Česká federace Spastic Handicap o. s.

Soutěžní řád

BOCCIA
2016
platí pro období leden – červen

Ze dne:

27.10.2015

Platnost od:

1.1.2016

Zpracoval:

Realizační tým boccie

Schváleno RTB dne 27.10.2015
Schváleno vedoucí RTB dne 27.10.2015

strana 1

1. Základní ustanovení
1.1. Pravidla
Hraje se podle pravidel boccii BISFed rok vydání (únor 2015) s dodatky uvedenými v aktuálním
českém překladu těchto pravidel a podle tohoto soutěžního řádu (dále též SŘ) 2016. Po dobu platnosti
pravidel budou jejich změny a dodatky uvedeny jako příloha tohoto soutěžního řádu.
Tento SŘ řeší pouze domácí soutěže bez mezinárodní účasti.

1.2. Sportovní oblečení
Na turnajích pořádaných Českou federací Spastic Handicap o.s. (dále jen SH) mají hráči, spoluhráči a
asistenti povinnost nastupovat ve sportovním oblečení (dresu), reprezentující jejich TJ nebo SK.

2. Druhy soutěží
2.1. Národní soutěž – I. liga
2.1.1.

Tuto soutěž pořádá SH. Pouze SH může pověřit pořádáním některou ze sdružených TJ nebo SK.

2.1.2.

I. liga se pořádá pro nejlepší hráče podle konečného žebříčku roku 2015 v těchto soutěžních
třídách:
2.1.2.1. jednotlivci BC1 – 6 nejlepších hráčů dle konečného žebříčku 2015
2.1.2.2. jednotlivci BC2 – 8 nejlepších hráčů dle konečného žebříčku 2015
2.1.2.3. jednotlivci BC3 – 8 nejlepších hráčů dle konečného žebříčku 2015
2.1.2.4. jednotlivci BC4 – 6 nejlepších hráčů dle konečného žebříčku 2015

2.2. Národní soutěž – II. liga
2.2.1.

Tuto soutěž pořádá SH. Pouze SH může pověřit pořádáním některou ze sdružených TJ nebo SK.

2.2.2.

II. liga se pořádá pro hráče, kteří se podle konečného žebříčku roku 2015 umístili v těchto třídách
následovně:
2.2.2.1. jednotlivci BC1 – na 7. – 12. místě dle konečného žebříčku 2015 (6 hráčů)
2.2.2.2. jednotlivci BC2 – na 9. – 16. místě dle konečného žebříčku 2015 (8 hráčů)
2.2.2.3. jednotlivci BC3 – na 9. – 16. místě dle konečného žebříčku 2015 (8 hráčů)
2.2.2.4. jednotlivci BC4 – na 7. – 10. místě dle konečného žebříčku 2015 (4 hráči)
případně další nový hráči kategorie BC4 (maximálně 6 hráčů)
V případě, že počet přihlášených hráčů II. ligy BC4 překročí stanovené maximum
a současně na regionální úrovni nebude dostatečný počet hráčů BC4 (min. 3 hráči
v regionu) pro odehrání regionálního turnaje, může být počet hráčů II. ligy BC4
vyšší než šest.

2.3. Baráž o I. a II. ligu
2.3.1.
2.3.2.

2.3.3.

Baráž o I. a II. ligu se odehraje při MČR 2016.
Baráž o I. ligu se pořádá následovně:
2.3.2.1. jednotlivci BC1 – 4 hráči (2 hráči I. liga + 2 hráči II. liga)
2.3.2.2. jednotlivci BC2 – 4 hráči (2 hráči I. liga + 2 hráči II. liga)
2.3.2.3. jednotlivci BC3 – 4 hráči (2 hráči I. liga + 2 hráči II. liga)
2.3.2.4. jednotlivci BC4 – 4 hráči (2 hráči I. liga + 2 hráči II. liga)
Baráž o II. ligu se pořádá následovně:
2.3.3.1. jednotlivci BC1 – 4 hráči (2 hráči II. liga + 2 hráči regiony)
2.3.3.2. jednotlivci BC2 – 6 hráčů (2 hráči II. liga + 4 hráči regiony)
2.3.3.3. jednotlivci BC3 – 6 hráčů (2 hráči II. liga + 4 hráči regiony)
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2.4. Mistrovství České republiky (dále též MČR)
2.4.1.

MČR se pořádá jednou do roka a je vrcholem národní soutěže.

2.4.2.

Pořádá jej Česká federace Spastic Handicap o.s. (dále jen SH).
SH pověří pořádáním MČR některou ze sdružených TJ nebo SK.
MČR se pořádá pro nejlepší hráče národního turnaje (dle aktuálního žebříčku roku 2016)
následovně:
2.1.3.1. jednotlivci BC1 – první 4 hráči I. ligy 2016
2.1.3.2. jednotlivci BC2 – prvních 6 hráčů I. ligy 2016
2.1.3.3. jednotlivci BC3 – prvních 6 hráčů I. ligy 2016
2.1.3.4. jednotlivci BC4 – první 4 hráči I. ligy 2016

2.4.3.

2.5. Regionální soutěž
2.5.1.

Regionální soutěž pořádá SH. SH pověří pořádáním některou TJ nebo SK v příslušném regionu.

2.5.2.

Regionální soutěž 2016 se pořádá pro cca 50 hráčů bývalé II. a III. ligy a případně další nově
přihlášené hráče. Počty hráčů regionální soutěže jsou jen předběžné (vychází z žebříčku pro rok
2015). Po potvrzení počtu hráčů z jednotlivých TJ/SK na rok 2016, bude vytvořen aktuální
rozpis hráčů pro jednotlivé soutěžní třídy v regionech.
Při zmiňovaném počtu hráčů BC1 v regionech (viz. 2.5.3.3.1. a 2.5.3.4.1.) by se odehrála
společná soutěž BC1 v regionu východ. Toto pravidlo platí i v případě nízkého počtu hráčů v jiné
soutěžní třídě.
Regiony jsou rozděleny na „1. region – ZÁPAD“ a „2. region – VÝCHOD“

2.5.3.

2.5.3.1. 1. region – ZÁPAD: TJ ZP Halma Zbůch, SC Jedličkova ústavu Praha, TJ ZP Nola
Teplice, SK Jedlička Liberec, TJ Spastic Sport Praha
2.5.3.2. 2. region – VÝCHOD: SC Obchodní akademie Janské Lázně, TJ Léčebna
Košumberk SK Kociánka Brno, TJ Březejc, HSC Velké Meziříčí, HSC Havířov
2.5.3.3. 1. region – ZÁPAD (příklad rozdělení) celkem 24 hráčů následovně:
2.5.3.3.1.
jednotlivci BC1
2 hráči
2.5.3.3.2.
jednotlivci BC2
12 hráčů
2.5.3.3.3.
jednotlivci BC3
10 hráčů
2.5.3.4. 2. region – VÝCHOD (příklad rozdělení) celkem 26 hráčů následovně:
2.5.3.4.1.
jednotlivci BC1
8 hráčů
2.5.3.4.2.
jednotlivci BC2
11 hráčů
2.5.3.4.3.
jednotlivci BC3
7 hráčů

3. Herní systém
3.1. Národní soutěž – I. liga
3.1.1.

I. liga 2016 se odehraje během dvou dnů jednoho víkendového kola. Dvoudenní víkendové kolo
národní soutěže I. ligy se odehraje systémem každý s každým, bez následného „pavouka“ (každá
soutěžní třída zvlášť – BC1, BC2, BC3, BC4).
3.1.1.1. BC1 – 6 nejlepších hráčů I. ligy 2015
V jednom dvoudenním kole národní soutěže I. ligy odehraje každý hráč BC1
5 zápasů.
Pro I. ligu dalšího ročníku 2016/2017 budou automaticky nominování 4 nejlepší hráči I.
ligy 2016.
O zbývající 2 místa v I. lize 2016/2017 sehrají při MČR baráž hráči, kteří se v roce 2016
umístili v I. lize na 5. – 6. místě s hráči II. ligy, kteří v roce 2016 obsadili 1. – 2. místo.
Po ukončení baráže bude zkompletovaná šestice hráčů I. ligy BC1 pro rok 2016/2017:
1.
první hráč žebříčku
I. ligy 2016
2.
druhý hráč žebříčku
I. ligy 2016
3.
třetí hráč žebříčku
I. ligy 2016
4.
čtvrtý hráč žebříčku
I. ligy 2016
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5.
6.

první z baráže o I. ligu
druhý z baráže o I. ligu

3.1.1.2. BC2 – 8 nejlepších hráčů I. ligy 2015
V jednom dvoudenním kole národní soutěže I. ligy odehraje každý hráč BC2
7 zápasů.
Pro I. ligu dalšího ročníku 2016/2017 bude automaticky nominováno 6 nejlepších hráčů
I. ligy 2016.
O zbývající 2 místa v I. lize 2016/2017 sehrají při MČR baráž hráči, kteří se v roce 2016
umístili v I. lize na 7. – 8. místě s hráči II. ligy, kteří v roce 2016 obsadili 1. – 2. místo.
Po ukončení baráže bude zkompletovaná osmička hráčů I. ligy BC2 pro rok 2016/2017:
1.
první hráč žebříčku
I. ligy 2016
2.
druhý hráč žebříčku
I. ligy 2016
3.
třetí hráč žebříčku
I. ligy 2016
4.
čtvrtý hráč žebříčku
I. ligy 2016
5.
pátý hráč žebříčku
I. ligy 2016
6.
šestý hráč žebříčku
I. ligy 2016
7.
první z baráže o I. ligu
8.
druhý z baráže o I. ligu
3.1.1.3. BC3 – 8 nejlepších hráčů I. ligy 2015
V jednom dvoudenním kole národní soutěže I. ligy odehraje každý hráč BC3
7 zápasů.
Pro I. ligu dalšího ročníku 2016/2017 bude automaticky nominováno 6 nejlepších hráčů
I. ligy 2016.
O zbývající 2 místa v I. lize 2016/2017 sehrají při MČR baráž hráči, kteří se v roce 2016
umístili v I. lize na 7. – 8. místě s hráči II. ligy, kteří v roce 2016 obsadili 1. – 2. místo.
Po ukončení baráže bude zkompletovaná osmička hráčů I. ligy BC3 pro rok 2016/2017:
1.
první hráč žebříčku
I. ligy 2016
2.
druhý hráč žebříčku
I. ligy 2016
3.
třetí hráč žebříčku
I. ligy 2016
4.
čtvrtý hráč žebříčku
I. ligy 2016
5.
pátý hráč žebříčku
I. ligy 2016
6.
šestý hráč žebříčku
I. ligy 2016
7.
první z baráže o I. ligu
8.
druhý z baráže o I. ligu
3.1.1.4. BC4 – 6 nejlepších hráčů I. ligy 2015
V jednom dvoudenním kole národní soutěže I. ligy odehraje každý hráč BC4
5 zápasů.
Pro I. ligu dalšího ročníku 2016/2017 budou automaticky nominováni 4 nejlepší hráči I.
ligy 2016.
O zbývající 2 místa v I. lize 2016/2017 sehrají při MČR baráž hráči, kteří se v roce 2016
umístili v I. lize na 5. – 6. místě s hráči II. ligy, kteří v roce 2016 obsadili 1. – 2. místo.

3.1.2.

Po ukončení baráže bude zkompletovaná šestice hráčů I. ligy BC4 pro rok 2016/2017:
1.
první hráč žebříčku
I. ligy 2016
2.
druhý hráč žebříčku
I. ligy 2016
3.
třetí hráč žebříčku
I. ligy 2016
4.
čtvrtý hráč žebříčku
I. ligy 2016
5.
první z baráže o I. ligu
6.
druhý z baráže o I. ligu
V národní soutěži je nepřípustné nahrazovat nepřítomného hráče jiným hráčem z nižší soutěže
(nepřítomný hráč má šanci „reparátu“ v baráži).
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3.2. Národní soutěž – II. liga
3.2.1.

II. liga 2016 se odehraje během dvou dnů jednoho víkendového kola. Dvoudenní víkendové kolo
národní soutěže II. ligy se odehraje systémem každý s každým, bez následného „pavouka“ (každá
soutěžní třída zvlášť – BC1, BC2, BC3, BC4).
3.2.1.1. BC1 – 6 hráčů konečného žebříčku národní soutěže 2015 ze 7. – 12. místa
V jednom dvoudenním kole národní soutěže II. ligy odehraje každý hráč BC1
5 zápasů.
Pro II. ligu dalšího ročníku 2016/2017 budou automaticky nominováni 2 hráči, kteří ve
II. lize v roce 2016 obsadili 3. – 4. místo.
Další 2 nominace do II. ligy 2016/2017 získají dva poražení hráči z baráže o I. ligu (baráž
mezi dvěma hráči II. ligy z 1. – 2. místa a dvěma hráči I. ligy z 5. – 6. místa).
O zbývající 2 místa ve II. lize 2016/2017 sehrají baráž hráči, kteří se v roce 2016 umístili
ve II. lize na 5. – 6. místě se dvěma vítězi regionálních turnajů.
Po ukončení baráže bude zkompletovaná šestice hráčů II. ligy BC1 pro rok 2016/2017:
1.
první poražený z baráže o I. ligu
2.
druhý poražený z baráže o I. ligu
3.
třetí hráč žebříčku II. ligy 2016
4.
čtvrtý hráč žebříčku II. ligy 2016
5.
první z baráže o II. ligu
6.
druhý z baráže o II. ligu
3.2.1.2. BC2 – 8 hráčů konečného žebříčku národní soutěže 2015 z 9. – 16. místa
(4 hráči I. ligy 2015 z 9.-12.místa a 4 hráči II. ligy 2015 z 1.-4.místa)
V jednom dvoudenním kole národní soutěže II. ligy odehraje každý hráč BC2
7 zápasů.
Pro II. ligu dalšího ročníku 2016/2017 budou automaticky nominováni 4 hráči, kteří
v konečném pořadí II. ligy v roce 2016 obsadili 3. – 6. místo.
Další 2 nominace do II. ligy 2016/2017 získají dva poražení hráči z baráže o I. ligu (baráž
mezi dvěma hráči II. ligy z 1. – 2. místa a dvěma hráči I. ligy ze 7. – 8. místa).
O zbývající 2 místa ve II. lize 2016/2017 sehrají baráž hráči, kteří se v roce 2016 umístili
ve II. lize na 7. – 8. místě se čtyřmi nejlepšími hráči z regionálních turnajů.
Po ukončení baráže bude známá osmička hráčů II. ligy BC2 pro rok 2016/2017:
1.
první poražený z baráže o I. ligu
2.
druhý poražený z baráže o I. ligu
3.
třetí hráč žebříčku
II. ligy 2016
4.
čtvrtý hráč žebříčku
II. ligy 2016
5.
pátý hráč žebříčku
II. ligy 2016
6.
šestý hráč žebříčku
II. ligy 2016
7.
první z baráže o II. ligu
8.
druhý z baráže o II. ligu
3.2.1.3. BC3 – 8 hráčů konečného žebříčku národní soutěže 2015 z 9. – 16. místa
(7 hráčů I. ligy 2015 z 9.-15.místa a 1 hráč II. ligy 2015 z 1. místa)
V jednom dvoudenním kole národní soutěže II. ligy odehraje každý hráč BC3
7 zápasů.
Pro II. ligu dalšího ročníku 2016/2017 boudou automaticky nominováni 4 hráči, kteří
v konečném pořadí II. ligy v roce 2016 obsadili 3. – 6. místo.
Další 2 nominace do II. ligy 2016/2017 získají dva poražení hráči z baráže o I. ligu (baráž
mezi dvěma hráči II. ligy z 1. – 2. místa a dvěma hráči I. ligy ze 7. – 8. místa).
O zbývající 2 místa ve II. lize 2016/2017 sehrají baráž hráči, kteří se v roce 2016 umístili
ve II. lize na 7. – 8. místě se čtyřmi nejlepšími hráči z regionálních turnajů.
Po ukončení baráže bude známá osmička hráčů II. ligy BC3 pro rok 2016/2017:
1.
první poražený z baráže o I. ligu
2.
druhý poražený z baráže o I. ligu
3.
třetí hráč žebříčku
II. ligy 2016
4.
čtvrtý hráč žebříčku
II. ligy 2016
5.
pátý hráč žebříčku
II. ligy 2016
6.
šestý hráč žebříčku
II. ligy 2016
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7.
8.

první z baráže o II. ligu
druhý z baráže o II. ligu

3.2.1.4. BC4 – 4 hráči konečného žebříčku národní soutěže 2015 ze 7. – 10. místa
V jednom dvoudenním kole národní soutěže I. ligy odehraje každý hráč BC4
3 zápasy.
Pro II. ligu dalšího ročníku 2016/2017 boudou automaticky nominování 2 hráči, kteří se
v pořadí II. ligy v roce 2016 obsadili 3. – 4. místo.
Další 2 nominace do II. ligy 2016/2017 získají dva poražení hráči z baráže o I. ligu (baráž
mezi dvěma hráči II. ligy z 1. – 2. místa a dvěma hráči I. ligy z 5. – 6. místa).
Po ukončení baráže bude zkompletovaná čtveřice hráčů II. ligy BC4 pro rok 2016/2017:
1.
první poražený z baráže o I. ligu
2.
druhý poražený z baráže o I. ligu
3.
třetí hráč žebříčku
II. ligy 2016
4.
čtvrtý hráč žebříčku
II. ligy 2016
3.2.2.

V národní soutěži je nepřípustné nahrazovat nepřítomného hráče jiným hráčem z nižší soutěže
(nepřítomný hráč má šanci „reparátu“ v baráži).

3.3. Baráž o I. a II. ligu
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.

Baráž o I. a II. ligu se odehraje během dvou dnů jednoho víkendu (při MČR) systémem každý
s každým, bez následného „pavouka“ v každé třídě zvlášť.
V baráži je nepřípustné nahrazovat nepřítomného hráče jiným hráčem.
V baráži o I. ligu si vítěz a hráč na druhém místě ve své třídě zajistí účast v I. lize pro rok
2016/2017. Ostatní účastníci baráže se stávají hráči II. ligy pro rok 2016/2017.
V baráži o II. ligu si vítěz a hráč na druhém místě ve své třídě zajistí účast ve II. lize pro rok
2016/2017. Ostatní účastníci baráže se stávají hráči regionální soutěže pro rok 2016/2017.

3.4. Mistrovství České republiky (dále též MČR)
3.4.1.
3.4.2.

MČR se odehraje během jednoho víkendu (jehož součástí je i baráž o I. a II. ligu) systémem
PLAY OFF.
Čtyři nejlepší hráči I. ligy 2016 v kategoriích BC1 a BC4 budou nasazeni do „pavouka“ PLAY
OFF, kde vytvoří semifinálové dvojice: první hráč se čtvrtým a druhý s třetím.

semifinále

finále

1. v I.lize 2016
4. v I.lize 2016
2. v I.lize 2016
3. v I.lize 2016

3.4.3.

Šest nejlepších hráčů I. ligy 2016 v kategoriích BC2 a BC3 sehraje nejprve „předkolo“PLAY
OFF, ve kterém sehrají zápasy o postup do semifinále dvě dvojice hráčů: třetí s šestým,
čtvrtý s pátým. Vítězové postupují do semifinále, do kterého byli přímo nasazeni první a druhý
hráč I.ligy 2016 .

3.4.4.

Poraženi z předkola PLAY OFF sehrají zápas o páté místo.
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předkolo

semifinále

finále

3. v I.lize 2016
6. v I.lize 2016
1. v I.lize 2016

4. v I.lize 2016
5. v I.lize 2016
2. v I.lize 2016

3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.

Vítězové semifinále se utkají ve finálovém boji o titul: „Mistr České republiky pro rok 2016“
(ve své soutěžní třídě BC1, BC2, BC3, BC4).
Poraženi ze semifinále sehrají zápas o třetí místo.
Hráči na prvních třech místech získávají medaili. Diplom obdrží všichni hráči.

3.5. Regionální soutěž
3.5.1.

Regionální soutěž se odehraje odděleně ve dvou regionech (region ZÁPAD a region VÝCHOD).

3.5.2.

Regionální soutěž se odehraje během jednoho jednodenního turnaje vyřazovacím způsobem.

3.5.3.

V první fázi turnaje budou hráči nasazeni do základních skupin v jednotlivých třídách (podle počtu
hráčů 3 – 5 členů) na základě umístění v předchozím ročníku soutěže, nový hráči dle abecedních
zkratek TJ/SK. Přitom platí pravidlo, že v jedné skupině mohou být maximálně dva hráči
z jednoho oddílu. Pokud není možno tuto podmínku splnit, může být v jedné skupině i více než
dva hráči ze stejné TJ/SK. Nasazování do skupin se děje dle mezinárodních pravidel například:
A
B
C
D
1
2
3
4
8
7
6
5
9
10
11
12
Podle počtu skupin postupují čtyři nejlepší hráči do semifinále. Poraženi ze semifinále sehrají
zápas o 3. a 4. místo, vítězové semifinále si zahrají o 1. a 2. místo.

3.5.4.
3.5.5.

Nominaci na účast v baráži o II. ligu (národní soutěže) v jednotlivých třídách získají:
BC1 – 2 nejlepší hráči z regionálního turnaje
BC2 – 4 nejlepší hráči z regionálních turnajů (2 hráči ZÁPAD + 2 hráči VÝCHOD)
BC3 – 4 nejlepší hráči z regionálních turnajů (2 hráči ZÁPAD + 2 hráči VÝCHOD)

4. Bodovací systém
4.1. Národní soutěž – I. liga, II. liga + baráž
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.

Bodovací systém je stejný pro celou národní soutěž.
3 body získá hráč, který vyhraje zápas bez Tie-breaku.
2 body získá vítěz zápasu v Tie-breaku.
1 bod získá poražený ze zápasu v Tie-breaku.
0 bodů získá poražený v zápase bez Tie-breaku.
Hráč, který není přítomen na zahájení zápasu, automaticky zápas prohrává skórem, které
koresponduje s největším bodovým rozdílem v „tabulce“ své soutěžní třídy.

4.2. Regionální soutěž
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.

Bodovací systém ve skupinách je stejný pro celou regionální soutěž.
3 body získá hráč, který vyhraje zápas bez Tie-breaku.
2 body získá vítěz zápasu v Tie-breaku.
1 bod získá poražený ze zápasu v Tie-breaku.
0 bodů získá poražený v zápase bez Tie-breaku.
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4.2.6.

Hráč, který není přítomen na zahájení zápasu, automaticky zápas prohrává skórem, které
koresponduje s největším bodovým rozdílem v jeho skupině.

5. Určení pořadí
5.1. Národní soutěž
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

Pořadí určí bodové součty jednotlivců v každé třídě.
Bodové součty jednotlivců v každé třídě určí i konečné pořadí hráčů v roce 2016.
V případě rovnosti počtu bodů mezi dvěma hráči rozhodnou o konečném pořadí tato kritéria:
5.1.3.1. vítězný zápas mezi hráči
5.1.3.2. celkový počet vítězství
5.1.3.3. celkový rozdíl skóre

5.1.4.

V případě rovnosti počtu bodů u více hráčů, kdy nelze rozhodnout podle bodu 5.1.1. o pořadí
hráčů rozhodnou tato kritéria:
5.1.4.1. celkový počet vítězných zápasů
5.1.4.2. celkový počet prohraných zápasů
5.1.4.3. celkový rozdíl skóre

5.2. Regionální soutěž
5.2.1.
5.2.2.

Pořadí ve skupinách určí bodové součty jednotlivců v každé třídě. (Podle počtu skupin
v jednotlivých třídách postoupí nejlepší hráči do semifinále).
V případě rovnosti počtu bodů mezi dvěma hráči rozhodnou o jejich konečném pořadí tato kritéria:
5.2.2.1. vítězný zápas mezi hráči ve skupině
5.2.2.2. počet vítězství ve skupině
5.2.2.3. rozdíl skóre ve skupině

5.2.3.

V případě rovnosti počtu bodů u více hráčů, kdy nelze rozhodnout podle bodu 5.2.1. o pořadí
hráčů rozhodnou tato kritéria:
5.2.3.1. celkový počet vítězných zápasů
5.2.3.2. celkový počet prohraných zápasů
5.2.3.3. celkový rozdíl skóre

5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.

Konečné pořadí dalších hráčů, nepostupujících ze skupiny, určí součty získaných bodů, v případě
rovnosti bodů o jejich pořadí rozhodují pomocná kritéria úspěšnosti (viz. 5.2.2. a 5.2.3).
Pokud mají hráči ve stejné třídě stejný počet bodů a shodná kritéria, umístí se v konečném pořadí
na stejném místě.
O konečném pořadí na 1. – 4. místě se rozhodne mezi semifinálovou čtveřicí. Poražená dvojice se
utká o 3. a 4. místo, vítězná dvojice si zahraje finále o 1. a 2. místo.

6. Kategorie
6.1.1.

V boccie neexistuje rozdělení do kategorií podle pohlaví. Muži a ženy hrají v soutěžích společně
v jedné kategorii.

6.1.2.

Věkové kategorie v boccie nerozlišujeme, ale podle pravidel SH (pro interní potřeby vykazování
sportovců) uvádíme „pracovní“ rozdělení na dospělé a mládež do 23 let.
Věk se vypočítá podle ročníku narození a roku konání soutěže. Rozhoduje tedy věk, který
závodník dosáhl nebo dosáhne v roce konání soutěže.

6.1.3.
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