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Kontrola wersji dokumentu
Wszelkie zmiany dokonane w niniejszych przepisach będą zaznaczone poniżej.
Należy odnieść się do numeru wersji na stronie tytułowej, aby zidentyfikować,
która jest to wersja.
Wersja Wprowadzone zmiany

1.1









3.4.8 rozstrzyganie sporów
Przepis 4 Kontrola bil
8.11 “kontrola wizualna”
Przepis 9 Kontrola bil
Przepis 9.4 Bile, które nie przeszły kontroli nie są
ponownie testowane
10.16 Sprawdzanie bil po meczu
15.11.1 Bila manipulowana

Przez kogo

Data

GV

październik 2021

Zmiany dla wersji v.1.1 zaznaczone są takim kolorem
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Zmiany w wersji od 2018 v.4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wprowadzone zmiany w przepisach są zaznaczone na niebiesko. Większość, ale nie koniecznie wszystkie ze zmian są
podsumowane poniżej.
Zmiany w wersji 1.1

Dodano nagłówki rozdziałów
1.Rozszerzono definicje
2. Usunięto wymagania wiekowe - znajdują się one w Przewodniku Zawodów dla poszczególnych zawodów
3.2 Usunięto klauzulę dot. Mózgowego Porażenia Dziecięcego (MPD)
3.3, 3.3 W żadnych rozgrywkach nie ma zawodników rezerwowych (z wyjątkiem zawodów młodzieżowych
zgodnie z Przewodnikiem Zawodów)
3.6 Zezwolenie na Asystenta Trenera (AT)
4 Usunięto kontrolę bil z kontroli sprzętu przed zawodami- kontrola odbywać się będzie w Call Roomie.
4. Na boisku nie można używać żadnego niezatwierdzonego sprzętu elektronicznego (zakaz obejmuje wszystkie
smartwatche)
4.7 Używanie licencjonowanych bil na zawodach sankcjonowanych przez BISFed zgodnie z harmonogramem
4.7 + 8.11 Dodano kontrolę bil do procedur w Call Roomie.
Bile, które nie przeszły testu, nie zostają zastąpione - z wyjątkiem Jacka
5.2 Szczyt rampy nie może przewyższać ścian bocznych rampy
5.4 Wymagania dot. pointera wyjaśnione bardziej przejrzyście
5.5, 13.5 Reset rampy w dogrywce i po powrocie z boiska musi być równoczesny
6.4 Adaptacje wózków
9.4 Bile, które nie przeszły testu w Call Roomie nie są testowane ponownie
10.1 NIE naruszaj Pola Rzutu (Boxu) przeciwnika podczas 2 minutowej rozgrzewki
10.7 Uprawnienia dla Operatorów Rampy podczas mierzenia
10.12 Równa Odległość - Musi być równa ODLEGŁOŚĆ oraz równa liczba PUNKTÓW
10.14 Upuszczona bila - wyjaśnienie
10.16 Obowiązkowa kontrola bil
10.5.1 “Zejdź z drogi - z toru rzutu “
12 Przerwana Runda - wyjaśnienia
13.3 W przypadku remisu, rzut monetą wykonywany jest przed ogłoszeniem: „Jedna Minuta”
13.7 Usunięto tą dogrywkę, (ponieważ Ranking jest ostatecznym kryterium przy podejmowaniu decyzji)
14.2 Zawodnicy, Sportowi Asystenci oraz Operatorzy Ramp nie powinni wchodzić do Pola Rzutu przeciwnika –
(czasami nie da się tego uniknąć, ale każdy powinien dołożyć wszelkich starań, aby uszanować obszar
przeciwnika)
15.2.1 Powiększony Kwadrat Karny (teraz 35x35cm)
15.2.3 Wykonywanie rzutów karnych – doprecyzowanie sformułowania
15.8.8 Usunięto ten punkt (Bile nie wyrzucone- nie jest to naruszenie przepisów – stają się tylko bilami
nieważnymi)
18.3, 18.6 “lekarz” zamieniono na „personel medyczny“
19. Dodano sekcję dla Czasu Technicznego, tak aby wszystko było w jednym miejscu
20.8 Protest zostanie rozpatrzony na boisku
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Wstęp
Poniższy tekst opisuje reguły gry w Boccię.
Przedstawione przepisy odnoszą się do wszystkich oficjalnych międzynarodowych zawodów pod auspicjami
BISFed (Boccia International Sport Federation). Obejmują one wszystkie zawody sankcjonowane przez BISFed
włączając zawody regionalne, World Cup Events, Regional i World Championships i Igrzyska Paraolimpijskie.
Zawodnicy muszą spełniać wymagania określone w Podręczniku Klasyfikacji.
Zawody Młodzieżowe mogą mieć niewielkie odstępstwa od tych zasad (np. może być zezwolenie na Zawodników
Rezerwowych dla drużyn i par na niektórych zawodach. Wiek zawodników będzie podawany w Przewodniku
poszczególnych Zawodów Młodzieżowych. (Wiek to minimum ukończone 15 lat przed rozpoczęciem roku dla
wszystkich innych zawodów BISFed).
Federacje Narodowe i inne instytucje mogą dostosowywać przepisy do swoich konkretnych potrzeb, ale muszą
ich przestrzegać aby uczestniczyć w zawodach sankcjonowanych przez BISFed.
Komitety Organizacyjne Zawodów mogą dodawać wyjaśnienia zgodne z ustaleniami Delegata Technicznego
wskazanego przez BISFed, jednak nie wolno zmieniać samych reguł gry i powinny one być przedłożone w formie
pisemnej i zaakceptowane przez BISFed.

Duch gry
Etyka i atmosfera gry są podobne do tych, które panują podczas gry w tenisa. Publiczność jest mile widziana,
jednak widzowie oraz Zawodnicy nie biorący udziału w grze powinni zachować ciszę w momencie, w którym
Zawodnik wykonuje rzut Bilą. W przypadku niedopuszczalnego zachowania mogą zostać poproszeni o
opuszczenie Sali.

Tłumaczenia
Edytowalne wersje są dostępne dla członków BISfed chcących przetłumaczyć przepisy na inny język. Dokument
dostępny pod adresem email: admin@bisfed.com BISFed dołoży wszelkich starań, aby publikować
przetłumaczone dokumenty, jednak dla uniknięcia wątpliwości wersja angielska jest wersją OSTATECZNĄ dla
wszystkich sporów i odwołań.

Fotografowanie
W czasie meczów zabrania się fotografowania z użyciem lampy błyskowej. Nagrywanie filmów jest dozwolone,
jednakże statywy i kamery na boisku mogą być umieszczane tylko za zgodą Sędziego Głównego lub Delegata
Technicznego.

Deklaracja
BISFed zdaje sobie sprawę, że mogą wystąpić pewne sytuacje, które nie zostały omówione w niniejszych
przepisach. Sytuacje te będą rozpatrywane w momencie ich wystąpienia w porozumieniu z Delegatem
Technicznym i/lub Sędzią Głównym.
Wszelkie szczególne okoliczności, które wymagają odstępstwa od przepisów gry i mają wpływ na przygotowanie
lub rozegranie meczu, muszą zostać zgłoszone przed rozpoczęciem gry. Muszą one zostać poruszone przed lub
w trakcie spotkania technicznego, aby można było je omówić i rozwiązać przed rozpoczęciem meczów.
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PODSTAWY
1. Definicje
Klasyfikacja
Klasa/Kategoria
KO- HOC
SG/HR, ASG/AHR,
DT/TD, ADT/ATD
Asystent Trenera
Strona
Sportowy Asystent
(SA)
Operator Rampy
(OR)
Bila
Jack
Bile Organizatora
Napędzać
Bile niewyrzucone
Bila nieważna
Rzut karny
Reset
Zejść z drogi
Kiedy bila jest
wypuszczona
Sprzęt
Wózek
Roll Test
Szablon do bil
Waga
Boisko
rozgrzewkowe
Call Room
Strefa Gier (FOP)
Boisko
Pole Gry
Pole Rzutu
Linia Rzutu
Linia V
Krzyż
Kwadrat Karny
Turniej
Zawody
Mecz
Runda

Oznaczenie zawodników zgodnie z Zasadami Klasyfikacji BISFed.
Jeden z rodzajów rozgrywek w zależności od klasyfikacji
Komitet Organizacyjny
Sędzia Główny, Asystent Sędziego Głównego, Delegat Techniczny, Asystent Delegata Technicznego
(AT) Osoba asystująca trenerowi – musi siedzieć obok stolika sędziowskiego
W rozgrywkach indywidualnych to jeden (1) zawodnik, w parach to dwóch (2) zawodników, w
drużynach to trzech (3) Zawodników. SA, trenerzy i AT są dodatkowymi członkami Strony.
Asystent dla zawodników BC1 lub zawodników BC4 grających nogą zgodnie z przepisami dot.
Sportowych Asystentów.
Asystują zawodnikom BC3 zgodnie z przepisami dot. Operatorów Rampy – według
Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego mają status zawodnika.
Jedna z czerwonych lub niebieskich bil lub Jack (p.4.7)
Biała bila – główny cel
Licencjonowane bile dostarczone przez Komitet Organizacyjny, używane podczas Zawodów.
Termin używany dla wyrzucenia bili na boisko obejmuje: wyrzucenie, wykopnięcie lub wypuszczenie
bili przy użyciu sprzętu wspomagającego.
To bile, których Strona nie wyrzuciła w danej rudzie – zostają uznane za bile nieważne
Kolorowa bila, wyrzucona lub wykopnięta poza obszar boiska; Bila usunięta z boiska przez sędziego w
konsekwencji złamania reguł gry; Bila, która nie została wyrzucona przed upływem limitu czasu
przysługującego stronie; Bila, której zawodnik zdecydował się nie wyrzucać.
Bila rzucana na zakończenie Rundy przyznana Stronie przez Sędziego w celu ukarania strony przeciwnej
za określone naruszenie przepisów.
Wyraźne przesunięcie rampy co najmniej 20 cm w lewo i co najmniej 20 cm w prawo.
W tylnej części Boxu. OR musi tak przemieszczać swój sprzęt aby nie przeszkadzać przeciwnikowi i nie
został on uszkodzony przez rywala.
Zawodnik znajduje się w końcowej fazie ruchu napędzającego piłkę. W przypadku BC3 obejmuje to czas,
gdy piłka znajduje się na rampie.
Wózki, rampy, rękawiczki, szyny, pointery i każdy inny sprzęt wspomagający
Wózek, skuter; podczas rozgrywek zawodnik MUSI używać wózka inwalidzkiego
Zgodna ze standardem BISfed rampa używana do sprawdzenia czy Bile toczą się prawidłowo.
Zgodny ze standardem BISFed szablon z dwoma specjalnymi otworami, używany do sprawdzenia czy
obwód bil spełnia wymagane kryteria
Używana do ważenia bil z dokładnością 0,01g.
Obszar wyznaczony dla zawodników do rozgrzewki przed wejściem do Call Room
Miejsce do rejestracji przed każdym meczem.
Obszar, który obejmuje wszystkie boiska, włącznie ze stanowiskiem sędziego mierzącego czas.
Wyznaczony liniami obszar, na którym rozgrywany jest mecz, obejmujący również Pola Rzutu.
Boisko bez pól rzutu.
Jedno z sześciu oznaczonych i ponumerowanych pól z którego Zawodnik wyrzuca bile
Linia na Boisku, zza której Zawodnicy wyrzucają bile.
Linia V, którą całkowicie musi przekroczyć Jack, aby uznany został za bilę ważną.
Znak w centrum pola gry
Kwadrat na krzyżu o wymiarach 35 cm x 35 cm przeznaczony do wykonywania Rzutów Karnych.
Całe zawody lub zawody wraz z kontrolą sprzętu. Ceremonia Zakończenia zamyka Turniej. Turniej
może zawierać więcej niż jedne zawody.
Wszystkie indywidualne mecze stanowią jedne zawody. Wszystkie mecze drużynowe oraz rozgrywki w
parach stanowią jedne zawody.
Jedna rozgrywka pomiędzy dwoma Stronami.
Jedna część meczu, w której wszystkie Bile zostały wyrzucone przez obie strony.
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Przerwana Runda
Powtórzona Runda
Przewinienie
Żółta Kartka
Czerwona Kartka

Runda uznana jest za Przerwaną, gdy układ Bil na boisku został celowo lub przypadkowo zakłócony
(zmieniony).
Przerwana Runda, w której nie dało się przywrócić Bil i kontynuować gry.
Każde działanie Zawodnika i/lub Sportowego Asystenta, Operatora Rampy, strony, asystenta trenera,
trenera, które jest niezgodne z przepisami, w wyniku którego Strona ponosi karę.
Żółta kartka o wymiarach ok.7 x 10 cm pokazywana przez sędziego w celu udzielenia ostrzeżenia.
Czerwona kartka o wymiarach ok.7 x 10 cm pokazywana przez sędziego w celu udzielenia
dyskwalifikacji.

2. Kryteria Kwalifikacji Zawodników
Zawodnicy muszą siedzieć na wózku inwalidzkim, aby wziąć udział w zawodach. Kryteria kwalifikowalności
(klasyfikacji) są szczegółowo określone w Zasadach Klasyfikacji BISFed. Więcej informacji na temat klasyfikacji
można znaleźć w najnowszych zasadach klasyfikacji BISFed, opublikowanych na stronie internetowej BISFed.

3. Rodzaje rozgrywek
Indywidualne (jeden przeciwko jednemu)
Pary (dwóch przeciwko dwóm)
Drużyny (trzech przeciwko trzem)

3.1 Rozgrywki indywidualne









Indywidualne BC1 Mężczyźni
Indywidualne BC1 Kobiety
Indywidualne BC2 Mężczyźni
Indywidualne BC2 Kobiety
Indywidualne BC3 Mężczyźni
Indywidualne BC3 Kobiety
Indywidualne BC4 Mężczyźni
Indywidualne BC4 Kobiety

W rozgrywkach indywidualnych, mecz składa się z czterech (4) Rund. Każdy Zawodnik rozpoczyna dwie rundy z
zachowaniem kolejności wyrzutów Jacka w poszczególnych Rundach. Każdy Zawodnik ma sześć (6) kolorowych
bil. Strona rzucająca czerwonymi bilami zajmuje Pole Rzutu nr 3, natomiast strona rzucająca niebieskimi bilami
zajmuje pole rzutu nr 4. Do Call Roomu każdy Zawodnik może wnieść 6 czerwonych bil, 6 niebieskich bil i 1 Jacka.
Zawodnicy BC1 i BC4 grający nogą mogą mieć Sportowego Asystenta, do pomocy na Boisku. Zawodnicy BC3 mają
do pomocy Operatora Rampy. Jeden trener lub asystent trenera może towarzyszyć każdej stronie na boisku we
wszystkich rodzajach rozgrywek, ale musi siedzieć obok stolika sędziowskiego w strefie przeznaczonej dla
trenerów.

3.2 Rozgrywki w parach
Pary BC3
Zawodnicy muszą posiadać klasę BC3. Każda Para BC3 musi składać się z jednej kobiety i jednego mężczyzny.
Każdemu Zawodnikowi towarzyszy Operator Rampy, który musi przestrzegać przepisów dla operatorów rampy
(p. 3.5). Także jeden trener lub asystent trenera może towarzyszyć każdej Parze na boisku. Podczas trwania
rundy, musi siedzieć obok stolika sędziowskiego w Strefie przeznaczonej dla Trenerów.
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Pary BC4
Zawodnicy muszą posiadać klasę BC4. Każda Para BC4 musi składać się z jednej kobiety i jednego mężczyzny.
Zawodnikowi grającemu nogą może asystować Sportowy Asystent, który musi przestrzegać przepisów dla
Sportowych Asystentów (p. 3.5). Jeden trener lub asystent trenera może towarzyszyć każdej Parze na boisku.
Podczas trwania rundy, musi siedzieć obok stolika sędziowskiego w Strefie przeznaczonej dla Trenerów.
W parach BC3 i BC4 mecz składa się z czterech (4) Rund. Każdy Zawodnik rozpoczyna jedną Rundę z zachowaniem
kolejności wyrzucania Jacka w porządku numerycznym (z Pola Rzutu nr 2 do pola nr 5). Każdy Zawodnik ma trzy
kolorowe bile. Strona rzucająca czerwonymi Bilami zajmuje Pola Rzutu 2 i 4, natomiast Strona rzucająca
niebieskimi bilami zajmuje Pola Rzutu 3 i 5.
3.2.1 Do Call Roomu każdy Zawodnik z Pary może wziąć 3 czerwone bile, 3 niebieskie bile i 1 Jacka na Parę.

3.3 Rozgrywki drużynowe
Zawodnicy muszą posiadać klasę BC1 lub BC2. Drużyna musi składać się z 3 Zawodników i musi mieć w składzie
co najmniej jedną kobietę i jednego mężczyznę, w tym min. jednego Zawodnika BC1. Nie ma zawodników
rezerwowych. Obecność Zawodników Rezerwowych może być dozwolona tylko w zawodach Młodzieżowych –
jeżeli takie informacje znajdują się w Przewodniku Zawodów.
Każda Drużyna może mieć tylko jednego Sportowego Asystenta, który musi przestrzegać przepisów dla
Sportowych Asystentów (p. 3.5). Ponadto, jeden trener lub asystent trenera może towarzyszyć każdej drużynie
na boisku. Podczas trwania rundy, musi siedzieć obok stolika sędziowskiego w Strefie przeznaczonej dla
Trenerów.
W rozgrywkach drużynowych mecz składa się z sześciu (6) rund. Każdy Zawodnik rozpoczyna jedną rundę z
zachowaniem kolejności wyrzucania Jacka w porządku numerycznym z pola rzutu nr 1 do pola nr 6. Każdy
Zawodnik ma dwie kolorowe bile. Strona rzucająca czerwonymi bilami zajmuje Pola Rzutu 1, 3 i 5, natomiast
strona rzucająca niebieskimi bilami zajmuje pola rzutu 2, 4 i 6.
3.3.1 Do Call Roomu każdy Zawodnik z Drużyny może wziąć 2 czerwone Bile, 2 niebieskie Bile i 1 Jacka na
Drużynę.

3.4 Odpowiedzialność kapitana
3.4.1 W Rozgrywkach Drużynowych i w Parach w każdym meczu każdej Stronie przewodzi Kapitan. Musi go
identyfikować Litera „C” widoczna dla Sędziego. Odpowiedzialny za zapewnienie napisu „C” jest Kapitan, Klub
lub kraj. Kapitan jest kierownikiem Drużyny, reprezentuje Stronę i jest odpowiedzialny za:
3.4.2 Reprezentowanie Drużyny/ Pary podczas rzutu monetą i dokonanie wyboru koloru Bil (czerwony lub
niebieski).
3.4.3 Decydowanie który z Zawodników ma wykonać poszczególne rzuty, włącznie z Rzutami Karnymi.
3.4.4 Zwracanie się do Sędziego o Czas Techniczny, Czas Medyczny. Może o to zwrócić się także Trener, Asystent
Trenera, Sportowy Asystent lub Operator Rampy.
3.4.5 Potwierdzenie decyzji Sędziego podczas podliczania punktów.
3.4.6 Konsultacje z Sędzią w przypadku Przerwanej Rundy lub w razie wątpliwości.
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3.4.7 Podpisanie protokołu lub wyznaczenie kogoś do podpisania. Osoba podpisująca musi podpisać się swoim
imieniem i nazwiskiem. Kiedy używany jest protokół w formie elektronicznej, zawodnik może go potwierdzić,
klikając “OK” lub dać pozwolenie sędziemu mierzącemu czas lub sędziemu boiskowemu na zatwierdzenie go
(kliknięcie “OK”) w jego imieniu.
3.4.8 Rozwiązywanie sporu. Jak określono w Przepisie 20, Kapitan/Zawodnik jest osobą, która musi poprosić o
wyjaśnienie. Za zgodą sędziego, Trener, AT lub SA/OR mogą również rozmawiać z sędzią. Jeśli konieczne jest
tłumaczenie, tłumacz może również uczestniczyć w rozmowie zgodnie z Zasadami 16.8 i 16.9

3.5 Asystenci zawodników
3.5.1 Operator rampy
Operator rampy jest uznawany za Zawodnika i musi przestrzegać przepisów dotyczących Zawodników, z
wyjątkiem tych przepisów, które dotyczą klasyfikacji. Operatorzy Ramp muszą przestrzegać zasad dot.
Operatorów Ramp. Kiedy w niniejszych przepisach jest mowa o „Zawodniku”, odnosi się to do osoby (osób)
wyrzucających Bile. Operator Rampy musi przestrzegać Polityki BISFed dotyczącej narodowości zawodników. OR
może asystować tylko jednemu zawodnikowi. OR musi być tą samą osobą przez całe zawody; chyba że OR
zachoruje. Jeśli OR jest chory, może zostać zastąpiony. Aby zmiana była dozwolona, należy dostarczyć SG
dokument medyczny potwierdzający chorobę. Informacja ta musi być też dostarczona do Biura Zawodów
(Competition Information Desk) tuż przed otwarciem Boisk Rozgrzewkowych na dany mecz. Przeciwnik musi
zostać powiadomiony o zmianie natychmiast po udostępnieniu boisk do rozgrzewki. Każdy rezerwowy OR musi
posiadać licencję operatora rampy BC3 i przejść szkolenie antydopingowe.
Operatorzy Rampy asystują Zawodnikom BC3, obsługując Rampę zgodnie z poleceniami Zawodnika. Operatorzy
Rampy muszą znajdować się w polu Rzutu Zawodników i nie mogą patrzeć na Boisko podczas rundy. Operatorzy
Ramp wykonują takie zadania jak:
 pozycjonowanie rampy – na polecenie Zawodnika
 ustawianie, stabilizowanie wózka– na polecenie Zawodnika
 regulowanie pozycji Zawodnika - na polecenie Zawodnika
 rolowanie i/lub podawanie Bil Zawodnikowi - na polecenie Zawodnika
 wykonywanie rutynowych czynności przed lub po rzucie
 zbieranie Bil po każdej Rundzie- kiedy sędzia podniesie bile i ogłosi „Jedna minuta!”
 Uczestniczenie w rozmowie między zawodnikiem a sędzią – za zgodą sędziego
 OR NIE może wejść na Boisko bez pozwolenia (Ref 15.9.7)
 OR MUSI przebywać poza Polem Rzutu Przeciwnika
W trakcie WYPUSZCZNIA Bili Operator Rampy:
 nie może mieć bezpośredniego kontaktu fizycznego z zawodnikiem (nie dotykać zawodnika w
żaden sposób – 15.5.5);
 nie może pomagać Zawodnikowi poprzez popychanie lub regulowanie wózka
 nie może dotykać pointera
Operator Rampy nie może spojrzeć na Boisko podczas trwania Rundy (p. 15.6.2, 15.6.5).

3.5.2 Asystent sportowy
Zawodnicy BC1 i BC4 grający nogą mogą mieć Sportowego Asystenta – (SA). Sportowy Asystent Zawodników BC1
i BC4 rzucający nogą powinien być ustawiony za Polem Rzutu swojego Zawodnika ale może wejść w Pole Rzutu
na jego polecenie. Sportowy Asystent wykonuje te same czynności co Operator Rampy, z wyjątkiem
pozycjonowania rampy.
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W trakcie wypuszczania Bili Sportowy Asystent nie może mieć bezpośredniego kontaktu fizycznego z
zawodnikiem (nie może dotykać zawodnika w żaden sposób – 15.5.5) i nie może pomagać Zawodnikowi poprzez
popychanie lub ustawianie wózka.

3.5.3 Asystent trenera
Asystent Trenera towarzyszy Zawodnikowi zamiast Trenera i ma takie same uprawnienia jak Trener. Tylko jeden
z nich (trener lub AT) może towarzyszyć zawodnikowi na boiskach rozgrzewkowych, w Call Roomie oraz na polu
gry. Podczas Rundy, AT (lub Trener) musi siedzieć obok tabeli wyników w Strefie dla Trenerów.

3.6 Trener
Jeden Trener lub Asystent Trenera na stronę może przebywać na boiskach rozgrzewkowych, w Call Roomie i na
Polu Gry podczas każdego rodzaju rozgrywek (p.7.2, 8.2) Dotyczy to także Rozgrywek Indywidualnych.

4. Kontrola sprzętu
Wszystkie urządzenia testujące wymagane do przeprowadzenia turnieju muszą zostać zatwierdzone przez
Delegata Technicznego BISFed i/lub Sędziego Głównego na każdych sankcjonowanych zawodach.
Kontrola sprzętu (wózki, rampy, pointery, rękawiczki, szyny, urządzenia komunikacyjne itp.) musi mieć miejsce
na początku turnieju. Sędzia Główny i/lub osoba przez niego wyznaczona przeprowadza kontrolę w czasie
określonym przez Delegata Technicznego. Najlepiej, gdyby mogło się to odbyć 48 godzin przed rozpoczęciem
zawodów. Sprawdzony i zatwierdzony sprzęt otrzymuje oficjalną pieczęć lub naklejkę na każdy element, w tym
naklejkę na każdą część Rampy. Rękawiczki, szyny lub inne podobne urządzenia, których Zawodnik używa na
Boisku, wymagają udokumentowanej zgody Komisji Klasyfikacyjnej. Zgodę należy przedstawić podczas kontroli
sprzętu. Również Sędziowie mogą poprosić o taką zgodę w trakcie wykonywania procedur kontrolnych w Call
Roomie. Zawodnicy i Trenerzy/AT korzystający z urządzeń komunikacyjnych na polu gry muszą podczas kontroli
sprzętu otrzymać oficjalną zgodę na ich używanie – i musza posiadać oficjalna nalepkę, pieczątkę. Dozwolone są
tylko niezbędne urządzenia, wykorzystywane do prawidłowej komunikacji. Sędziowie mogą sprawdzać sprzęt w
dowolnym momencie podczas meczu, aby upewnić się, że zawodnicy i SA/RO przestrzegają przepisów. Prośby o
zatwierdzenie jakichkolwiek przedmiotów po przejściu kontroli sprzętu nie będą już dozwolone. Zawodnicy i
Asystenci Sportowi/Operatorzy Ramp podczas pobytu na Boisku nie mogą otrzymywać żadnych komunikatów
spoza Boiska. Niezatwierdzone urządzenia komunikacyjne nie są dozwolone na polu gry. Każde naruszenie tej
zasady będzie stanowić niewłaściwą komunikację i będzie skutkować otrzymaniem Rzutu Karnego,
wykonywanego przy pierwszej okazji (tj. na końcu Rundy, w której popełniono wykroczenie).
Sprzęt podlega losowej kontroli w dowolnym momencie turnieju, według wyłącznego uznania Sędziego na
Boisku lub Sędziego Głównego. Jeśli okaże się, że sprzęt na Boisku nie spełnia kryteriów, zawodnik otrzymuje
Żółtą Kartkę. (p. 15.9.8) Jeżeli sprzęt zawodnika (wózek, rampa, rękawice, szyny i inne pomoce) nie spełni
kryteriów po raz drugi podczas losowej kontroli, to Zawodnik otrzymuje drugą Żółtą Kartkę i przegrywa aktualny
mecz walkowerem.
Bile Zapasowe, które dostarczył Komitet Organizacyjny Zawodów- (HOC), także muszą zostać poddane kontroli
na każdym turnieju.

KONTROLA BIL
Podczas kontroli sprzętu oraz w wyznaczonych godzinach w ciągu całego turnieju znajdować się będzie
nieformalna Strefa Kontroli Bil, gdzie można będzie sprawdzać Bile na oficjalnych urządzeniach testowych.
Dostępna będzie biblioteka obrazów przedstawiających bile w „dobrym stanie”
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4.1 Boisko
Powierzchnia Boiska powinna być płaska i gładka jak na przykład: wypolerowany beton, drewniana podłoga,
naturalna lub syntetyczna wykładzina. Powierzchnia powinna być czysta. Nie można używać żadnych środków
zmieniających powierzchnię podłoża (np. różnego rodzaju proszku itp.)
Wymiary Boiska to 12.5m x 6m wraz ze strefą rzutu podzieloną na sześć pól. Wszystkie pomiary granicznych linii
Boiska odnoszą się do wnętrza odpowiednich linii. Linie dzielące Pola Rzutu i linie Krzyża są mierzone od cienkiej
linii (zrobionej ołówkiem) na taśmie, od której taśma równomiernie rozchodzi się na obie strony. Linia rzutu i
linia „V” są umieszczone wewnątrz obszaru nieważnego dla Jacka (patrz - układ Boiska Bocci na końcu niniejszych
Przepisów).
Wszystkie linie boiska powinny mieć szerokość od 1.9 cm do 7 cm i muszą być dobrze widoczne. Powinna to być
taśma łatwo przylepna. Szeroka taśma, 4 - 7 cm jest używana do zewnętrznych linii granicznych, linii rzutu oraz
linii „V”. Wąska taśma, 1,9 – 2,6 cm szerokości, powinna być używana do wewnętrznych linii - linii dzielących
Pola Rzutu, wyznaczających Kwadrat Karny i Krzyż. Wewnętrzne wymiary Kwadratu Karnego wynoszą 35 cm x
35 cm. Wąska taśma jest umieszczona na zewnątrz tego 35 centymetrowego kwadratu.

4.2 Tablica wyników
Tablica wyników powinna być umieszczona w miejscu wyraźnie widocznym dla wszystkich Zawodników
rozgrywających mecz.

4.3 Sprzęt do pomiaru czasu
Pomiar czasu powinien być elektroniczny.

4.4 Bile nieważne
Bila, która wypadnie poza granice Boiska musi zostać umieszczona w wyznaczonym miejscu – specjalnym
pojemniku na nieważne bile lub poza linią graniczną Boiska około 1 m od bil znajdujących się na polu gry. Pozwala
to zawodnikom na swobodne manewrowanie wokół piłek oraz dobrą widoczność bil znajdujących się w grze.

4.5 Sygnalizator czerwony/niebieski
Sygnalizator podobny do rakietki używanej w tenisie stołowym, stosowany jest przez sędziego do wskazywania,
która ze stron (czerwona czy niebieska) wykonuje kolejny rzutu. Sędzia używa sygnalizatora i palców aby pokazać
wynik na koniec każdej Rundy i na koniec meczu.

4.6 Urządzenia pomiarowe
Do pomiaru obwodu Bil używane są Szablony. Do pomiarów odległości pomiędzy bilami na boisku sędzia używa
przyrządów takich jak, miary, suwmiarki, cyrkiel, szczelinomierz, latarka.

4.7 Bile do bocci
Zestaw bil do Bocci składa się z 6 bil czerwonych, 6 niebieskich i jednej białej zwanej Jackiem. Bile używane
podczas oficjalnych zawodów muszą spełniać kryteria ustalone przez BISFed. (p. 4.7.1, 4.7.2)
Każdy Zawodnik lub Strona może używać własnych kolorowych Bil. W indywidualnych rozgrywkach, każdy
Zawodnik może używać swojego Jacka; w rozgrywkach Drużyn i Par, przysługuje jeden Jack na Stronę.
Bile zapewnione przez organizatora mogą być użyte tylko przez Zawodników, którzy nie przynieśli swoich bil do
Call Roomu. Jack Organizatora zostanie wypożyczony stronie, której Jack nie przeszedł testów podczas kontroli
bil.
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4.7.1 Wymagania dotyczące bil
4.7.1.1 Bila powinna mieć kształt kulisty i być zbudowana z kawałków o jednakowych rozmiarach. Kawałki muszą
być ze sobą równomiernie zszyte, tworząc kulisty kształt. Bila musi ważyć 275 g. +/- 12g. Jej obwód musi wynosić
270 mm +/- 8 mm.
Wszystkie kawałki, fragmenty danej Bili muszą być wykonane z dopasowanego materiału. Dozwolone materiały
to: winyl, tkanina poliuretanowa, skóra, skóra syntetyczna, zamsz lub inny podobny materiał o niskiej
rozciągliwości.
Dozwolonym materiałem wypełniającym są: granulki lub kulki o jednakowej wielkości wykonane z polietylenu
lub innego podobnego tworzywa sztucznego lub naturalnych materiałów nieaktywnych. Materiały muszą być
nieprzewodzące, niemetaliczne i niemagnetyczne.
4.7.1.2 Bile muszą mieć wyraźny kolor czerwony, niebieski i biały, a każdy kolor musi mieścić się w
dopuszczalnym zakresie kolorów BISFed (patrz załącznik).
4.7.1.3 Każda Bila używana w zawodach sankcjonowanych przez BISFed musi być „Bilą licencjonowaną” od
licencjonowanego producenta. Bila musi być oznaczona oficjalnym logo producenta oraz oficjalnym logo
licencyjnym BISFed. Oba logo muszą być wyraźnie widoczne.
* Ta zasada będzie obowiązywać w pełni od 1 stycznia 2023 r. Przed tą datą będzie miała zastosowanie tylko do
następujących wydarzeń:
 Mistrzostwa Świata 2022
 Puchar Świata 2022
4.7.1.4 Bila nie zostanie zakwalifikowana do gry, jeśli nie jest w dobrym stanie. W dobrym stanie oznacza
nadająca się do zamierzonego celu, o zadowalającej jakości, nieuszkodzona i zgodna z określonym standardem.
Nie może mieć żadnych widocznych przebić ani nacięć na zewnętrznej powierzchni. Powierzchnia musi być
wolna od naklejek lub kalkomanii. Bila nie może mieć podartych lub brakujących nitek ani więcej niż dwóch
ściegów, które zostały ponownie zszyte lub naprawione. Na zewnątrz Bili nie mogą znajdować się żadne
substancje. Obejmuje to kleje lub wszelkie substancje o niskim współczynniku tarcia, takie jak olej lub smar. Bile
nie mogą mieć żadnych otarć celowo nałożonych na powierzchnie.
Zawodnicy, którzy używają manipulowanych bil zostaną natychmiast zdyskwalifikowani z bieżącego Turnieju. (p.
15.11.1)
Więcej szczegółów dotyczących licencjonowanych Bil zostanie opublikowane w kolejnej wersji 1.2 przepisów,
która powinna ukazać się w styczniu 2022 roku.

4.7.2 Testowanie bil
4.7.2.1 Po rzucie monetą, każda Bila zostanie przetestowana w Call Roomie za pomocą Standardowego Testu
BISFed (tzw. Roll Test). Sprawdzian polega na wypuszczeniu Bili po aluminiowej rampie o długości 290 mm
ustawionej horyzontalnie pod kątem 25 stopni (plus/minus 0,5 stopnia) w celu sprawdzenia, czy Bila potoczy
się pod wpływem grawitacji. Testowana Bila musi toczyć się co najmniej 175 mm po poziomej aluminiowej
płycie wylotowej o szerokości 100 mm. Test uznaje się za zaliczony a Bila za ważną jeśli Bila przetoczy się
dokładnie wzdłuż płyty wylotowej i spadnie z jej krawędzi końcowej. Każda Bila może być testowana
maksymalnie 3 razy. Jeśli Bila nie spadnie z krawędzi końcowej płyty wylotowej przy jednej z trzech próba a
spadnie z jej bocznej krawędzi - nie spełnia kryteriów, czyli będzie uznana za Bilę nieważną. Jeżeli Bila przejdzie
pozytywnie pierwszą próbę, próba druga i trzecia nie są wymagane. Podobnie, jeśli Bila nie zaliczy pierwszej
próby, ale przejdzie pozytywnie drugie podejście, trzecia próba nie jest wykonywana (na turniejach
sankcjonowanych przez BISFed, testowanie Bil odbywa się na urządzeniu Roll Test na którym kąt nachylenia
pomiędzy 24.5 a 25.5 stopnia został potwierdzony przez Sędziego Głównego (przy użyciu miernika kąta
nachylenia).
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4.7.2.2 Obwód bili jest sprawdzany za pomocą standardowego szablonu BISfed o grubości 7-7,5 mm, z dwoma
otworami: jeden o obwodzie 262 mm (“mały” otwór) i drugi o obwodzie 278 mm („duży” otwór). Procedura
testowa wygląda następująco:
4.7.2.2.1 Każdą testowaną Bilę umieszcza się delikatnie na szczycie małego otworu i sprawdza czy nie przejdzie
przez ten otwór pod wpływem własnego ciężaru. Bila nie może przejść.
4.7.2.2.2 Każdą testowana Bilę umieszcza się delikatnie na szczycie dużego otworu i sprawdza czy przejdzie przez
ten otwór pod wpływem własnego ciężaru. Bila musi przejść.
4.7.2.3 Ciężar każdej Bili jest sprawdzany przy użyciu wagi o dokładności do 0,01g.
4.7.2.4 Podczas testowania Bil, każda Bila zostaje sprawdzona wizualnie pod kątem zgodności z przepisami.
4.7.2.5 Sędzia Główny może przeprowadzić dodatkowe wyrywkowe testy według przepisów 4.7.1.1 – 4.7.2.4.
4.7.2.6 Każda Bila, która nie spełni wymogów przepisów 4.7.1.1 – 4.7.2.5 zostaje wycofana i zatrzymana przez
Sędziego Głównego do czasu zakończenia turnieju; taka Bila nie może być używana podczas turnieju. (Patrz 9.4)
Sędzia Główny i ostatecznie Delegat Techniczny podejmują finalną decyzję, czy Bila może być używana czy
zostaje uznana za nieważną.

5. Sprzęt wspomagający
Sprzęt wspomagający taki jak Rampy i pointery używany przez Zawodników klasy BC3 musi zostać zatwierdzony
podczas kontroli sprzętu na każdym turnieju. Rękawiczki i/lub szyny na ręce używanej do wyrzutu bili muszą
posiadać dokument zatwierdzający przyznany podczas klasyfikacji, który musi zostać dostarczony na kontrolę
sprzętu i do Call Roomu.
5.1 Rampa położona na boku musi zmieścić się w obszarze o wymiarach 2,5 m x 1 m. Obszar ten jest
trójwymiarowy; żadna część rampy nie może zwisać poza wewnętrzną stronę jakiejkolwiek linii. Podczas pomiaru
Rampy muszą mieć podstawę i wszystkie przedłużenia maksymalnie wysunięte. Obejmuje to wszelkie
urządzenia, które utrzymują Bilę w miejscu poza zasięgiem rampy. NIE DOPUSZCZA się możliwości wydłużenia
rampy poza maksymalny limit- jest to niezgodne z przepisami. Oznaczenia lub linie wskazujące maksimum
dopuszczalnego przedłużenia dowolnej części rampy lub uchwytu na Bile NIE są dozwolone.
5.1.1 Aby zapobiec uszkodzeniom, tylko Operator Rampy lub trener powinien obsługiwać Rampę podczas
kontroli sprzętu. Po zatwierdzeniu podczas kontroli sprzętu, sędzia przykłada pieczęć lub naklejkę weryfikacyjną
dostarczoną przez Komitet Organizacyjny zawodów (HOC) na cały zatwierdzony sprzęt.
5.2 2 Rampa nie może posiadać żadnego mechanicznego urządzenia wspomagającego napęd; przyspieszającego
lub spowolniającego ruch Bili, lub pomagającego w kierunkowym ustawieniu Rampy (np. lasery, poziomice,
hamulce, urządzenia namierzające, wizjery itp.). Takie mechaniczne urządzenia są niedozwolone w Call Roomie
ani na Polu Gry. Po wypuszczeniu bili przez zawodnika nic nie powinno w jakikolwiek sposób jej blokować.
Podnoszenie szczytu rampy jest niedozwolone. Dodatkowe akcesoria rampy umiejscowione na niej na stałe lub
tymczasowo nie mogą być używane do obserwacji/celowania/kierunkowego ustawiania Rampy. Obejmuje to
obręcze, pierścienie i uchwyty. Żadna krawędź boczna nie może przekraczać wysokości (średnicy) Bili. Krawędź
szczytu rampy nie może przekraczać wysokości krawędzi bocznych.
5.3 Podczas wypuszczania Bili, rampa nie może przekraczać w powietrzu żadnej części linii rzutu. (Wyobraź sobie
linię jako solidną ścianę, której nie można dotknąć ani przebić.)
5.4 Nie ma ograniczeń dotyczących długości pointera używanego przez zawodnika do wypuszczania Bili z
Rampy ( patrz: 15.5.4) Pointer musi być przymocowany bezpośrednio do Zawodnika (na głowie, w ustach, na
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ręce, nodze itp. Pointer musi mieć bezpośredni kontakt z piłką (i z zawodnikiem) podczas wypuszczania bili.
Wypuszczenie piłki musi być spowodowane przez siłę zawodnika używającego pointera. Sznurki, wstążki, paski
materiału itp. nie mogą być pointerami. Zatwierdzone pointery otrzymają naklejkę podczas kontroli sprzętu.
5.5 Po wręczeniu przez sędziego Jacka i przed wyrzuceniem Jacka, Zawodnik rzucający musi wyraźnie przesunąć
rampę co najmniej 20 cm w lewą i 20 cm w prawą stronę ( tzw. „zresetować „) (p. 15.5.9.). (To gwarantuje, że
Operator Rampy, podczas gdy sędzia jest zajęty, nie będzie mógł pomóc Zawodnikowi w trakcie przygotowania
pierwszego rzutu.)
W dogrywkach, w grach indywidualnych i w parach, każdy zawodnik musi „zresetować” rampę przed
wyrzuceniem pierwszej bili, (w parach reset musi być wykonywany jednocześnie), ale dopiero po wskazaniu
przez sędziego tej stronie prawa do rzutu (p:.13.5). Rampa musi również zostać zresetowana przed każdym
Rzutem Karnym.
Zawodnicy którzy posiadają bile do wyrzucenia muszą zresetować rampę przed wykonaniem swojego rzutu
kiedy oni sami lub zawodnik z ich pary powróci z Pola Gry (w parach reset musi być wykonywany jednocześnie –
obaj Zawodnicy MUSZĄ zresetować rampę przed wypuszczeniem Bili). Zawodnik nie musi resetować rampy jeżeli
nie ma już żadnych bil do wyrzucenia.(p. 15.5.10).
Nie jest wymagana zmiana pozycji rampy pomiędzy innymi rzutami.
5.6 Zawodnik może użyć więcej niż jednej rampy i/lub pointera podczas meczu. Cały sprzęt wspomagający musi
pozostawać w Polu Rzutu Zawodnika (boxie) podczas całej Rundy. Jeżeli Zawodnik chce użyć jakiejś rzeczy
(butelek, nakrycia, znaczków, flag …) lub innego sprzętu (pointera, rampy lub jej przedłużenia) podczas Rundy,
wszystkie te rzeczy muszą znajdować się wewnątrz Pola Rzutu Zawodnika( boxu) od początku Rundy. Jeżeli jakaś
rzecz zostanie zabrana z Pola Rzutu Zawodnika (boxu) podczas Rundy, Sędzia postępuje według przepisu 15.7.1,
15.7.4.
5.7 Jeśli sprzęt zawodnika ulegnie uszkodzeniu podczas meczu, to czas zostaje zatrzymany a Zawodnikowi
jednorazowo przysługuje dziesięć (10) minut Czasu Technicznego na naprawę sprzętu. W Rozgrywkach w Parach,
jeśli to konieczne, Zawodnicy mogą używać tej samej Rampy. Rampa może zostać wymieniona tylko pomiędzy
Rundami pod warunkiem, że będzie opatrzona pieczęcią/naklejką zatwierdzającą sprzęt. O każdej takiej zmianie
musi zostać powiadomiony Sędzia Główny. Zastępczy sprzęt może pochodzić spoza Pola Gry (patrz p. 19.)
Stronie przysługuje tylko jedna przerwa techniczna w trakcie meczu.
5.8 Zawodnicy, którzy wymagają używania rękawiczek lub szyn na ręce rzucającej, lub używania innego tego typu
sprzętu wspomagającego, muszą posiadać udokumentowaną zgodę na ich używanie otrzymaną w procesie
Klasyfikacji. Dokument klasyfikacyjny jest ważny przez okres podany na dokumencie. (Klasyfikacja może być stała
lub tymczasowa)

6. Wózki
6.1 Aby wziąć udział w zawodach, Zawodnicy muszą siedzieć na wózku. Można również używać skuterów lub
łóżek (z udokumentowaną zgodą komisji Klasyfikacyjnej). Nie ma ograniczeń co do wysokości siedziska dla
Zawodników BC3, tak długo jak pozostają w pozycji siedzącej podczas wypuszczania Bili. Dla wszystkich
pozostałych zawodników maksymalna wysokość siedziska wynosi 66 cm od podłogi do najniższego punktu, w
którym pośladek zawodnika styka się z poduszką siedziska. (p. 15.7.6)
6.2 Jeśli wózek ulegnie uszkodzeniu podczas meczu, czas musi zostać zatrzymany, a stronie zostanie przyznana
jedna dziesięciominutowa (10) przerwa techniczna na mecz na jego naprawę. Jeżeli wózek nie może zostać
naprawiony, Zawodnik musi kontynuować grę na popsutym wózku. Jeżeli jest to niemożliwe, przegrywa mecz
walkowerem. (p.11.8)
6.3 W razie wątpliwości ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny w porozumieniu z Delegatem
Technicznym. Ich decyzja jest ostateczna.
6.4 Adaptacje wózków
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6.4.1 Zawodnicy mogą używać podpór stabilizujących postawę na wózku. Dozwolone są pasy stabilizujące
miednicę, pasy lub szelki na klatkę piersiową, staw skokowy, pasy na nogi/stopy, podpory klatki piersiowej. Ten
rodzaj sprzętu wspierającego musi zostać zweryfikowany, zatwierdzony i udokumentowany podczas procesu
Klasyfikacji.
6.4.2 Każde dodatkowe urządzenie dodane do sportowego wózka Zawodnika będzie weryfikowane zarówno
przez Sędziów, jak i Klasyfikatorów. ŻADNE dodatkowe urządzenie nie może być dodawane do sportowego
wózka inwalidzkiego, które zapewni dodatkową stabilizację, kontrolę lub kierowanie kończyną górną/dolną
podczas wypuszczania Bili.
6.4.3 Sędzia lub klasyfikator ma prawo poprosić zawodnika o usunięcie każdego dodanego
nieudokumentowanego urządzenia, które uważa się za dające zawodnikowi nieuczciwą przewagę podczas
wyrzucania bili (np. zewnętrzna prowadnica, która wspomaga kierunek rzutu/kopnięcia/wypuszczenia).
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PRZYGOTOWANIE PRZED GRĄ
7 Rozgrzewka
7.1 Przed rozpoczęciem każdego meczu Zawodnicy mogą rozgrzewać się w wyznaczonej Strefie Rozgrzewki,
przeznaczonej wyłącznie dla Zawodników którzy, według programu rozgrywek sporządzonym przez Komitet
Organizacyjny zawodów (HOC) będą grali następne mecze. Zawodnicy i osoby wspierające (Trener/Asystent
Trenera, Sportowy Asystet, Operator Rampy) mogą wejść na wyznaczone Boisko i rozpocząć Rozgrzewkę tylko
w wyznaczonym dla nich czasie. (patrz: 15.9.1)
7.1.1 Ramy czasowe Rozgrzewki: dla pierwszych meczów dnia Strefa Rozgrzewki zostaje otwarta 90 minut przed
planowanym czasem rozpoczęcia pierwszego meczu i zostaje zamknięta na 5 minut przed otwarciem Call Roomu
dla pierwszych meczów. W przypadku następnych meczów tego dnia, Strefa Rozgrzewki zostaje otwarta po
zamknięciu Call Roomu dla poprzednich meczów a zamknięta na 5 minut przed otwarciem Call Roomu dla tych
meczów. Po zamknięciu Call Roomu na ostatnie mecze dnia, Zawodnicy, którzy nie grali w ciągu dnia, mogą
wykorzystać Strefę Rozgrzewki na 60 minutowy trening. Delegat Techniczny powinien rozsądnie
dostosowywać te ramy czasowe, aby umożliwić Zawodnikom odpowiedni dostęp do Strefy Rozgrzewki i
dostosowywać je do harmonogramu zawodów. Uczestnicy zostają poinformowani o wszelkich zmianach w
obowiązującym harmonogramie.
7.2 Maksymalna liczba osób mogąca towarzyszyć Zawodnikom w Strefie Rozgrzewki: (patrz 15.9.1)








BC1: 1 Trener (lub Asystent Trenera), plus 1 Sportowy Asystent
BC2: 1 Trener plus 1 Asystent Trenera
BC3: 1 Trener (lub Asystent Trenera), plus 1 Operator Rampy
BC4: 1 Trener plus 1 Asystent Trenera
Para BC3: 1 Trener (lub Asystent Trenera), plus 1 Operator Rampy na zawodnika
Para BC4: 1 Trener (lub Asystent Trenera)(plus jeden Sportowy Asystent jeżeli zawodnik rzuca stopą)
Drużyna (BC1/2): 1 Trener (lub Asystent Trenera), plus 1 Sportowy Asystent

7.3 Jeżeli to konieczne, jeden tłumacz i jeden fizjoterapeuta/masażysta na kraj mogą wejść do Strefy Rozgrzewki.
Osoby te nie mogą asystować w treningu.

8. Call Room
8.1 Przy wejściu do Call Roomu- w wyraźnie widocznym miejscu zostaje umieszczony Zegar z Oficjalnym Czasem.
8.2 Maksymalna liczba osób mogąca towarzyszyć Zawodnikom w Call Room::








BC1: 1 Trener (lub Asystent Trenera), plus 1 Sportowy Asystent
BC2: 1 Trener, (lub Asystent Trenera)
BC3: 1 Trener (lub Asystent Trenera), plus 1 Operator Rampy
BC4: 1 Trener (lub Asystent Trenera) (plus jeden Asystent Sportowy jeżeli zawodnik rzuca stopą)
Para BC3: 1 Trener (lub Asystent Trenera), plus 1 Operator Rampy na zawodnika
Para BC4: 1 Trener (lub Asystent Trenera)(plus jeden Sportowy Asystent jeżeli zawodnik rzuca stopą)
Drużyna (BC1/2): 1 Trener (lub Asystent Trenera), plus 1 Sportowy Asystent

8.3 Przed wejściem do Call Room każdy Zawodnik, każdy Sportowy Asystent i każdy Operator Rampy musi
pokazać swój BIB - numer startowy i akredytację. Trenerzy (lub Asystenci Trenera) muszą pokazać swoją
akredytację. Numer Zawodnika musi być wyraźnie widoczny z przodu i może być przymocowany do zawodnika
lub wózka inwalidzkiego. Operator Rampy (RO) musi nosić na plecach wyraźnie widoczny numer startowy
odpowiadający Zawodnikowi, któremu asystuje. Wszyscy inni Asystenci Sportowi muszą mieć numer startowy
na klatce piersiowej. Podczas rozgrywek drużynowych Sportowi Asystenci mogą nosić numer startowy
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dowolnego zawodnika BC1 w tym meczu. Niespełnienie tych wymogów spowoduje odmowę wstępu do Call
Roomu.
8.4 Rejestracja na wszystkie mecze dokonywana jest w biurze Call Roomu, przy wejściu. Strona która nie jest
obecna w Call Roomie w wyznaczonym czasie, przegrywa mecz walkowerem.
8.4.1 W Rozgrywkach Indywidualnych wszyscy Zawodnicy muszą być zarejestrowani między trzydzieści (30) a
piętnaście (15) minut przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia konkretnego meczu, w którym mają zagrać.
8.4.2 W Rozgrywkach w parach i drużynowych wszyscy Zawodnicy muszą być zarejestrowani pomiędzy
czterdzieści pięć (45) a dwadzieścia (20) min przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia konkretnego meczu, w
którym mają zagrać.
8.4.3 Każda Strona (Zawodnicy Indywidualni, Pary lub Drużyny, wraz z Trenerem/Asystentem Trenera i
Sportowym Asystentem/Operatorem Rampy) musi zarejestrować się razem przy wejściu do Call Roomu (w tym
samym czasie) z całym swoim sprzętem sportowym i Bilami. Każda Strona powinna wziąć do Call Roomu tylko te
rzeczy, które są niezbędne do rozegrania meczu.
8.5 Po zarejestrowaniu się w Call Roomie, Zawodnicy, Trenerzy/Asystenci Trenera i Sportowi Asystenci/
Operatorzy Rampy nie mogą opuścić Call Roomu. Jeśli to zrobią, nie uzyskają pozwolenia na powtórne wejście i
nie wezmą udziału w bieżącym meczu (wyjątek stanowi przepis 8.13). Wszelkie inne wyjątki będą rozpatrywane
przez Sędziego Głównego i/lub Delegata Technicznego.
8.6 Natychmiast po zarejestrowaniu, Wszystkie Strony muszą udać się do specjalnie wyznaczonego miejsca w
Call Roomie (ponumerowanego zgodnie z numerem boiska na którym rozegrany zostanie mecz). Jeżeli Zawodnik
musi zagrać jeden mecz po drugim, Trener/Asystent Trenera lub Kierownik Drużyny może za pozwoleniem
Delegata Technicznego, zarejestrować Zawodnika do kolejnej gry. Dotyczy to także fazy meczów rozgrywanych
systemem pucharowym kiedy Zawodnik (który awansował do kolejnego etapu) nie ma wystarczająco dużo czasu
aby zdążyć do Call Roomu w określonym czasie.
8.7 O określonej godzinie, wejście do Call Roomu zostaje zamknięte i żadna osoba nie może do niego wejść. Nie
można tez już wnieść do Call Romu żadnego sprzętu sportowego, ani bil (wyjątki mogą być rozpatrzone przez
Sędziego Głównego /lub osobę przez niego wyznaczoną).
8.8 Sędziowie każdego meczu, aby przygotować się do meczu, wchodzą do Call Roomu jako ostatni, kiedy drzwi
są już zamykane.
8.9 Sędzia może poprosić Zawodników o pokazanie swoich numerów, akredytacji i dokumentów uzyskanych
podczas klasyfikacji.
8.10 Kontrola całego Sprzętu Sportowego odbywa się w Call Roomie (np. potwierdzenie zatwierdzonych
pieczątek/naklejek na rampach, pointerach i wózkach. Sprzęt, który nie przejdzie kontroli, nie może być używany
na Boisku, chyba że Strona może natychmiast poprawić go w Call Roomie tak, aby spełniał wymogi.
8.11 Bile są sprawdzane w Call Roomie. Po rzucie monetą, sędzia przy użyciu Roll Testu, szablonu, wagi oraz
kontroli wizualnej sprawdza 7 bil każdej ze Stron. Każda Bila, która nie przejdzie któregoś z tych testów w Call
Roomie, zostaje skonfiskowana i zatrzymana do końca Turnieju. Takie Bile nie mogą zostać wymienione w
bieżącym meczu. Jeżeli jednak negatywna próba dotyczy Jacka, to sędzia dokonuje jego wymiany wybierając
któregoś z Jacków Organizatora. Bile Organizatora mogą być używane przez Zawodników, którzy nie przyniosą
własnych Bil do Call Roomu.
8.12 Rzut monetą odbywa się w Call Roomie. Sędzia rzuca monetą, a wygrywająca Strona wybiera kolor Bil,
którymi będzie grała: czerwony lub niebieski. Strony pod okiem sędziego mogą sprawdzać Bile Strony przeciwnej,
ale muszą to robić bardzo delikatnie - przed lub po rzucie monetą.
_________________________________________________________________________________________________________________
Boccia International Sports Federation Ltd is a Company Limited by Guarantee registered in England and Wales, number 8199521
Registered address: 60 Charlotte Street, London W1 T2NU, United Kingdom
Page 17 of 39
Date: 11 October 2021

BISFed International Boccia Rules – 2021 - 2024 (v.1.1)
________________________________________________________________________________________
8.13 Jeżeli nastąpiło opóźnienie w planie minutowym podczas gdy trwają już procedury Call Roomu, Sędzia
Główny lub osoba wyznaczona mogą wyrazić zgodę na skorzystanie z toalety zgodnie z poniższymi wytycznymi:
 Strona przeciwna danego meczu musi zostać poinformowana
 Zawodnikowi musi towarzyszyć Członek komitetu organizacyjnego zawodów .
 Zawodnik musi powrócić do Call Roomu w ciągu 10 minut; jeżeli Zawodnik nie wróci w tym czasie,
przegrywa mecz walkowerem.
8.14 Przepis 8.4 nie obowiązuje jeżeli opóźnienie jest spowodowane przez Organizatorów. W przypadku
opóźnienia meczów, HOC (Organizator) powiadamia pisemnie najszybciej jak to możliwe kierowników
wszystkich drużyn i Delegat Techniczny zmienia harmonogram rozgrywek.
8.15 Tłumacze mogą wejść do Call Roomu lub na pole Gry tylko wtedy, gdy zostaną poproszeni przez Sędziego.
Tłumacz musi być obecny w wyznaczonej strefie dla tłumaczy aby mógł wejść do Call Roomu lub na pole gry.

9. Kontrola bil
Oficjalne urządzenia testowe będą ustawione w miejscu dostępnym dla zawodników, gdzie będą mogli oni
nieformalnie sprawdzić swoje własne piłki.
Oficjalna kontrola Bil jest częścią procedury Call Roomu.
9.1 Jeśli Zawodnik wniesie do Call Roomu za dużo Bil, to dodatkowe Bile zostają skonfiskowane do zakończenia
meczu.
“Dodatkowe Bile” które zostały skonfiskowane, ale poza tym są legalne (spełniają kryteria), mogą zostać
odzyskane na następne mecze podczas tego samego turnieju. Mogą one zostać odebrane po zakończonym
meczu.
9.2 W przypadku gdy jedna lub więcej Bil nie przejdzie kontroli, Zawodnik otrzymuje Żółtą Kartkę zgodnie z
przepisem 15.9.3. Jeżeli jednemu Zawodnikowi odrzucono więcej niż jedną Bilę podczas tej samej kontroli,
otrzymuje tylko jedną Żółtą Kartkę, ale musi grać tylko Bilami, które mu pozostały (mniej o liczbę Bil
odrzuconych).
9.3 Jeżeli Bila(e) zawodnika nie spełni kryteriów podczas kontroli w kolejnym meczu, zawodnik otrzymuje drugą
żółtą kartkę i przegrywa mecz walkowerem zgodnie z przepisami 15.9.2 i 15.9.3.
9.4 Zawodnicy, Asystenci Sportowi/Operatorzy Ramp i Trenerzy/Asystenci Trenerów mogą obserwować
kontrolę Bil. Jeżeli Bila nie przejdzie testu, test nie jest powtarzany, chyba że sędzia nie zastosował się do
prawidłowej procedury testu. (patrz. 4.7.2)
9.5 W przypadku rozgrywek Drużynowych i w Parach zawodnicy muszą w Call Roomie zidentyfikować i przypisać
Bile i sprzęt do konkretnego Zawodnika. Jeśli sprzętu nie da się przypisać, to w przypadku gdy nie przejdzie on
kontroli to przypisuje się go Kapitanowi, który musi wtedy grać mniejszą liczbą Bil (p. 15.9.2).
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NA BOISKU
10. Gra
Przygotowania do meczu rozpoczynają się w Call Roomie, z którego następuje przejście bezpośrednio na pole
gry.

10.1 Rozgrzewka na boisku
Kiedy Zawodnicy pojawią się na Boisku, ustawiają się w wyznaczonych Polach Rzutu (boxach). Sędzia sygnalizuje
rozpoczęcie 2 minutowej Rozgrzewki, podczas której Strony mogą wyrzucić wszystkie swoje Bile, w tym Jacka.
Podczas Rozgrzewki Zawodnicy, Sportowi Asystenci i Operatorzy Rampy oraz sprzęt nie mogą naruszać
przestrzeni Boxu przeciwnika. Rampa nie może zwisać nad boczną linią boxu, aby nie naruszać przestrzeni boxu
przeciwnika podczas rozgrzewki.
Rozgrzewka uważana jest za zakończoną, kiedy obydwie Strony wyrzucą wszystkie swoje Bil lub po upłynięciu 2
minut – w zależności od tego co wystąpi wcześniej.

10.2 Rzut Jackiem
Podczas wyrzucania jakiejkolwiek Bili (Jack, czerwona czy niebieska), cały sprzęt, Bile i wszystkie należące do
zawodnika rzeczy muszą znajdować się wewnątrz jego Pola Rzutu (boxu). Dla Zawodników BC3 zasada ta dotyczy
również Operatorów Rampy .
10.2.1 Pierwszą Rundę zawsze rozpoczyna Strona grająca czerwonymi Bilami.
10.2.2 Zawodnik może wyrzucić Jacka tylko wtedy gdy Sędzia pokaże jego Stronie sygnał do wykonania rzutu.
Zawodnicy BC3 muszą zresetować rampę przed wyrzuceniem Jacka.
10.2.3 Jack musi zatrzymać się w obszarze ważnym dla Jacka.

10.3 Jack nieważny
10.3.1 Jack jest uznany za Bilę nieważną, jeśli:
 po zagraniu zatrzyma się w strefie nieważnej dla Jacka
 zostanie wyrzucony poza granice Boiska,
 Zawodnik wyrzucając Jacka złamie przepisy. W takiej sytuacji zawodnik otrzyma właściwą karę za
przewinienie (p.15.1-15.11)
10.3.2 Jeśli Jack uznany zostanie za Bilę nieważną, prawo do rzutu Jackiem otrzymuje Zawodnik, który powinien
rzucać w następnej Rundzie. Jeśli Jack rzucony w ostatniej Rundzie zostanie uznany za Bilę nieważną, prawo do
rzutu otrzymuje Zawodnik, który znajduje się w Polu Rzutu, z którego rozpoczynała się pierwsza Runda. Rzuty
Jackiem wykonywane są na zmianę tak długo, aż Jack jednej ze Stron zostanie prawidłowo wyrzucony: na obszar
Boiska - ważny dla Jacka.
10.3.3 Gdy Jack został uznany za Bilę nieważną, w kolejnej Rundzie nie bierze się pod uwagę tego błędu.
Rozpoczyna tę Rundę Zawodnik, który powinien ją rozpoczynać tak jak gdyby żaden błąd w wyrzucaniu Jacka się
nie wydarzył.

10.4 Rzut pierwszej kolorowej bili na boisko
10.4.1 Zawodnik wyrzucający Jacka, który zatrzymał się w obszarze ważnym dla Jacka, wyrzuca również pierwszą
Bilę kolorową (p.15.5.8). Jeżeli wystąpi dłuższe opóźnienie pomiędzy wyrzuceniem Jacka a pierwszą Bilą
kolorową (np. z powodu awarii sprzętu mierzącego czas), Zawodnik może poprosić o ponowne wyrzucenie Jacka
przed wyrzuceniem pierwszej Bili kolorowej. Czas zostaje wtedy zresetowany do czasu rozpoczęcia Rundy.
10.4.2 Jeśli Bila kolorowa zostanie wyrzucona poza granice Boiska lub zostanie usunięta wskutek złamania reguł
gry, Strona kontynuuje rzuty do momentu, aż Bila wyląduje na polu gry, lub wszystkie Bile zostaną wyrzucone.
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W rozgrywkach Drużynowych i w Parach każdy Zawodnik Strony, która ma prawo do rzutu może wyrzucić drugą
kolorową Bilę na Pole Gry.

10.5 Rzut pierwszej bili strony przeciwnej
10.5.1 Wszyscy Zawodnicy muszą „usunąć się” z toru rzutu przeciwnika, aby umożliwić mu swobodny dostęp do
obszaru gry. Zejście z drogi musi być wykonane szybko. Jeśli Sędzia Główny zdecyduje, że zaniechano tej
czynności, przyznaje winnemu Zawodnikowi Żółtą Kartkę (patrz. 15.9.4 lub 15.9.5). W rozgrywkach BC3 Operator
Rampy i cały sprzęt (w tym rampa i krzesełko/stołek) muszą znajdować się poza torem rzutu przeciwnika.
Następnie Strona przeciwna wykonuje rzut. (patrz 10.4.2)

10.6 Rzut pozostałymi bilami
10.6.1 Stroną, która będzie rzucać następna, jest ta, której Bila znajduje się w większej odległości od Jacka, chyba
że ta Strona wyrzuciła już wszystkie swoje Bile. Wówczas rzucać będzie Strona przeciwna. Ta procedura jest
kontynuowana, aż wszystkie Bile zostaną wyrzucone przez obie Strony. Przeciwnik musi „usuwać się” z toru
rzutu przeciwnika jeśli nie jest jego kolej rzutu.
10.6.2 Jeżeli Zawodnik zdecyduje się nie wyrzucać pozostałych Bil, może zasygnalizować Sędziemu, że nie chce
zagrywać więcej Bil podczas tej Rundy. W takim przypadku czas zostaje zatrzymany, a pozostałe Bile zostają
uznane za Bile nieważne. Bile nie zagrane zostaną zapisane jako Bile Nie Wyrzucone w protokole.

10.7 Zakończenie rundy
10.7.1 Po rozegraniu wszystkich Bil i braku Rzutów Karnych, Sędzia werbalnie ogłasza wynik, a następnie „Koniec
Rundy”. (patrz.: 11). (Jeżeli Sędzia musi dokonać pomiaru w celu ustalenia wyniku, zaprasza
Zawodników/Kapitanów na Boisko. Operatorzy Rampy mogą w tym czasie odwrócić się w stronę boiska, aby
obejrzeć pomiar. Po dokonaniu pomiaru Zawodnicy wracają do swoich boxów. Sędzia ogłasza wynik i „Koniec
Rundy”) Po zakończeniu meczu Sędzia ogłasza : „Koniec Meczu” i wskazuje ostateczny wynik.
10.7.2 Jeżeli do rozegrania są Rzuty Karne, sędzia potwierdza wynik z Zawodnikami/Kapitanami i pozwala
operatorom Ramp odwrócić się na chwilę, aby mogli zobaczyć układ bil. Sędzia następnie oczyszcza Boisko, a
sędzia liniowy może mu pomagać. Strona, wykonująca Rzut Karny, wybiera jedną (1) ze swoich kolorowych Bil,
która będzie wyrzucana do Kwadratu Karnego. Następnie Sędzia ustnie ogłasza podliczony wynik (patrz. 11), a
potem „Koniec Rundy”. Jest to sygnał dla Operatorów Rampy, że mogą odwrócić się twarzą w kierunku Boiska.
Całkowity wynik Rundy zostaje zapisany w protokole.
10.7.3 W ostatniej Rudzie meczu, jeśli nie zostały wyrzucone wszystkie Bile ale zwycięzca jest oczywisty, to nie
przyznaje się żadnej kary za to, że Sportowy Asystent, Operator Rampy lub Trener/Asystent Trenera będą
wydawać triumfujące okrzyki na Bosiku. Dotyczy to również Rzutów Karnych.
10.7.4 Sportowi Asystenci, Operatorzy Rampy, Trenerzy/Asystenci Trenera mogą wejść na Boisko tylko po
zezwoleniu Sędziego (p. 15.9.7) Na koniec Rundy, kiedy sędzia ogłosi “Jedna minuta!” i podniesie Jacka. Jest to
sygnał dla Sportowych Asystentów, Operatorów Rampy, Trenerów, Asystentów Trenera , że mogą wejść na
Boisko.

10.8 Przygotowanie do kolejnych rund dla wszystkich kategorii
Sędzia dopuszcza maksymalnie jedną minutę pomiędzy Rundami. Jedna minuta rozpoczyna się kiedy Sędzia
podnosi Jacka z podłogi i ogłasza: „Jedna Minuta”. Sportowi Asystenci, Operatorzy Rampy, Trenerzy/Asystenci
Trenera, są odpowiedzialni za zebranie i przygotowanie Bil na rozpoczęcie następnej Rundy. Personel
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pomocniczy może asystować jeśli zostanie poproszony. Wszelkie Bile, które nie znajdą się w Boxach
Zawodników, na początku Rundy stają się „Bilami nieważnymi”.
Po upływie 45 sekund Sędzia ogłasza „15 sekund!”, bierze właściwego Jacka i podchodzi do linii rzutów. Po
upływie 1 minuty sędzia ogłasza „Czas!”. Sędzia podaje Jacka Zawodnikowi, który będzie wykonywał rzut i wtedy
wszystkie czynności Strony przeciwnej muszą zostać zatrzymane. Następnie Sędzia ogłasza: „Jack” (tzn. Jack na
Boisko). Jeśli w tym momencie Strona przeciwna nie jest jeszcze gotowa, to musi zaczekać, dopóki Sędzia pokaże
jej kolej do rzutu. Dopiero wtedy może zakończyć swoje przygotowania. (patrz 15.6.4)
Kiedy sędzia ogłosi “Czas!” Zawodnicy muszą znajdować się w swoich Polach Rzutu a Sportowi Asystenci
Operatorzy Rampy i Trenerzy/Asystenci Trenera w wyznaczonych dla nich strefach, w przeciwnym wypadku
otrzymają żółtą kartkę za opóźnianie meczu (p. 15.9.4).

10.9 Wykonywanie rzutów
10.9.1 W momencie wypuszczania Bili, co najmniej jeden pośladek Zawodnika musi pozostawać w kontakcie z
siedzeniem wózka. Zawodnicy grający w pozycji na brzuchu, muszą mieć brzuch w kontakcie z siedziskiem z
którego rzucają. (p. 15.7.3). Zawodnicy ci muszą posiadać dokument potwierdzający zgodę na taką metodę gry
- otrzymaną w procesie Klasyfikacji.
10.9.2 Jeśli Bila zostanie wyrzucona i odbije się od rzucającego Zawodnika, od innego Zawodnika, lub jego sprzętu
i przekroczy linię rzutu to pozostaje w grze.
10.9.3 Bila po wyrzuceniu, wykopnięciu lub opuszczeniu rampy może wytoczyć się z Pola Rzutu Zawodnika (w
powietrzu lub po podłodze) i poprzez Pole Rzutu Strony przeciwnej, zanim przekroczy linię rzutu i znajdzie się na
Polu Gry.
10.9.4 Jeśli Bila potoczy się samoistnie, przez nic nie dotknięta - pozostaje na Boisku w tej pozycji, w której się
zatrzyma.

10.10 Bile poza granicami boiska
10.10.1 Każda Bila, zostaje uznana za Bilę autową, jeżeli dotknie lub przekroczy zewnętrzną linię Boiska. W
sytuacji gdy Bila dotyka linii i równocześnie podpiera inną Bilę, delikatnie usuwa się ją na zewnątrz, prostopadle
do linii granicznej: jednym ruchem z zachowaniem kontaktu Bili z podłogą. Jeżeli Bila, która była podparta
spadnie i dotknie linii, także będzie uznana za Bilę autową. Każda z tych Bil będzie traktowana zgodnie z
przepisami 10.10.3 lub 10.11.1. i staje się bilą nieważną.
10.10.2 Wyrzucona Bila, która nie zatrzymała się w polu gry, z wyjątkiem przypadku przepisu 10.14, uznana
zostaje za Bilę autową.
10.10.3 Każda kolorowa Bila, która zostanie wyrzucona lub wykopnięta poza granice Boiska jest uznana za
nieważną i zostaje umieszczona w wyznaczonym miejscu. Sędzia jest jedyną osobą, która podejmuje ostateczną
decyzję czy Bila jest autowa czy nie.

10.11 Jack wyrzucony poza granice boiska
10.11.1 Jeśli podczas meczu Jack zostaje wyrzucony poza Pole Gry lub w pole nieważne dla Jacka, zostaje
umieszczony na Krzyżu.
10.11.2 Jeżeli nie jest to możliwe, bo inna bila znajduje się już w centrum “Krzyża”, należy umieścić Jacka
możliwie jak najbliżej tego miejsca, w przedniej części “Krzyża” między jego ramionami (za przednią część
“Krzyża” uznaje się jego część od strony linii rzutu).
10.11.3 Kiedy Jack zostaje umieszczony na “Krzyżu”, reguła opisana w p. 10.6.1. decyduje, która Strona ma prawo
do rzutu.
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10.11.4 Jeśli nie ma kolorowych Bil na Bosiku, po tym kiedy Jack został umieszczony na “Krzyżu”, Strona która
wybiła Jacka poza Pole Gry, kontynuuje grę.

10.12 Punktujące bile w równej odległości od Jacka
Przy ustalaniu, która strona ma grać następna, jeśli dwie lub więcej punktujących Bil w różnym kolorze znajdują
się w takiej samej odległości od Jacka i wynik tych bil jest równy np. 1:1 ;2:2 wówczas ta Strona, która rzucała
ostatnia ma prawo do kolejnego rzutu. Strony będą rzucać na zmianę, aż do momentu, gdy Bila jednej ze Stron
zmieni ten układ, lub jedna ze Stron wyrzuci wszystkie swoje Bile. Jeżeli Bile znajdują się w równej odległości, ale
wynik tych bil nie jest równy np. 2:1, Strona z mniejszą liczbą Bil znajdujących się w równej odległości wykonuje
kolejny rzut. Dalej gra toczy się normalnym trybem. Jeśli nowo zagrana Bila zaburzy relację bil w równej
odległości i spowoduję zmianę układu, ale bile nadal pozostają w innej ale nadal równej odległości i nie wpływa
na zmianę punktacji, to ten sam kolor musi zostać wyrzucony ponownie.

10.13 Bile wyrzucone jednocześnie
Jeśli Strona, która ma prawo do rzutu wyrzuci więcej niż jedną Bilę, to wszystkie te Bile zostają wycofane i uznane
za Bile nieważne. (p. 15.5.11)

10.14 Bila upuszczona
Jeżeli zawodnik upuści Bilę przypadkowo, rzut może zostać powtórzony. Bila, która wyląduje w polu gry jest
ważna i pozostaje jako „Bila w grze”. Bila, która znajdzie się przed linią rzutu, nawet w Polu Rzutu przeciwnika,
uznana zostaje za Bilę „upuszczoną” i ten rzut może zostać powtórzony. Nie ma limitu liczby ponownych rzutów
i decyduje o tym jedynie Sędzia. W tym przypadku odmierzanie czasu nie zostaje wstrzymane.

10.15 Miejsce dla trenerów (lub asystentów trenera)
Trenerzy lub Asystenci Trenera muszą przebywać w strefie dla Trenerów na końcu Boiska obok stolika
sędziowskiego.

10.16 Obowiązkowa kontrola bil
Po zakończeniu każdego meczu zostaje przeprowadzona kontrola Bil - w celu sprawdzenia zgodności Bil z
przepisem 4.7. Po zakończeniu meczu, sędzia Boiskowy przeprowadza kontrolę wizualną i dotykową Bil pod
kątem lepkości –zanim zwróci je Zawodnikom. Każda bila, co do której istnieje podejrzenie, że była
manipulowana przechodzi dalszą kontrolę dokonywaną przez Sędziego Głównego i Asystenta Sędziego
Głównego. Tylko jeden asystent (Operator Rampy/ Sportowy Asystent /Trener/ Asystent Trenera) mogą
asystować Zawodnikowi w trakcie kontroli. Jeżeli jakaś Bila nie zaliczy testu, strona przeciwna zostaje ogłoszona
zwycięzcą, a strona, która popełniła przewinienie zostaje zdegradowana na ostanie miejsce w tych zawodach.
Wszystkie Bile, które nie przejdą testu zostają skonfiskowane do końca turnieju. Ponadto mogą być wymagane
dalsze niezależne testy. (Więcej szczegółów w V.1.2)

11. Punktacja
11.1 Gdy obie strony wyrzucą wszystkie Bile Sędzia podlicza punkty. Strona, której Bila znajduje się bliżej Jacka
otrzymuje jeden punkt za tę bilę i każdą inną, która znajduje się bliżej Jacka, niż najbliższa Bila Strony przeciwnej.
11.2 Jeśli dwie lub więcej Bil różnego koloru znajdują się w równej odległości od Jacka i żadne inne Bile nie
znajdują się bliżej Jacka, każda Strona otrzymuje po jednym punkcie za każdą z tych Bil.
11.3 Punkty z Rzutów Karnych, są dodawane do wyniku i zapisywane. Każda Bila, która zatrzyma się w Kwadracie
Karnym, otrzymuje jeden (1) punkt.
11.4 Po zakończeniu każdej Rundy Sędzia powinien upewnić się, że wynik jest prawidłowo zapisany w protokole
i na tablicy wyników. Zawodnicy/Kapitanowie są odpowiedzialni za sprawdzanie czy wyniki są zapisane
prawidłowo.
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11.5 Po zakończeniu meczu dodaje się punkty z każdej Rundy i Strona, która zdobyła większą ich liczbę wygrywa
mecz.
11.6 Sędzia może wezwać Kapitanów (lub Zawodników w rozgrywkach Indywidualnych) jeżeli musi dokonać
pomiaru lub do podjęcia ostatecznego werdyktu na zakończenie Rundy
11.7 Jeśli po rozegraniu wszystkich Rund, włącznie z Rzutami Karnymi mecz zakończył się remisem, konieczna
jest Dogrywka. Punkty z Dogrywki nie są doliczane do punktów z meczu, wskazują jedynie, która Strona wygrywa
mecz.
11.8 Jeśli Strona przegrywa mecz walkowerem, to Strona przeciwna wygrywa ten mecz 6:0 lub liczbą punktów,
stanowiącą największą różnicę punktów w danej grupie, lub różnicę w następnych etapach rozgrywanych w
systemem pucharowym. Strona przegrywająca mecz otrzymuje 0 punktów. Jeżeli obydwie Strony przegrywają
mecz walkowerem to przegrywają 6:0 lub liczbą punktów, stanowiącą największą różnicę punktów w danej
grupie lub różnicę w następnych etapach rozgrywanych systemem pucharowym, co powinno być zapisane:
„walkower 0 - (?)”.
Gdy obydwie strony przegrywają mecz walkowerem, wyznaczony Delegat Techniczny i Sędzia Główny
zobowiązani są zastosować odpowiednie działania.

12. Runda przerwana
12.1 Runda zostaje uznana za przerwaną jeżeli Bile lub Bila zostały przemieszczone w wyniku kontaktu z
Zawodnikiem, kontaktu z Sędzią lub przez Bilę wyrzuconą z naruszeniem przepisów i której Sędzia nie zdołał
zatrzymać. ( patrz 15.8.2)
12.2 Jeżeli Runda została przerwana w wyniku działania Sędziego (np. Sędzia kopnął Bilę lub wskazał
niewłaściwy kolor) to Sędzia po konsultacji z sędzią liniowym przywraca poprzedni układ Bil (Sędzia zawsze
stara się zachować poprzednią punktację, nawet jeżeli Bile nie są dokładnie w identycznej pozycji jak
poprzednio). Jeśli Sędzia nie pamięta poprzedniego wyniku lub nie może przywrócić poprzedniego układu Bil,
wtedy Runda musi zostać powtórzona. W tej kwestii decyzja ostateczna należy do Sędziego. Runda zostaje
wznowiona na etapie na którym została przerwana- Bile wycofane obu stron pozostają w strefie dla bil
nieważnych; Jeżeli Jack był wycofany, rzut Jackiem zostaje wykonany przez zawodnika, który wykonał ostatni
rzut bez złamania przepisów.
Jeżeli sędzia pokazał niewłaściwy kolor i zawodnik wyrzucił bilę, to zagrana Bila zostaje zwrócona a czas
zresetowany. Jeżeli układ Bil został zakłócony i sędzia nie może przywrócić poprzedniego układu, ogłasza on
przerwaną rundę i runda zostaje powtórzona.
12.3 Jeśli Runda została przerwana w wyniku błędu lub działania jednej ze Stron, Sędzia podejmie decyzję
według przepisu 12.2, może jednak zasięgnąć opinii obu stron i sędziego liniowego, w celu uniknięcia
niesprawiedliwej decyzji. Sędzia może skorzystać z górnej kamery, jeśli jest dostępna (12.5). Sprawdzenie
kamery należy do Sędziego Głównego.
12.4 Jeśli runda została przerwana i musi zostać powtórzona a przyznane były Rzuty Karne, to wykonywane są
one na końcu powtórzonej Rundy. Jeśli Zawodnikowi lub Stronie, która spowodowała przerwanie Rundy
przyznano w tej rundzie Rzuty Karne - Zawodnik/Strona traci te Rzuty Karne. Jeżeli przerwanie Rundy zostało
spowodowane przez Bilę zagraną z naruszeniem przepisów to ta Bila i wszystkie wycofane bile strony, która
naruszyła przepisy pozostają w strefie dla bil nieważnych podczas powtórzonej rundy.
12.5 W trakcie ważnych zawodów (Mistrzostwa Świata lub Igrzyska Paraolimpijskie) Komitet Organizacyjny
Zawodów (HOC) musi zapewnić kamerę (z góry), co umożliwi szybkie i właściwe odtworzenie poprzedniego
układu Bil. (Od 2023 r. górne kamery będą również wymagane na każdym boisku podczas wszystkich
Mistrzostw Regionalnych.)
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13. Dogrywka
13.1 Dogrywka polega na rozegraniu dodatkowej Rundy.
13.2 Zawodnicy pozostają w swoich Polach Rzutu.
13.3 Jeżeli po regulaminowej liczbie Rund i wykonanych Rzutach Karnych wynik jest remisowy Sędzia przed
ogłoszeniem „Jedna Minuta„ dokonuje losowania monetą. Strona, która w Call roomie nie wybierała strony
monety, wybiera ją teraz. Zwycięzca losowania decyduje, która Strona będzie wyrzucała kolorową Bilę jako
pierwsza. Sędzia podnosi Jacka (lub Bilę Karną) z Boiska i ogłasza „Jedna Minuta”.
13.4 Sędzia ogłasza „Czas!” po upływie jednej minuty i umieszcza na krzyżu Jacka strony, która rozpoczyna grę
13.5 Dogrywka rozgrywana jest jak normalna Runda. W indywidualnych rozgrywkach BC3, przed wyrzuceniem
pierwszej kolorowej Bili (zarówno czerwonej, jak i niebieskiej), każdy zawodnik MUSI „zresetować Rampę”. W
parach BC3, WSZYSCY zawodnicy (zarówno grający bilami czerwonymi, jak i niebieskimi, w swoim czasie), MUSZĄ
„zresetować rampę” po otrzymaniu od sędziego sygnału - prawa do rzutu i przed wypuszczeniem swojej
pierwszej Bili (p.: 5.5, 15.8.9 – wycofanie wyrzuconej Bili).
13.6 Jeżeli sytuacja opisana w p. 11.7 powtórzy się i każda ze Stron zdobędzie taką samą liczbę punktów, punkty
są zapisywane i rozgrywa się kolejną Dogrywkę. Tym razem druga Strona rozpoczyna Rundę i jej Jack zostaje
położony na krzyżu. Procedura jest kontynuowana naprzemiennie do momentu, w którym wyłoniony zostanie
zwycięzca.

14. Poruszanie się na boisku
14.1 Strona nie może przygotowywać się do rzutu, ustawiać Rampy, ustawiać wózka czy rolować Bil w czasie
Strony przeciwnej (zanim Sędzia pokaże sygnał do rzutu, jest dozwolone aby Zawodnicy podnosili Bile, ale bez
wykonywania rzutu: np. Strona „czerwona” może podnieść swoje Bile - położyć na udach lub rękach, zanim
Sędzia pokaże Stronie „niebieskiej” sygnał do wykonania rzutu. Nie może jednak tego uczynić po wskazaniu
Stronie niebieskiej sygnału do rzutu), p.:15.6.4.
14.2 Gdy Sędzia wskaże zawodnikom, która Strona ma wykonać rzut, zawodnicy tej Strony mogą wejść na Boisko
lub do każdego pustego Pola Rzutu. (patrz 15.6.1) Zawodnicy mogą ustawiać, przygotowywać Rampę w swoim
lub jakimkolwiek pustym Polu Rzutu. Jednak przy przygotowaniu rzutu lub Rampy, Zawodnicy, OR, ani SA NIE
mogą wejść do Pola Rzutu Strony przeciwnej. SA/OR nie mogą wejść na pole gry podczas trwania rundy.
14.3 Zawodnicy mogą wychodzić za swoje pole rzutu w celu przygotowania rzutu lub porozumienia się z
partnerem. W tym czasie przynajmniej jedno przednie koło wózka musi pozostawać w polu rzutu tego
zawodnika. Przestrzeń za Polami Rzutu może być używana tylko przez Zawodników BC3 w celu wejścia na Boisko.
Zawodnicy Par BC3 chcąc wejść na Boisko nie mogą przechodzić za Polem Rzutu Zawodnika ze swojej Pary.
Zawodnicy i Operatorzy Rampy łamiący te zasady poruszania się na Boisku będą musieli wrócić do swojego pola
rzutu i rozpocząć procedurę przygotowywania się do rzutu od początku – ich stracony czas nie zostanie
przywrócony.
14.4 Jeżeli jakiś Zawodnik potrzebuje pomocy przy wejściu na Boisko, może poprosić o pomoc Sędziego, lub
Sędziego liniowego.
14.5 W meczach drużynowych lub w Parach, jeżeli Zawodnik wyrzuci Bilę a Zawodnik jego Pary/Drużyny jeszcze
nie powrócił do swojego Pola Rzutu, Sędzia wycofuje wyrzuconą Bilę i przyznaje 1 Rzut Karny Stronie przeciwnej.
(p.15.7.7). Przynajmniej jedno koło Zawodnika powracającego (nie-rzucającego) musi znajdować się w środku
jego (boxu) kiedy osoba z jego drużyny wypuszcza Bilę.
14.6 Sportowy Asystent lub Operator Rampy mogą wykonywać rutynowe czynności przed i po rzucie bez
specjalnej instrukcji Zawodnika.
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PRZEWINIENIA
15. Przewinienia
W przypadku naruszenia przepisów mogą nastąpić różne konsekwencje:
 Wycofanie
 Jeden rzut karny
 Jeden rzut karny plus wycofanie bili
 Jeden rzut karny plus żółta kartka
 Żółta kartka
 Czerwona kartka (dyskwalifikacja)
Wszystkie przewinienia zapisywane są w protokole.
Zawodnik i jego Sportowy Asystent/Operator Rampy są brani pod uwagę jako jedna jednostka – jakakolwiek
Żółta lub Czerwona Kartka otrzymana przez Sportowego Asystenta/Operatora Rampy odnosi się również do
zawodnika i odwrotnie.
Trener lub asystent trenera jest brany pod uwagę jako odrębna jednostka, jeżeli Trener lub asystent trenera
otrzyma Żółtą lub Czerwoną kartkę, nie wpływa ona na zawodnika/Stronę. Jeżeli Trener zostaje
zdyskwalifikowany jest to konsekwencja, która dotyczy tylko jego osoby.

15.1 Wycofanie bili
15.1.1 Wycofanie oznacza usunięcie Bili z Boiska. Wycofana Bila zostaje umieszczana w wyznaczonej strefie na
podłodze lub w pojemniku na nieważne Bile.
15.1.2 Bila może zostać wycofana tylko wtedy, jeżeli doszło do przewinienia podczas wypuszczania Bili.
15.1.3 Jeśli konsekwencją złamania reguł gry byłoby wycofanie Bili, Sędzia zawsze powinien starać się ją
zatrzymać aby zapobiec naruszeniu istniejącego układu Bil.
15.1.4 Jeśli Sędzia nie zdąży zatrzymać Bili i zmieni ona istniejący układ Bil na Boisku, to Runda będzie uznana za
Rundę Przerwaną (p. 12.1-12.4)

15.2 Jeden rzut karny
15.2.1 Jeden Rzut Karny oznacza przyznanie jednego dodatkowego rzutu Stronie przeciwnej. Rzut zostaje
wykonany na koniec Rundy po wyrzuceniu wszystkich Bil. Sędzia boiskowy podlicza punkty a sędzia stolikowy
zapisuje wynik. Wszystkie Bile zostają usunięte z Boiska. Strona wykonująca Rzut Karny, wybiera jedną (1) ze
swoich kolorowych Bil, którą będzie wyrzucać do kwadratu karnego. Sędzia pokazuje odpowiedni kolor (Strony
rzucającej) i ogłasza: ,,Jedna Minuta!”. Zawodnik ma 1 minutę, na wykonanie Rzutu Karnego. Jeśli Bila zatrzyma
się w wyznaczonym „Kwadracie Karnym” (35 cm pole) bez dotykania linii zewnętrznej, to Strona ta otrzymuje
jeden dodatkowy punkt. Przy wykonywaniu Rzutu Karnego, zapisuje się w protokole czas, który pozostał
Stronom na koniec Rundy i nastawia zegar na 1 minutę do wykonania Rzutu Karnego.
15.2.2 W przypadku gdy Strona złamie przepisy więcej niż jeden raz w ciągu Rundy, to Stronie przeciwnej
przyznaje się adekwatną liczbę rzutów karnych. Każdy rzut wykonywany jest osobno. Wyrzucona Bila zostaje
usunięta z Boiska i jeśli jest punktowana wynik zapisany jest w protokole. Następnie Strona rzucająca wybiera
kolejną kolorową bile i wykonuje następny Rzut Karny.
15.2.3 Wykroczenia popełnione przez obie Strony nie anulują się. Każda ze Stron ma możliwość uzyskania
punktów za Rzuty Karne. Pierwszy rzut wykonywany jest przez Stronę, której przyznano rzut jako pierwszej.
Następne rzuty wykonywane są naprzemiennie.
15.2.4 Jeśli dojdzie do złamania przepisów gry (za które otrzymuje się Rzut Karny) podczas wykonywania Rzutu
Karnego, wówczas Sędzia przyznaje Rzut Karny Stronie przeciwnej.
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15.3 Żółta kartka
15.3.1 W przypadku popełnienia przewinienia wymienionego w punkcie 15.9 sędzia pokazuje Żółtą Kartkę i
zapisuje przewinienie w protokole.
15.3.2 Jeżeli zawodnik otrzyma (2) Żółte Kartki podczas zawodów, Zawodnik zostaje wykluczony z aktualnego
meczu. Mecz ten zostaje przegrany walkowerem (ref.: 11.8).
Osoba, która otrzyma drugą Żółtą Kartkę i każdą kolejną Żółtą Kartkę - zostaje wykluczona z bieżącego meczu,
ale jest uprawniona do rozgrywania pozostałych meczów podczas tych zawodów.

15.4 Czerwona kartka (dyskwalifikacja)
15.4.1 Kiedy Zawodnik, Trener, Asystent Trenera, Sportowy Asystent lub Operator Rampy zostaje
zdyskwalifikowany, otrzymuje Czerwoną Kartkę i zostaje to zapisane w protokole. Czerwona kartka zawsze
oznacza natychmiastową dyskwalifikację z zawodów dla osoby, która ją otrzymała (p.: 15.11.4).
15.4.2 Jeśli Zawodnik i/lub jego Sportowy Asystent/Operator Rampy zostanie zdyskwalifikowany, Strona
przegrywa mecz walkowerem (patrz: 11.8).
15.4.3 Zdyskwalifikowana osoba może zostać przywrócona do gry w następnych meczach podczas tego samego
turnieju za zgodą Sędziego Głównego i Delegata Technicznego.

15.5 Sytuacja prowadzące do wycofania zagranej bili (ref.: 15.1):
15.5.1 wyrzucenie bili przed wskazaniem przez sędziego, który kolor ma grać
15.5.2 jeśli bila po wypuszczeniu zatrzyma się w rampie
15.5.3 jeśli Operator Rampy zatrzyma Bilę w rampie z jakiegokolwiek powodu
15.5.4 jeśli osobą, która wypuszcza Bilę w meczach BC3 nie jest Zawodnik. Zawodnik musi mieć bezpośredni
kontakt z Bilą w momencie jej wypuszczania. W bezpośredni fizyczny kontakt wlicza się urządzenia
wspomagające przymocowane bezpośrednio do głowy, ust ramion lub nogi Zawodnika (p.:5.4).
15.5.5 i jeśli Asystent Sportowy/operator rampy dotyka Zawodnika lub popycha/przyciąga wózek podczas
wypuszczania Bili. (p. 3.5).
15.5.6 jeśli Operator Rampy i zawodnik wypuszczą Bilę równocześnie.
15.5.7 jeśli Bila kolorowa została wyrzucona przed Jackiem. (Zawodnik, który miał zagrać Jackiem w tej rundzie,
nadal zobowiązany jest wyrzucić Jacka jak w przepisie 10.2 i 10.3)
15.5.8 jeśli pierwsza z kolorowych Bil nie została wyrzucona przez Zawodnika, który wyrzucił Jacka (p.10.4.1)
15.5.9 jeśli zawodnik BC3 nie zresetował rampy po otrzymaniu Jacka i przed jego wyrzuceniem; lub przed
wykonaniem Rzutu Karnego; lub przed pierwszym rzutem tego zawodnika w Dogrywce (p.5.5)
15.5.10 jeżeli zawodnik BC3 nie zresetował Rampy przed wyrzuceniem Bili kiedy on lub drugi zawodnik z jego
pary powrócił z Boiska. (Dla Par musi to być jednoczesny reset) (p.5.5)
15.5.11 jeśli któraś ze Stron wyrzuci więcej niż jedną Bilę w tym samym czasie (p.10.13)
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15.6 Sytuacje prowadzące do przyznania rzutu karnego (p.: 15.2):
15.6.1 jeśli Zawodnik opuści swoje Pole Rzutu w nie swoim czasie. (p.: 14.2)
15.6.2 jeśli Operator Rampy, odwróci się w stronę Boiska podczas rozgrywanej Rundy, żeby zobaczyć grę zanim
wszystkie Bile obu stron zostały wyrzucone (p.: 3.5,)
15.6.3 jeśli według Sędziego komunikacja między Zawodnikiem/Zawodnikami, ich Sportowymi Asystentami,
Operatorami Ramp i/lub Trenerami/Asystentami trenerów jest niewłaściwa (p.: 16.1-16.3), włącznie z
komunikacją elektroniczną np. smartfon itp.
15.6.4 jeśli Zawodnik i/lub Asystent Sportowy, Operator Rampy przygotowuje następny rzut, ustawia wózek
i/lub rampę, czy roluje bile w czasie Strony przeciwnej. (p.: 14.1).
15.6.5 Jeśli Sportowy Asystent/Operator Rampy przesunie wózek, Rampę, pointer lub poda Bilę Zawodnikowi
nie poproszony przez Zawodnika (p.: 3.5).

15.7 Sytuacje prowadzące do wycofania bili oraz przyznania rzutu karnego (ref.: 15.1 / 15.2):
15.7.1 wyrzucenie Jacka lub Bili kolorowej gdy Sportowy Asystent, Operator Rampy, Zawodnik, ich sprzęt, Bile
lub własność zawodnika dotyka linii Boiska lub części Boiska innej niż Pole Rzutu Zawodnika. Sportowi Asystenci
zawodników BC1 mogą znajdować się za Polem Rzutu swojego Zawodnika. Dla Zawodników BC3 i ich
Operatorów Rampy obejmuje to moment gdy Bila jest nadal w Rampie (p. 10.2).
15.7.2 wypuszczenie bili, gdy Rampa, przekracza jakąkolwiek część linii rzutu (także w powietrzu) (p.: 5.3).
15.7.3 wypuszczenie bili w pozycji, w której Zawodnik nie ma bezpośredniego kontaktu przynajmniej jednym
pośladkiem (lub brzuchem jeśli zostało to uzgodnione w procesie klasyfikacji) z siedziskiem wózka. (p.10.9.1)
15.7.4 wypuszczenie bili, w momencie gdy dotyka ona części Boiska, znajdującej się poza Polem Rzutu zawodnika
(p. 10.2).
15.7.5 wypuszczenie bili, gdy Operator Rampy patrzy w kierunku Boiska (p.: 3.5).
15.7.6 wypuszczenie bili, kiedy wysokość siedziska jest wyższa niż. 66 cm dla kategorii BC1, BC2,BC4.(p.:6.1)
15.7.7 wypuszczenie bili, w rozgrywkach Drużynowych lub w Parach, podczas gdy Zawodnik z drużyny/pary nie
powrócił jeszcze do swojego Pola Rzutu (p. 14.5). Jeżeli nie rzucający Zawodnik co najmniej jednym kołem dotyka
wnętrza swojego Pola Rzutu, uznaje się, że „zawodnik jest w swoim Polu Rzutu.”
15.7.8 przygotowywanie i wypuszczenie bili w czasie Strony przeciwnej (p. 15.5.4).

15.8 Sytuacje prowadzące do przyznania rzutu karnego oraz żółtej kartki (p.: 15.2, 15.3):
15.8.1 każde celowe działanie, które doprowadzi do rozproszenia koncentracji innego Zawodnika lub wpłynie na
jego rzut
15.8.2 spowodowanie przerwania Rundy, która będzie musiała zostać powtórzona
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15.9 Zawodnik, Sportowy Asystent, Operator Rampy i/lub Trener/Asystent Trenera który
popełni jakiekolwiek z poniższych przewinień otrzyma Żółtą Kartkę (p.: 15.3):
15.9.1 Zawodnik lub strona, wejdzie do Strefy Rozgrzewki poza kolejnością lub wprowadzi do Strefy Rozgrzewki
lub Call Roomu większą niż dozwolona liczba osób z personelu (p. 7.2, 8.2). Skutkuje to otrzymaniem Żółtej Kartki
przez Zawodnika, lub Kapitana w przypadku rozgrywek Drużynowych lub w Parach.
15.9.2 Zawodnik ,Para lub Drużyna wniesie do Call Roomu większą niż dozwolona liczba Bil (p. 3.1, 3.2.1, 3.3.1).
Dodatkowe bile zostaną zabrane i zatrzymane do końca zawodów. Zawodnik, może wskazać, które Bile mają
zostać skonfiskowane.
W Rozgrywkach Drużynowych i w Parach żółtą kartkę otrzymuje Zawodnik, który wniósł do Call Roomu większą
niż dozwolona liczba bil. Jeżeli nie wiadomo który to Zawodnik, wówczas żółtą kartkę otrzymuje kapitan (p.: 9.7).
“Dodatkowe bile” które zostały zabrane, ale poza tym są legalne (prawidłowe), mogą zostać zwrócone na
następne mecze podczas tego samego turnieju.
15.9.3 Zawodnik, którego Bila/e nie spełniają kryteriów podczas kontroli Bil (p. 4.7.1 - 4.7.2. i 9.3.) Przy wejściu
do Call Roomu zostanie wywieszona informacja dot. nieprawidłowych Bil lub sprzętu i wszystkich Żółtych Kartek.
15.9.4 Nieuzasadnione spowodowanie opóźnienia meczu. W takich przypadkach decyzja sędziego jest
ostateczna.
15.9.5 Nie zaakceptowanie przez zawodnika decyzji Sędziego i/lub działanie na niekorzyść Strony przeciwnej lub
obsługi zawodów.
15.9.6 Opuszczenie obszaru Boiska podczas trwania meczu bez zezwolenia Sędziego, nawet pomiędzy Rundami,
lub podczas Czasu Medycznego lub Czasu Technicznego - ta osoba nie może już powrócić do gry.
15.9.7 wejście na boisko przez Zawodnika, Sportowego Asystenta, Operatora Rampy Trenera/Asystenta
Trenera bez pozwolenia sędziego (p. 10.7.4).
15.9.8 Używanie podczas Zawodów sprzętu, który nie spełnia wymaganych kryteriów. (Jeżeli podczas kontroli
sprzętu przed Turniejem okaże się, że sprzęt nie spełnia wymagań, sprzęt może zostać dostosowany do
wymaganych kryteriów i otrzymać oficjalną pieczątkę/naklejkę.)

15.10 Zawodnik, Sportowy Asystent, Operator Rampy i/lub Trener/Asystent Trenera, który
popełni jakiekolwiek z poniższych przewinień otrzyma drugą żółtą kartkę i zostanie
zdyskwalifikowany z bieżącego meczu (p.: 15.3):
15.10.1 otrzymanie drugiego ostrzeżenia podczas tych samych zawodów (np. otrzymanie poprzednio żółtej
kartki za jakiekolwiek przewinienie wymienione w pkt 15.9).
15.10.2 Otrzymanie drugiej żółtej kartki w Strefie Rozgrzewki lub w Call Roomie przez zawodnika i/lub
Sportowego Asystenta/Operatora Rampy podczas tych samych zawodów skutkuje dyskwalifikacją z bieżącego
meczu. Strona przegrywa mecz walkowerem (p. 11.8).
Druga żółta kartka dla Trenera/Asystenta Trenera uniemożliwia mu wejście na teren Strefy Gier podczas
bieżącego meczu.
15.10.3 otrzymanie drugiej żółtej kartki na boisku podczas meczu skutkuje dyskwalifikacją z meczu i może
skutkować przegraną walkowerem (ref.: 11.8). Jeżeli osobą zdyskwalifikowaną jest Trener/Asystent Trenera jest
on zmuszony do opuszczenia Strefy Gier, ale Strona może kontynuować grę.
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15.11 Każdy członek ekipy, Zawodnik, Sportowy Asystent, Operator Rampy i/lub
Trener/Asystent Trenera, który popełni jakiekolwiek z poniższych wykroczeń otrzymuje
Czerwoną Kartkę i zostaje natychmiast zdyskwalifikowany (p.: 15.4):
15.11.1 niesportowe zachowanie takie jak: próba oszukania Sędziego, używanie bil, które były manipulowane;
lub wygłaszanie niedozwolonych uwag w strefie gier lub poza nią.
15.11.2 agresywne zachowanie
15.11.3 używanie agresywnego, obraźliwego lub znieważającego języka lub gestów
15.11.4 Otrzymanie Czerwonej Kartki w którymkolwiek momencie skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją z
zawodów. Wyniki z wcześniejszych meczów podczas zawodów zostają unieważnione (przegrywa się je
walkowerem), a Zawodnik lub strona nie będzie uprawniony do otrzymania punktów za uczestnictwo lub
punktów rankingowych za te zawody (pkt.: 15.4.1).
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KOMUNIKACJA
16. Komunikacja
16.1 Podczas Rundy komunikacja pomiędzy Zawodnikiem, Sportowym Asystentem, operatorem rampy,
Trenerem/ asystentem trenera jest niedozwolona.
Wyjątkiem są sytuacje:
 gdy Zawodnik prosi swojego Sportowego Asystenta/operatora rampy o wykonanie określonej czynności
takiej jak zmiana pozycji wózka inwalidzkiego, przesunięci sprzętu wspomagającego, rolowanie lub
podanie bili. Niektóre rutynowe działania wykonywane przez SA/RO są dozwolone bez specjalnej
prośby zawodnika.
 Gdy Trenerzy/asystenci trenerów, Sportowi Asystenci/OR wyrażają gratulacje lub wsparcie
Zawodnikowi po wykonaniu rzutu i pomiędzy Rundami.
16.2 W rozgrywkach w Parach i Rozgrywkach Drużynowych Zawodnicy Strony mogą porozumiewać się z
zawodnikami ze swojej drużyny którzy są na boisku tylko w „swoim” czasie. Podczas Rundy kiedy Stronie nie
zakomunikowano prawa do rzutu (np. Podczas mierzenia przez sędziego; awarii w pomiarze czasu…) zawodnicy
obu Stron mogą prowadzić cichą konwersację ale muszą przerwać w momencie gdy Strona przeciwna otrzyma
prawo do rzutu.
16.3 Zawodnik nie może instruować Operatora Rampy, Sportowego Asystenta swojego Partnera. Każdy
Zawodnik może komunikować się tylko ze swoim Sportowym Asystentem, Operatorem Rampy . Zawodnik BC3
może używać wspólnego arkusza, tabeli w celu poinstruowania kolegi z drużyny.
16.4 Pomiędzy Rundami Zawodnicy mogą porozumiewać się ze sobą, ze swoim Sportowym Asystentem
Operatorem Rampy, Trenerem/Asystentem Trenera ale jedynie do momentu, gdy Sędzia ogłosi początek
kolejnej Rundy. Sędzia nie pozwala na dyskusje, powodujące wydłużenie gry.
16.5 Zawodnik może poprosić innego Zawodnika lub Operatora Rampy, o przesunięcie się, jeśli znajduje się na
jego torze rzutu. Nie może jednak prosić ich o wyjście poza box. Podczas meczu Operatorzy Rampy powinni
upewnić się, że ich sprzęt jest poza torem rzutu przeciwnika i nie przeszkadza w oddaniu rzutu przeciwnikowi,
bez spowodowania uszkodzeń sprzętu, który znajduję się na drodze. Aby nie dopuścić do uszkodzenia, Operator
Rampy nie powinien ruszać sprzętu przeciwnika. Podczas meczu Operator Rampy powinien odsunąć swoją
rampę/sprzęt z toru rzutu przeciwnika, aby umożliwić mu wykonanie rzutu bez zakłóceń.
16.6 Każdy Zawodnik może rozmawiać z Sędzią w swoim czasie. Sportowi Asystenci/Operatorzy Rampy mogą
przekazywać wiadomości pomiędzy zawodnikiem a sędzią wyłącznie za zgodą sędziego.
16.7 Po wskazaniu przez Sędziego sygnału do rzutu, każdy z Zawodników tej Strony może poprosić o podanie
wyniku lub wykonane pomiaru. Jednak nie może pytać o podanie pozycji Bili (np. która Bila przeciwnika jest
bliżej?) Zawodnicy mogą osobiście wejść na Boisko, żeby zobaczyć układ Bil.
16.8 Jeżeli podczas meczu konieczne jest tłumaczenie, Sędzia Główny jest w pełni odpowiedzialny za wybór
właściwego tłumacza. Najpierw spróbuje skorzystać z wolontariusza lub Sędziego nie zaangażowanego w inny
mecz lub wybierze tłumacza z wyznaczonej strefy.
16.9 Tłumacze nie mogą siedzieć na Polu Gry. Tłumacze muszą siedzieć w wyznaczonej strefie dla tłumaczy.
Żaden mecz nie może być opóźniony z powodu nieobecności tłumacza (kiedy jest potrzebny).
16.10 Wszelki sprzęt do komunikacji (włącznie ze smartfonami) wniesiony na Pole Gry musi zostać
zaakceptowany i zatwierdzony przez Sędziego Głównego lub osobę wyznaczoną podczas kontroli sprzętu i
otrzymać potwierdzającą naklejkę. Nie zatwierdzone urządzenia nie są dozwolone na Polu Gry. Każde użycie
takiego sprzętu skutkuje przyznaniem Rzutu Karnego Stronie przeciwnej wykonywanego przy pierwszej okazji. (
patrz.4; 15.6.3).
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Trenerzy/Asystenci Trenera mają prawo korzystać z tabletów oraz smartfonów w celu robienia notatek.
(Urządzenia muszą znajdować się w trybie– np. „tryb samolotowy” – który uniemożliwia komunikację z
zawodnikami na Boisku. Sędziowie mają prawo w dowolnym momencie podczas meczu sprawdzić urządzenie
Trenera/Asystenta Trenera, czy nie jest wykorzystywane do komunikacji). Zawodnicy i Sportowi
Asystenci/Operatorzy Rampy na Boisku nie mogą otrzymywać żadnych komunikatów (elektronicznych,
głosowych, sygnałów) spoza Boiska podczas trwania Rundy. Urządzenia elektroniczne NIE mogą być zabierane
na Boisko, chyba że zostały zatwierdzone podczas kontroli sprzętu. Każde naruszenie tej zasady jest niewłaściwą
komunikacją i skutkuje przyznaniem Rzutu Karnego przeciwnikowi.

Oficjalne gesty/znaki
Gesty zostały opracowane, aby pomóc zarówno sędziom, jak i Zawodnikom w zrozumieniu pewnych sytuacji.
Zawodnicy nie mogą jednak protestować, jeśli sędzia zapomni użyć określonego gestu.

Sędziowie
Sygnalizowana
sytuacja
Sygnał do rzutu
Jackiem lub bilami
w czasie rozgrzewki



przepis 10.1
przepis 10.2

Opis gestu

Wykonywany gest

Ruch ręki: sygnał do rzutu ogłoszenie:
„Rozpoczęcie Rozgrzewki” lub “Jack na
Boisko „

Sygnał do wyrzutu
bili kolorowej:




przepis 10.4
przepis 10.5
przepis 10.6

Bile w równej
odległości:


przepis 10.12

Pokazanie koloru zgodnego z kolorem
rzucającej Strony .

Trzymanie sygnalizatora, krawędziami
skierowanymi w kierunku zawodników.
Pokazanie koloru na sygnalizatorze
zgodnego z kolorem rzucającej strony.
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Czas Techniczny lub Położenie dłoni nad palcami drugiej dłoni
Czas Medyczny
skierowanej pionowo ku górze (kształt
litery T) i informacja ustna, która strona
 przepis 5.7
prosi o czas (przykład: „czas dla.. imię
 przepis 6.2
Zawodnika/nazwa drużyny / kraj/ kolor
 przepis 18
bil)

Stop




przepis 10.6.2
przepis 16.2
przepis 17.10

Pokazanie uniesionej dłoni
10.6.2 wskazanie sędziemu czasowemu
aby zatrzymał czas lub sygnał dla strony
„proszę czekać”

Zmiana (jedynie
podczas zawodów
młodzieżowych):


przepis 10.16

Mierzenie



przepis 4.6
przepis 11.6

Pytanie czy Zawodnicy
chcą wejść na boisko


Obrót przedramienia ręki
wokół przedramienia drugiej
ręki.

Ręce znajdują się obok siebie
i zostają odsunięte od siebie,
jak przy użyciu miarki.

Wskazanie na Zawodników a
następnie na oczy Sędziego.

przepis 11.6
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Niewłaściwy sposób
komunikacji
Przepisy:



15.5.3
16

Bila nieważna/ bila
autowa
przepisy:




10.6.2
10.10
10.11

Wycofanie:


przepis 15.1

Wskazanie ust i ruch w bok
palcem wskazującym drugiej
ręki

Wskazanie bili i podniesienie
przedramienia pionowo z
otwartą dłonią ze słowami
„aut” lub ”nieważna bila” i
podniesienie bili

Wskazanie bili i podniesienie
przedramienia
z dłonią
markującą chwyt bili - przed
podniesieniem bili (jeśli jest
to możliwe)

Jeden Rzut Karny


Podniesienie jednego palca.
przepis 15.2
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Żółta kartka:


przepis 15.3

Druga żółta kartka i w
konsekwencji
dyskwalifikacja z
bieżącego meczu




Pokazanie czerwonej kartki

przepis 15.4

Zakończenie rundy/
zakończenie meczu
przepis 10.7

Wynik:



Pokazanie żółtej kartki za
drugie przewinienie (koniec
meczu
w
rozgrywkach
indywidualnych i parach)

przepis 15.10

Czerwona kartka
(dyskwalifikacja)



Pokazanie żółtej kartki za
naruszenie przepisu.

przepis 4.5
przepis 11

Skrzyżowanie opuszczonych
rąk i odsunięcie ich na
zewnątrz wraz ze słowami:
“Koniec Rundy” lub „Koniec
Meczu”

Ułożenie
palców
na
odpowiednim
kolorze
sygnalizatora
pokazując
wynik strony oraz ogłoszenie
słowne wyniku
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Wyniki
Przykłady punktacji:

3 punkty dla
czerwonego
Sędzia liniowy
Sygnalizowana sytuacja

Zwrócenie uwagi sędziego

7 punktów dla
czerwonego

10 punktów dla
czerwonego

Opis gestu

12 punktów dla
czerwonego

Wykonywany gest

Podniesienie ręki
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CZAS
17. Czas trwania rundy
17.1 Każdej Stronie przysługuje limit czasu na rozegranie poszczególnej rundy. Czas odmierzany jest przez
sędziego czasowego. Obowiązujące limity czasu:
 BC1 - 5 minut /Zawodnik/Runda


BC2 - 4 minuty /Zawodnik/Runda



BC3 - 6 minut /Zawodnik/Runda



BC4 - 4 minuty /Zawodnik/Runda



Drużyna - 6 minut /Drużyna/Runda



Pary BC3 - 7 minut /Para/Runda

 Pary BC4 - 5 minut /Para/Runda
17.2 Czas wykorzystany na wyrzucenie Jacka jest wliczany do limitu czasu przysługującego Stronie.
17.3 Odmierzanie czasu dla Strony rozpoczyna się w momencie, w którym Sędzia boiskowy wskaże sędziemu
mierzącemu czas, która Strona ma wykonać rzut (włącznie z Jackiem).
17.4 Czas Strony jest liczony do momentu, aż bila, która została wyrzucona zatrzyma się na Boisku lub przekroczy
zewnętrzną linię boiska.
17.5 Jeśli Strona nie wyrzuciła bili w swoim limicie czasowym, ta bila oraz pozostałe niewykorzystane bile tej
Strony stają się bilami nieważnymi i zostają umieszczone w pojemniku na stracone bile lub wyznaczonym
miejscu. W przypadku Zawodników BC3 bilę uważa się za wyrzuconą w momencie rozpoczęcia toczenia się po
rampie.
17.6 Jeśli Strona wyrzuci bilę po upływie swojego czasu, Sędzia zatrzymuje ją i usuwa tę bilę z Boiska, zanim
zmieni ona układ bil. Jeśli jednak ta bila zmieniła układ, wówczas Runda zostaje uznana za Rundę Przerwaną.
(p.12)
17.7 Czas na wykonie Rzutu Karnego wynosi 1 minutę za każde przewinienie (Jeden Rzut Karny) dla wszystkich
rodzajów rozgrywek.
17.8 Podczas każdej Rundy pozostały czas dla każdej Strony jest wyświetlany na tablicy wyników a po
zakończeniu każdej Rundy - zapisany w protokole.
17.9 Jeśli podczas Rundy czas został błędnie wyliczony, Sędzia naprawia błąd korygując czas tej Stronie.
17.10 W przypadku sytuacji konfliktowych Sędzia musi wstrzymać odmierzania czasu. Jeśli w czasie gry jest
konieczne tłumaczenie, należy zatrzymać odmierzanie. Jeżeli tylko to możliwe to tłumacz nie powinien pochodzić
z tej samej ekipy/kraju, co Zawodnik. (p. 16.8)
17.11 Sędzia mierzący czas oznajmia głośno i wyraźnie pozostały czas zaczynając od ostatniej minuty: ”1 minuta”,
„30 sekund”, „10 sekund” oraz „ Czas” gdy minie czas przysługujący Stronie. Podczas “jednej minuty” pomiędzy
rundami sędzia mierzący czas powinien oznajmić „15 sekund!” i „Czas!” Sędzia boiskowy musi powtórzyć sygnały
sędziego czasowego, tak aby zawodnicy wiedzieli, że ogłaszany czas odnosi się do ich boiska.

18. Czas medyczny
18.1 Jeśli Zawodnik bądź asystent sportowy (SA)/operator rampy dozna poważnej niedyspozycji zdrowotnej
podczas meczu (musi to być poważna sytuacja) jeżeli jest to konieczne, może poprosić o czas medyczny. Mecz
zostaje przerwany w ramach czasu medycznego na 10 minut, podczas których czas meczu musi zostać
wstrzymany. W rozgrywkach BC3 podczas czasu medycznego operator rampy nie może patrzeć na Boisko.
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18.2 Zawodnik lub SA/OR może otrzymać tylko jeden czas medyczny w ciągu meczu.
18.3 Każdego Zawodnika lub Sportowego Asystenta/OR, który otrzymał czas medyczny musi zbadać na boisku
personel medyczny tak szybko jak to tylko możliwe. Jeśli jest to konieczne, personel medyczny może korzystać z
pomocy w komunikacji z Zawodnikiem lub SA/OR.
18.4 W każdym rodzaju rozgrywek, jeżeli Zawodnik nie jest w stanie kontynuować gry, przegrywa mecz
walkowerem (p. 11.8).
18.5 Gdy czas medyczny dotyczy Asystenta Sportowego/Operatora rampy, a SA/OR nie jest w stanie
kontynuować gry po upływie czasu, jeżeli zawodnikowi pozostały jakiekolwiek bile do wyrzucenia, ale nie może
ich zagrać bez asysty, stają się one piłkami nieważnymi.

18.6 Jeżeli Zawodnik prosi o czas medyczny w kolejnych meczach, Delegat Techniczny po konsultacji z
personelem medycznym i przedstawicielem kraju tego Zawodnika decydują czy Zawodnik powinien zostać
wycofany z pozostałej części zawodów.
W Rozgrywkach Indywidualnych, jeżeli Zawodnik zostaje usunięty z pozostałej części zawodów, wszystkie
kolejne mecze, które miałby rozegrać będą miały wynik odpowiadający wynikowi meczu z największą różnicą
punktów w tej grupie lub w grupie rozgrywanej systemem pucharowym.

19. Czas techniczny
19.1 Jeden raz w trakcie trwania meczu, jeśli jakikolwiek sprzęt ulegnie uszkodzeniu, czas musi zostać
zatrzymany, a Zawodnik otrzymuje 10 minut przerwy technicznej na naprawę. W rozgrywkach par, jeśli jest to
konieczne, zawodnik może dzielić rampę ze swoim kolegą z drużyny. Rampa może zostać wymieniona pomiędzy
endami (Sędzia Główny musi zostać o tym poinformowany). Elementy służące do naprawy, w tym rampa
zastępcza, mogą pochodzić spoza boiska. Sędzia boiskowy, liniowy lub czasowy musi towarzyszyć osobie
dokonującej naprawy.
Jeśli sprzęt nie może zostać naprawiony (lub wymieniony pomiędzy endami), zawodnik musi kontynuować grę z
uszkodzonym sprzętem lub zrezygnować z meczu (przegrywa mecz walkowerem) (p.: 11.8).

PROTEST
20. Wyjaśnienie i procedura protestu
20.1 Podczas meczu Strona może odnieść wrażenie, że sędzia przeoczył jakieś zdarzenie lub podjął błędną
decyzję, która ma wpływ na wynik meczu. W tym momencie, zawodnik/kapitan tej Strony może zwrócić uwagę
sędziego na tę sytuację i domagać się wyjaśnień. Czas gry musi zostać zatrzymany (patrz: 17.10).
20.2 W trakcie meczu zawodnik/kapitan może zwrócić się do sędziego głównego o wydanie werdyktu, który
stanowi ostateczne rozstrzygnięcie sporu i mecz jest kontynuowany. Nie można składać dalszych protestów. Jeśli
używane są kamery, sędzia główny może ich użyć przy podejmowaniu decyzji.
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Układ boiska do gry w boccie
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Wytyczne dotyczące wyklejania boiska oraz pomiarów
Szeroka taśma dla wyznaczania linii zewnętrznych, linii rzutu i linii „V”
Wąska taśma dla wyznaczania linii oddzielających pola rzutu - boxy oraz wyznaczania „krzyża” i Kwadratu
Karnego o wymiarach 35 cm x 35 cm
Każde ramię krzyża powinno mieć długość między 15 a 25 cm
6 metrowe linie – mierzone od wewnętrznych krawędzi linii Bocznych
12,5 metrowe linie boczne - mierzone od wewnętrznej krawędzi linii górnej Boiska do wewnętrznej krawędzi linii
dolnej Boiska
10 metrów: mierzone od wewnętrznej krawędzi linii górnej boiska do wewnętrznej krawędzi linii rzutu
5 metrów - mierzone od wewnętrznej krawędzi linii górnej boiska do środka „krzyża”
3 metry - mierzone od wewnętrznej krawędzi linii bocznej do środka “krzyża”
3 metry – od tylnej krawędzi linii rzutu do górnej krawędzi linii „V”
1,5 metra – od tylnej krawędzi linii rzutu do wnętrza wierzchołka linii „V”
2,5 metra - od wewnętrznej krawędzi linii tylnej do wewnętrznej , która jest także tylną) krawędzi linii rzutu
1 metrowe linie boxów: - wyznaczanie pól rzutu o szerokości 1 metra: taśmę umieszcza się równomiernie po
obydwu stronach osi dzielących boisko na 6 pól i wyznaczanych cienkim pisakiem

www.polskaboccia.pl office@polskaboccia.pl

Opracowanie wersji polskiej ; PZBocci :
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