zmínit. Navrhla jsem také rozvržení prostoru v městské hale, jelikož 

závodní kurty se budou muset rozdělit do dvou hal. 

Část, která je jako poslední a asi nejvíce kreativní je ta, kde Mistrovství světa v boccie 

v ČR dostává své vlastní logo a návrh propagačních materiálů. Myslím si, že tyto prvky jsou 

velmi důležité a dosud se boccia s těmito nápady nepotýkala často. Mám zde uvedené 

příklady sponzorských balíčků jen pro hlavní partnery akce, Generálního partnera bude 

organizační tým těžko hledat kvůli neatraktivnosti boccii. Na závěr jsem uvedla partnery, se 
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kterými již spolupracují sportovní kluby nebo tito podporují národní závody v boccie, a 

několik nových, které by mohl organizační tým oslovit. 

V podstatě jsem touto diplomovou prací chtěla dokázat, že pokud se česká republika 

pustí do organizování mistrovství světa v boccie, nebude to neřešitelný problém. Přinese jí 

dobré jméno, boccia se stane více známým sportem a velmi pravděpodobně přiláká nové 

sponzory, kteří by se mohli stát dlouhodobými. Příležitost k účasti by dostalo více českých 

sportovců, jelikož náklady na jejich účast by byly nižší než je obvyklé při konání těchto akcí 

v zahraničí. Z finančního hlediska by se podařilo udělat z mistrovství ziskovou událost. Podle 

mého názoru není jediný negativní prvek na pořádání velké mezinárodní události v české 

republice. Vždy se podstupuje riziko, že věci nepůjdou tak, jak byly naplánované, ale právě 

proto musí být organizační výbor sestaven z lidí se zkušenostmi a schopnostmi reagovat na 

nepředvídatelné a krizové situace. Doufám, že u příštího pořádání mistrovství světa či 

Evropy budu přítomna jako členka organizačního týmu. 
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PŘÍLOHA 1. 
ROZVRŽENÍ BOCCIA KURTU 
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Příloha 2. 

IBC - MEZINÁRODNÍ VÝBOR BOCCII 

ŽÁDANKA POŘADATELE REGIONÁLNÍCH A SVĚTOVÝCH ŠAMPIONÁTŮ 

Předmluva 2 
1. Typ závodů 2 
2. Registrační poplatek a rozpočet 2 

2.1 registrační poplatek 2 
2.2 rozpočet 2 

3. Spojení na kandidátskou zemi 3 
4. Národní svaz nebo národní paralympijský výbor, jež podporují tuto kandidaturu 3 
5.Závody 4 

5.1 Podrobnosti k závodům 4 
5.2 Casový plán 4 
5.3 Vedení závodů 5 
5.4 Parametry závodů 5 

6. Místo konání závodů 6 
6.1 Podrobnosti k hale 6 
6.2 Umístění a zázemí 6 
6.3 Prostředí v hale 7 
6.4 Využití 7 

7. Náhradní tréninkové sportoviště 8 
8. Cinovníci závodů 8 
9. Ubytování 9 

9.1 Jaké ubytování se bude používat 9 
9.2 Jak je ubytování vybavené 10 

10. Systém stravování 11 
11 . Cesta na místo a místní doprava 11 
12. Zdravotnické zabezpečení 12 
13. Pojištění 12 
14. Administrativní zajištění 13 

14.1 Zpracování informací a údaje k registraci 13 
14.2 Postup při opožděných přihláškách 13 

15. Všeobecné informace 14 
15.1 Podrobnosti k hostitelské zemi 14 
15.2 Mimořádné schůze 14 

16. Povinná dokumentace a poplatek 15 



Předmluva: 

Vyplňte prosím tento formulář za pomoci "Podrobného průvodce" a předložte do rukou 
lnternational Boccia Committee. Musíte vyplnit všechna políčka. V některých z nich je 
k dispozici nápověda, která se zobrazí kliknutím na políčko a stiskem klávesy F1 . V případě 
jakýchkoliv dotazů se bez problémů obracejte na nás na e-mailu 
J?!d~poCQia1nJ~rn<-~tionr-:i._gmn. 

1. Typ závodů 

Název závodů 

Mistrovství Mistrovství Mistrovství 
amerického D Evropy D Asie a Jižního D kontinentu Tichomoří 
Mistrovství D Mistrovství D Světový n Afriky světa pohár 

Jiné závody D 
2. Registrační poplatek a rozpočet 

2.1 Registrační poplatek 

Měna 

2.2 Rozpočet 

Jakou výši registračního poplatku navrhujete? 

I 
(kliknout, vybrat měnu a do levého políčka 
vypsat čísly výši poplatku) 

Váš navrhovaný rozpočet 

Zde přiložte prosím svůj návrh rozpočtu na akci. 



3. Spojení na kandidátskou zemi 

Spojení na žadatele 

Stát 
Kontaktní osoba 
Telefon 
Fax 
E-mail 

4. Národní členský svaz nebo národní paralympijský výbor, jež podporují kandidaturu 

Národní členský svaz nebo národní paralympijský výbor 

Název národního členského svazu 
nebo NPV, jež kandidaturu podporují 
Jméno kontaktní osoby v národním 
členském svazu nebo NPV 
Telefon 
Fax 
E-mail 
Poštovní adresa svazu nebo NPV 



5.Závody 

5.1 Podrobnosti k závodům 

Podrobnosti k závodům 

Místo konání závodů Uméno města a 
státu) 
Data konání závodů Začátek: 

Konec: 
Datum slavnostního zahájení 
Datum zakončení 

5.1 Časový plán 

Podrobnosti k závodům 

Data příjezdu a Technický delegát Příjezd: Odjezd: 
odjezdu. Hlavní rozhodčí: Příjezd: Odjezd: 

Koordinátor pro Příjezd: Odjezd: 
klasifikace 
Rozhodčí: Příjezd: Odjezd: 
Klasifikátoři: Příjezd: Odjezd: 
Týmy: Příjezd: Odjezd: 

Data klasifikací: Začátek: Konec: 
Dny určené pro trénink: Začátek: Konec: 
První závodní den: 
Poslední závodní den: 
V kolik hodin budou každý den 
závody začínat: 
V kolik hodin budou každý den 
závody končit: 
Chystáte vyhradit jeden den volna Ano Ne 

D mezi závody jednotlivců a závody D družstev? 



5.3 Vedení závodů 

Vedení závodů 

Budete pro výpomoc se závody Ano D Ne D najímat nějakou firmu nebo agenturu? 

V případě, že jste odpověděli kladně: 

Název firmy: 

Jméno kontaktní osoby: 

Poštovní adresa firmy: 

Telefonní číslo: 

Fax: 

E-mail: 

5.4 Parametry závodů 

Parametry závodů 

Počet závodních kurtů: 

Počet kurtů na rozehrání: 

Potvrd1e, že ke každému kurtu (na 

D závody i trénink) připravíte alespoň Ano 
jednu sadu míčků. 

Popište, jaké budete používat 
zařízení pro měření času a ukazatele 
skóre. 



6. Místo konání závodů 

6.1 Podrobnosti k hale 

Podrobnosti k hale 

Název haly: 

Adresa haly: 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Webové stránky: 

6.2 Pozice a zázemí 

Pozice sportoviště a zázemí 

Jak daleko je hala od nejbližší ... km 
mezinárodní cestovní křižovatky: 

Vzdálenost od hlavního ubytování: ... km 

Vzdálenost od místních zařízení jako ... km 
jsou restaurace, obchody, ... 
Jak velká je zabezpečená skladovací . .. mz 
plocha? 
Kolik toalet je bezbariérových? 
Kolik sprch je bezbariérových? 
Kolik je v hale případných míst, kde si 
sportovci mohou odpočinout? 
Je v místě kavárna nebo restaurace? Ano D Ne D 
Jsou v hale oddělené šatny a Ano D Ne D místnosti pro činovníky závodů? 
Popište způsob zajištění zdravotnické 
služby: 



6.3 Prostředí v hale 

Prostředl v hale 

Typ podlahy a materiál: 

Stav podlahy: 

Jakým zpusobem hodláte stávající 
podlahu případně upravovat? 

Napište prosím, jak budete regulovat 
teplotu? 
Jaké je v hale osvětlení Gaký typ)? 

Potvrďte prosím, že hala je ozvučená Ano O 
pro hlasatele: 

Popište sektor pro usazení diváků a 
hlediště. 

6.4 Využití 

Využití haly před závody a po jejich skončení 

Potvrďte prosím, že během závodů 

D 
budou prostory sloužit výhradně Ano 
právě závodům: 

Jestliže ne, pak uveďte, kdy přesně 
bude hala sloužit závodům: 

Bude do haly možno chodit ještě před AnoD 
I 

Ne 0 
závody na trénink? 
Potvrďte prosím, že stav podlahy Ano [J 
bude připraven na závody: 



7. Náhradní tréninkové sportoviště 

Jestliže se bude používat náhradní tréninkové sportoviště, pak uveďte: 

Název a adresu: 

Vzdálenost od závodní haly: ... km 
Kolik kurtů se na trénink použije? 
Popište podlahu: 
Popište způsob zajištění zdravotnické 
pomoci: 
Budou si výpravy muset za použití AnoD Ne 0 
tréninkových kurtů priplatit? 

Připište cenu: 
(měnu í částku) 

8. Činovníci závodů 

Činovnfci závodů: 

Kolik mezinárodních rozhodčích je na 
tyto závody třeba?: 

Kolik mezinárodních rozhodčích máte 
v tuto chvíli vy jako pořadatelská 
země? 
Budete před závody potřebovat 
uspořádat kurs pro akreditaci AnoD Ne 0 
mezinárodních rozhodčích? 
Na kterou dobu pořádání kursu Začátek: Konec: 
navrhujete? 
Kdy hodláte oslovit případné 
účastníky kursu a pozvat je? (datum) 



9. Ubytování 

9. Jaký typ ubytování použijete? 

Typ ubytování 

Hotel Motel Ubytovna Univerzita Jiné 

Anon Ano n Anon Anon Anon 

Jestliže jste zaškrtli políčko ,Jiné", upřesněte prosím zde: 



9.2 Jak je ubytování vybavené 

Vybavení místa ubytování 

c c 
I s: C'" :::::1 
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Vzdálenost od hlavního mezinárodního dopravního 
uzlu (v km) 
Hodnocení úrovně bydlení (ve ***** stupnici) 

Zahrnuje poplatek za ubytování již nějakou stravu? Kliknout Ano/N Ano/N Ano/N Ano/N 
vybrat e e e e 
zmožn 

Snídaně o stí 
,,Ano/Ne 

Oběd " 

Večeře D D D D D 
D D D D D 
D D D D D 

Můžete zajistit zvláštní stravu? Ano/Ne Ano/N Ano/N Ano/N Ano/N 
Uveďte prosím podrobnosti e e e e 
Kolik pokojů je bezbariérových pro vozíčkáře? 

Jsou v ubytování v případě potřeby ochotní Ano/Ne Ano/N Ano/N Ano/N Ano/N 
provést úpravy pro provoz vozíků? Jedná se o e e e e 
odstraňování dveří apod. 
Počet zdviží nebo výtahů 

Po kolika lidech se bude v pokojích bydlet? 

Kolik pokojů má vlastní koupelnu? 

Mají koupelny sprchu nebo vanu? S/8/88 S/8/S S/8/S S/8/S S/8/S 
S=sprcha (shower), B=vana (bathtub), SB=sprcha 8 8 8 8 
i vana 
Kolik je v místě kaváren nebo restaurací? 

Je v místě prádelna nebo čistírna? Ano/Ne Ano/N Ano/N Ano/N Ano/N 
e e e e 

Je možné provést úpravy pro případné ubytování Ano/Ne Ano/N Ano/N Ano/N Ano/N 
dalších hostů. e e e e 



10. Systém stravováni 

Tam, kde se strava nepodává přímo v místě ubytování (9.2), uveďte podrobnosti 
alternativního zajištění jídel v následující tabulce: 

Alternativní zajištění stravy 

Typ stravy Kde se bude podávat 

Snídaně 

Oběd 

Večeře 

Jaká zvláštní dieta se dá připravit? 
U každého typu uveďte podrobnosti zvlášť. 

11. Cesta na místo a místní doprava 

Podrobnosti k cestě 

Mezinárodní dopravní uzel 

Pro leteckou přepravu 

Pro železnici 

Pro námořní přepravu 
Jaká místní doprava je k dispozici? 
Bezbariérový D Taxi D Vlaky D Tramvaje 

D 
Chůze D Jiné 

autobus 

Je přeprava z letiště/nádraží (viz výše) AnoD NeD 
zahrnuta v poplatku za účast na 
závodech? 
Je v poplatku za účast zahrnuta i místní Ano Nen 
přeprava mezi hotelem a sportovištěm? 

D 



12. Zdravotnické zabezpečení 

Zdravotnické zajištění 

Jméno a podrobnosti k nemocnici, která je 
nejblíže k ubytování a je vybavena pro 
poskytování služeb první pomoci. 

Vzdálenost od místa ubytování ... km 

Jméno a podrobnosti k nemocnici, která je 
nejblíže k dějišti závodů a je vybavena pro 
poskytování služeb první pomoci. 

Vzdálenost od dějiště závodů. . .. km 

Budou výpravy potřebovat soukromé Ano D Ne D zdravotní pojištění? 

13. Pojištění 

Pojištění 

Napište prosím, jaké pojištění bude zajišťovat akci. 



14. Administrativní zajištění 

14.1 Zpracování informací a údaje k registraci 

Administrativa 

Potvrďte prosím, že budete používat software Ano 
zhotovený pro potřeby závodů v boccii 
(Boccia Computer Management Software) 
Budete pro zpracování výsledků používat Ano n Ne n 
počítač? 

Budete mít k dispozici veřejně přístupné Ano 

D 
Ne 

D webové stránky? 

Termíny pro přihlášky: 
První přihlášky Termín pro distribuci: 

Termín pro odevzdání: 
Druhé přihlášky Termín pro distribuci: 

Termín pro odevzdání: 
Finální přihlášky Termín pro distribuci: 

Termín pro odevzdání: 
Finální přihlášky se odevzdávají spolu s konečnou platbou 

14.2 Postup při opožděných přihláškách 

Opožděné přihlášky 

Budete akceptovat přihlášky, které dojdou po Ano D Ne D termínu? 

Jestliže ano, tak do jakého data jsou i 
opožděné přihlášky přijatelné? 



1~ Všeobecnéinfor~nace 

15.1 Podrobnosti k hostitelské zemi 

Podrobnosti k hostitelské zemi 

Uřední jazyk 
Jaké papíry je zapotřebí obstarat pro vstup Viz Průvodce v příloze, odst. 15.1 
do země (víza, ... ) a jaké v tomto ohledu 
podniknete opatření. 
Dostanou jednotlivé výpravy k sobě asistenta Ano D Ne D nebo asistentku? 
Zajistí pořadatel tlumočníky? Ano D Ne D 
Budou výše uvedené služby bezplatné? Ano D Ne D 
Jaká je místní měna? 

Informace k elektřině? Napětí: 
Druh zásuvek: 

15.2 Mimořádné schůze 

Jste schopni zabezpečit schůze? 

Schůzi sportovců Ano n Ne n 
Schůzi IBC (Mezinárodní výbor boccii) Ano n Ne n 
Valnou hromadu Ano n Ne n 
Hradí se nějaký poplatek? Ano n Ne n 



16. Povinná dokumentace a poplatek 

Nezapomeňte přiložit tyto dokumenty: V příloze 

Plánek hlavního objektu závodů D 
Plánek tréninkového sportoviště D 
Plánek rozvržení ústřední hrací plochy D 
Mapku, která zobrazí vzdálenosti a polohu mezi jednotlivými dějišti D 
závodů 

Informace ke zvláštním druhům stravování D 
Kopii vašeho dokladu o pojištěn í D 
Váš návrh rozpočtu D 
Informace o formulářích nebo vízech, které budou výpravy nebo D 
delegace potřebovat ke vstupu do vaší země 

Poplatek, který se odvádí za oficiální povolení závodů D 
Podepsanou kopii o sjednaném pojištění D 
V případě potřeby můžete k výše uvedeným dotazům přiložit jakékoliv dodatečné informace. 
Můžete také rozvést další aspekty, na základě kterých dozná dle vašeho názoru vaše 
žádanka zlepšení a posílí vaše vyhlídky na právo pořádat kýžené závody. 



Souhlas se základními podmínkami mezi pořadatelem a CPISRAIIBC 

Ještě před definitivním schválením žádosti pořádat výše uvedené závody se organizační 
výbor zavazuje k tomu, že: 

1. Bude dodržovat závodní procedury I BC. 
2. Uhradí poplatek za schválení závodů, který se odvádí spolu s touto žádankou, 

činí: 
a. U závodů světového rozsahu: 250 EUR 
b. U závodů regionálního rozsahu: 150 EUR 
(a platí se do pokladny CPISRA/IBC). 

3. Zaplatí kapitační poplatek (25 EUR za osobu u světových závodů a 15 EUR za 
osobu u regionálních závodů), který se odvádí na účet CPISRA/IBC do 30 dnů od 
ukončení závodu. 

4. Zaplatí příslušné poplatky za závody i poplatky kapitační, a to na účet 
CPISRA/IBC do 30 dnů od ukončení závodů. 

5. Zaplatí na účet IBC/CPISRA poplatek za pronájem počítačového programu. 
6. Po dobu trvání závodů se pořadatel zavazuje uhradit cestovní náklady, ubytování 

a stravu těmto lidem: 
• Technickému delegátovi, hlavnímu rozhodčímu a koordinátorovi 

klasifikací- ti přijedou 3 dny před tím, než dorazí výpravy a odjedou den po 
posledním dnu závodů 

• Mezinárodním klasifikátorům- ti přijíždějí ve stejný den jako výpravy. Jeden 
tým (v některých případech dva týmy) mohou odjet po ukončení zápasů 
jednotlivců. Koordinátor a hlavní klasifikační tým odjíždějí po posledním 
závodním dnu. 

• Mezinárodním rozhodčím- přijíždějí ve stejný den jako výpravy a odjíždějí 
po závěrečném závodním dnu. 

Úvodní návštěva technického delegáta se odehraje co nejrychleji poté, co obdržíme vaši 
žádanku. Náklady spojené s touto inspekcí hradí pořadatel - uchazeč. Je možné, že bude 
zapotřebí ještě další návštěvy, kterou zaplatí také kandidát. 

Stane-li se, že uchazečů o pořádání závodů bude více, technický delegát bude muset 
podniknout inspekci všech míst aspirujících na pořádání akce. I zde platí, že náklady hradí 
organizátor, který předkládá žádanku. Vezměte prosím na vědomí, že návštěva technického 
delegáta vám nezaručuje přijetí žádanky. 

Podepsán (za organizační výbor): Datum: 

Podepsán (za národní svaz a/nebo národní Datum: 
paralympijský výbor): 



B o c c I A WORLD CHAMPIONSHIP CZECH REPUBLIC 

ČERVEN - BRNO - ČESKÁ REPUBLIKA 

Příloha 3. 

KONEČNÁ PŘIHLÁŠKA 

FORMULÁŘ B 

DOPRAVNÍPOŽADAVKY 

PŘÍLETY A ODLETY 

I zEMĚ: 

PŘÍLET 

Datum: Cas příletu: 

Aerolinky: Císlo letu: 

Město odletu: Přestupní město: 

ODLET 

Datum: Cas příletu: 

Aerolinky: Císlo letu: 

Celkový počet členů výpravy: 

Celkový počet manuálních vozíků: 

Celkový počet elektrických vozíků: 

Počet lidí, kteří nejsou schopni převozu v autě: 

Počet a velikost krabic s vybavením: 

Pokud chcete dopravu z letiště a zpět, je nezbytné vyplnit tento formulář 
s potřebnými informacemi. 

Pokud organizační výbor nedostaneme tyto informace v potřebném čase, naúčtuje si 
dodatečný poplatek a nezaručuje, že bude k dispozici odpovídající autobus. 

Prosím odpovězte před 1. březnem (rok). 

Jaselská- Teplice T elef. + 420 602 113 567 Fax +420 223 456 678 
E mail: spastic.handicap@volny.cz 



BOCCIA WORLD CHAMPIONSHIP CZECH REPUBLIC 

ČERVEN - BRNO- ČESKÁ REPUBLIKA 

Příloha 4. 

KONEČNÁ PŘIHLÁŠKA 

FORMULÁŘ C I ZEMĚ: 

PROFIL VÝPRAVY 

Informace na této straně budou dány na oficiální webové stránky Mistrovství světa. 

1. Seznam jmen všech sportovců a jejich aktivita během posledních 4 let. 

JMENO AKTIVITY 

2. Seznam aktivit/činností vašich týmů a páru během posledních 41et. 

3. Seznam jakýchkoliv důležitých/neobvyklých detailů o vašich sportovcích/doprovodech 
(speciální výživa, jakékoliv omezení). 

4. Seznam vašich webových stránek. Bude to přidáno do obecných informací jako spojení 
na Vás. 

PROSÍM PŘILOŽTE FOTOGRAFII KAžDÉHO SPORTOVCE. 

Jaselská- Teplice Telef. + 420 602 113 567 Fax +420 223 456 678 
E mail: spastic.handicap@volny.cz 



B o c c I A WORLD CHAMPIONSHIP CZECH REPUBLIC 

FORMULÁŘ D 

I ZEMĚ: 

CELKEM 
POPLATKY: 

CELKEM: 

CERVEN - BRNO - CESKÁ REPUBLIKA 

Příloha 5. 

KONEČNÁ PŘIHLÁŠKA 

POPLATKY 

X € 95,00 = -~------------------------·· 
Zpožděná platba (€ 1.000,00) = ·--~·-·· - -··----- ..... ···-·- ········· 

Extra dny (N x € 50, 00/den) = - -~ - . . . ·-·--· ___ .. .... _ . -· 
Extra poplatky doprovod (N x € 400)= __ L _____ .. ________________ .. _____ _ 

SLEVA první vstupní poplatek :§ .. __ 1_:9..9.()! 9.9.. ............. .... . . 

€ 

Seky by měly být vypsány na federaci : SPASTIC HANDICAP 
Bankovní účet a detaily banky: 
Jméno banky: 
Adresa: 

Jméno bankovního účtu: SPASTIC HANDICAP 
Císlo bankovního účtu: 

Platba musí být provedena před 1. květnem (rok)! 

Jaselská- Teplice Telef. + 420 602 113 567 Fax +420 223 456 678 
E mail: spastlc.handicap@volny.cz 



BOCCIA WORLD CHAMPIONSHIP 

Formulář na podání protestu 

Přiloha 6. 

Detaily o osobě podávající protest: 

Jméno 

Země Status 

Datum tas 

Startovní číslo Klasifikace 

Protest 

Datum a čas obdržení protestu Protestní poplatek 

Rozhodnutí protestního výboru 

Datum a čas Podpisy protestního výboru 

Protestní poplatek vrácen (podpis) 

Czech Republic 



")) 
r-'"0:! .• 
.. . ..,. ... ,.. ... 

WORLD CHAMPIONSHIP (. ··~t::r 
Mistrovství světa- Zápis o hře .... ·:~ 

Boccia Scoresheet 
-------------------------------------------------------------- IBC 

Příloha 7. 
BC1 O BC2 O BC3 o BC4 o 

PAIRS BC3 O PAIRS BC4 o TEAMS o 

Game n° (člslo hry) Court n° (číslo kurtu) ___ _ 

Pool (družstvo) Date (datum) ___ / ___ / ___ Start Time (čas zahájení hry) 

COUNTRY COUNTRY ________ __ 
Země 

Com petitor n° 
Číslo hráče 

Name 
Jméno hráče či týmu 

COLOUR 
Barva 

TIME TIME 
OUT čas 

END 
Směna 

Výsledek 

Violations - Substitutions 
Přestupky- Střídáni 

Player's signature (Podpis hráče) 

SCORE 
Výsledek 

Konečný 
výsledek 

TIE-BREAK 
TIE-BREAK 

Com petitor n° Name 

COLOUR 

SCORE END TIME 

TIE-BREAK 
TIE-BREAK 

Violations - Substitutions 

Player's signature 

Scorer (zapisovatel) __ Linesperson (čárový rozh.) ___ Referee (rozhodči) __ 

Head Referee (hlavní rozhodčí) __ _ Finish Time (konečný čas) ___ h __ m 

TIME 
OUT 

Czech Republic 

Sanctíoned Event 


