BISfed Soutěžní systém 2017 – 2020
1. Vize
1.1. Vize BISfedu je vytvořit inkluzivní, progresivní a dynamický systém soutěží, který umožňuje
každému sportovci dosáhnout svého herního potenciálu.
2. Poslání
2.1. Posláním tohoto soutěžního systému je vyvinout efektivní cestu, která poskytne hráčům
vysokou kvalitu hry a dostatek příležitostí soutěžit.
3. Cíle
3.1. Vytvořit cestu jednotlivými turnaji, která bude odrážet, jak se noví sportovci zdokonalují
prostřednictvím soutěžního systému.
3.2. Vytvořit pro sportovce standardizovanou zkušenost, která bude patrná na každé soutěži
BISFedu a odrazí se v kvalitě hry.
3.3. Posoudit, kategorizovat a podporovat členské země při rozvíjení jejich soutěžních systémů tak,
aby v budoucnu byly schopny pořádat soutěže BISfedu.
3.4. Vytvořit jednoduchý, jasný a účinný systém správy (tzn. pravidla, předpisy, pozice), což podpoří
stabilní soutěžní systém.
4. Strategie a taktika
4.1. Soutěžní cesta (viz příloha 1)
4.1.1. Vytvoření nových regionálních soutěží s názvem Regional Open
4.1.2. Poskytnutí (regionálně) příležitosti kvalifikovat se na World Openy
4.1.3. Poskytnutí (regionálně) příležitosti k dobrým výsledkům a následné kvalifikaci na
4.1.4. Přizpůsobení stávajících IPC regionálních turnajů (Para Asijské hry, Parapan Americké hry)
s Regional Openy.
4.2. Soutěžní zkušenosti
4.2.1. Vytvořit soutěžní sezónu, která začíná 1. března a končí 31. listopadu každého roku
4.2.2. Vytvořit fázi hlavních turnajů, která je začíná 1. června každého roku
4.2.3. Kde je to možné, zasadit soutěže tak, aby jejich konání poskytlo logický průběh událostí v
průběhu sezóny a ta vždy vyvrcholila hlavním turnajem roku.
4.2.4. Organizovat a poskytnout přístup na soutěže více centralizovaným a koordinovaným
způsobem. Umožnit účinnější registrační proces a zajistit spravedlivý přístup na soutěže všem
členským zemím.
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4.3. Systém rozvoje
4.3.1. Vyvinout účinný systém řízení soutěží, který efektivně využívá dat a technologií, což zvýší
kvalitu soutěží.
4.3.2. Zhodnotit a certifikovat kapacitu každé členské země hostit jednotlivé typy soutěží,
přidělením známky na základě vlastní infrastruktury a pracovní síly k dispozici.
4.3.3. Sladit vzdělávací aktivity, podpořit tak členské země dosáhnout jejich cílů a pokroku. Zvýšit
kapacity pro pořádání akcí.
4.3.4. Vypracovat rámec nabídek, kde je možno pořádat soutěže opakovaně.
4.4. Pravidla a řád
4.4.1. Přezkoumat a zrevidovat soutěžní formáty používané na soutěžích BISFed, tak aby zajistily:
4.4.1.1. Větší stálost formátu mezi různými soutěžemi.
4.4.1.2. Více odpočinek mezi zápasy a během soutěže, pokud je to možné.
4.4.1.3. Více zápasů v případě, kdy je to možné.
4.4.1.4. Jasnější a jednodušší postup do vyřazovacích kol.
4.4.2. Přezkoumání a revizi pravidel a předpisů, tak aby zajistily:
4.4.2.1. Lepší podmínky a přístup na rozehřívací kurty.
4.4.2.2. Zlepšení podmínek v callroomu.
4.4.2.3. Soutěže jednoduché pro organizátory i účastníky.
4.4.2.4. Vzdělávání může být poskytnuto na podporu žádosti členských států.
4.4.3. Přezkoumání a revize systému hodnocení sportovců na základě odborného poradenství.
5. Akční plán
5.1. Bude vyvinut, jakmile návrh bude schválen radou BISFedu

Dodatek 1
1. Klíčové principy
1.1. Druh soutěže: Soutěžní systém se skládá z následujících typů soutěží:
1.1.1. Mistrovství Světa / Paralympijské hry
1.1.2. Regionální Mistrovství
1.1.3. World Open
1.1.4. Regionální Open
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1.2. Bodovací periody:
Systém soutěží bude v bodování pracovat ve dvouletých fázích, s ohledem na příležitost kvalifikovat
se na Mistrovství Světa nebo Regionální Mistrovství.
1.2.1. 01.01.2015 - 31. prosince 2016 = Kvalifikace na Regionální Mistrovství 2017
1.2.2. 01.01.2016 - 31. prosince 2017 = Kvalifikace na Mistrovství Světa 2018
1.2.3. 01.1.2017 - 31. prosince 2018 = Kvalifikace na Regionálních Mistrovství 2019
1.2.4. 01.1.2018 - 31. prosince 2019 = Kvalifikace na paralympijské hry 2020
1.3. Způsobilost soutěže k započtení:
Soutěžní systém bude pracovat s rankingovým listem, který používá součet 4 nejlepších výsledků
za poslední 2 roky.
1.3.1. Součet bodů, který bude v rankingovém listu uveden musí být vypočítán z turnajů, kde
sportovec nasbíral nejvíce bodů, započítány by měli být tyto turnaje:
1.3.1.1. Poslední Mistrovství Světa
1.3.1.2. Nejnovější Regionální Mistrovství
1.3.2. V součtu výsledků jedné strany je limitován počet výsledků z těchto typů turnajů:
1.3.2.1. Poslední World Open (y), a to až do výše 2 výsledků
1.3.2.2. Nejnovější Regional Open (y), a to až do výše 2 výsledků v případě, že strana se
zúčastnil World Openu
1.3.2.3. Nejnovější Regional Open (y), a to až do výše 3 výsledků v případě, že se strana
nezúčastnila World Openu
1.4. BISfed bude pracovat řízeně a centrálně na přidělování kvalifikací.
1.4.1. BISFed nepřidělí více vstupů jednotlivé straně více než na čtyři soutěže v jednom kalendářním
roce.
1.4.2. BISFed přidělí místa na jednotlivých soutěžích stranám tak, aby bylo možné dosáhnout cílů.
1.4.3. BISFed přidělí místa na jednotlivých soutěžích tak, aby zajistil na každé srovnatelný standart.
1.4.4. BISFed přidělí zemím místa, na základě řady kritérií jako jsou:
1.4.4.1. preference členské země pro určité události
1.4.4.2. zeměpisná poloha
1.4.4.3. pozice strany ve světovém žebříčku
1.4.4.4. náhodný los
1.5. Regiony
1.5.1. Evropa
1.5.2. Asie / Oceánie
1.5.3. Amerika / Afrika
1.5.4. Upozorňujeme, že BISFed bude podporovat Afriku a Oceánii organizovat Regionální Openy
pro Afriku a Oceánii v tomto čtyřletém cyklu.
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2. Druh soutěže (viz dodatek 2)
2.1. Paralympijské hry
2.1.1. Paralympijské hry se budou konat v Tokiu v Japonsku od 25. srpna do 6. září
2.1.2. Předpokládá se, že paralympijské hry budou obsahovat sedm (7) medailových soutěží:
2.1.2.1. 4 soutěže jednotlivců (BC1-4)
2.1.2.2. 3 soutěže Týmy BC1/2, páry BC3, páry BC4
2.1.3. Předpokládaný maximální počet sportovců – 116.
2.1.4. Předpokládá se, že se strany budou moci kvalifikovat na LPH těmito metodami:
2.1.4.1. Místa pro pořádající zemi.
2.1.4.2. Výsledek z Regionálního Mistrovství.
2.1.4.3. Pozice ve světovém žebříčku.
2.2. Mistrovství světa
2.2.1. Mistrovství světa se bude konat v roce 2018
2.2.2. Na MS se bude rozdávat 7 medailí
2.2.2.1. 4 soutěže jednotlivců (BC1-4)
2.2.2.2. 3 soutěže týmy BC1/2, páry BC3, páry BC4
2.2.3. Maximální počet sportovců bude 192
2.2.4. Strany se budou moci kvalifikovat na MS těmito metodami:
2.2.4.1. Hostovská kvalifikace
2.2.4.2. Dobrý výsledek z Regionálního Mistrovství
2.2.4.3. Pozice ve světovém žebříčku
2.3. Regionální Mistrovství
2.3.1. Regionální mistrovství se bude konat za paralympijský cyklus dvakrát, jednou v roce 2017 a
jednou v roce 2019
2.3.2. Každé regionální mistrovství bude zahrnovat 7 soutěží, kde bude možné získat medaili:
2.3.2.1. 4 soutěže jednotlivců (BC1-4)
2.3.2.2. 3 soutěže týmy BC1/2, páry BC3, páry BC4
2.3.3. Maximální počet vstupů:
2.3.3.1. 2017 = Kvóty omezena na maximálně 8 týmů a párů v regionu Amerika / Afrika,
maximálně 10 týmů a párů v regionu Asie/Oceánie a maximálně 12 týmů a párů v regionu
Evropa. Podmínkou je také dohoda s organizátorem. Kvalifikace bude přidělena na základě
pozice ve světovém žebříčku a bi-partijního pozvání založeného na růstu boccii v konkrétní
oblasti.
2.3.3.2. 2019 = 104 sportovců
2.3.4. Ke kvalifikaci na Regionální Mistrovství v roce 2019 se strany mohou kvalifikovat
prostřednictvím:
2.3.4.1. Hostovská kvalifikace.
2.3.4.2. Pozice ve světovém žebříčku.
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2.4. World Open (viz dodatek 3)
2.4.1. World Open bude vždy 1 pro region 1x ročně
2.4.2. Na každém World Openu budou moci hráči získat medaile v 7 soutěžích:
2.4.2.1. 4 soutěže jednotlivců (BC1-4)
2.4.2.2. 3 soutěže týmy BC1/2, páry BC3, páry BC4
2.4.3. Maximální počet sportovců pro jednotlivé World Openy bude 122.
2.4.4. Strany se mohou kvalifikovat těmito metodami:
2.4.4.1. Regionální ranking z uplynulého roku – pouze v hostovském regionu
2.4.4.2. Výsledek z Regionálního Openu z uplynulého roku – pouze v hostovském regionu
2.4.4.3. Pozice ve světovém žebříčku z uplynulého kalendářního roku (všechny regiony)
2.4.4.4. Bi-partijní pozvání (může být rovněž pro hostitelskou zemi)
2.4.5. Každá strana bude limitována 2 účastmi na World Openech v jednom kalendářním roce.
Jeden z těchto world openů musí být vždy v jejím vlastním regionu.
2.4.6. Každá strana bude požádána o její vlastní preference, jestli se chce zúčastnit 2 World Openů a
potom bude automaticky přiřazena.
2.4.7. Seznamy budou pracovat pro každý World Open, na který se budou přidělovat místa na
základě kvalifikačních metod uvedených výše, s ohledem na strany, které mají nízkou pozici
ve světovém žebříčku (20 a níže).
2.5. Regionální Openy (viz dodatek 3)
2.5.1. Minimálně 2 a maximálně 3 Regionální Openy ročně pro každý region
2.5.2 Na každém Regional Openu budou moci hráči získat medaile v 7 soutěžích:
2.5.2.1. 4 soutěže jednotlivců (BC1-4)
2.5.2.2. 3 soutěže týmy BC1/2, páry BC3, páry BC4
2.5.3. Maximální počet sportovců na Regional Open bude 82.
2.5.4. Každá jednotlivá strana je oprávněna zúčastnit se Regional Openu na svém vlastním regionu.
2.5.5. Každá strana bude přidělena na minimálně 1 Regional Open v každém kalendářním roce.
2.5.6. Strana se může zúčastnit 2 Regional Openů, ale pouze pokud není kvalifikována na World
Open.
2.5.7. Každá strana bude přiřazena BISfedem k soutěži tak aby soutěže byly srovnatelné kvalitou hry
a počtem účastníků.
2.5.8. Strany budou přiděleny k jednotlivým soutěžím dle následujících kritérií:
2.5.8.1. Pozice ve světovém žebříčku
2.5.8.2. Preference země se účastnit konkrétní soutěže
2.5.8.3. Zeměpisná poloha.
2.5.9. IPC Regionální para-hry v Asii a Americe dostanou status Regionálních Openů v souvislost se
získáním bodů do světového žebříčku z těchto soutěží. V těchto regionech musí být přidán
minimálně ještě jeden Regional Open v příslušném kalendářním roce.
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Dodatek 2

1. 2020 Paralympijské hry
Týmy a páry

BC1/2 Tým

BC3 Pár

BC4 Pár

Počet stran

10

10

10

40 (4 pro zemi vč. 1 ženy)

30 (3 pro zemi vč. 1 ženy)

30 (3 pro zemi vč. 1 ženy)

1 místo

1 místo

1 místo

3 místa – pro vítěze
Regionálních Mistrovství
z každého kontinentu
6 míst pro nejvýše umístěné
země dle světového žebříčku
2 skupiny po 5 – kvalifikace
do semifinále
BC1

3 místa – pro vítěze
Regionálních Mistrovství
z každého kontinentu
6 míst pro nejvýše umístěné
země dle světového žebříčku
2 skupiny po 5 – kvalifikace
do semifinále
BC2
BC3

3 místa – pro vítěze
Regionálních Mistrovství
z každého kontinentu
6 míst pro nejvýše umístěné
země dle světového žebříčku
2 skupiny po 5 – kvalifikace
do semifinále
BC4

Počet
sportovců
Hostovská
kvalifikace
Automatická
kvalifikace
Rankingová
kvalifikace
Formát
soutěže
Jednotlivci
Počet stran
Hostovská
kvalifikace

Automatická
kvalifikace

Rankingová
kvalifikace

Formát
soutěže

24
Místa jsou přidělená
dle automatické
kvalifikace
1 místo pro každý
kvalifikovaný Tým
3 místa pro vítěze
Regionálních
Mistrovství v 2019
3 místa pro nejlépe
umístěné hráče ze
zemí, které se
nekvalifikovaly
s Týmem BC1+2
–
1 místo pro nejlépe
umístěnou ženu ze
zemí, které se
nekvalifikovaly
s Týmem BC1/2
7 míst pro nejlépe
umístěné hráče ve
sv. žebříčku
z kvalifikovaných
Týmů BC1/2
6 skupin po 4 –
čtvrtfinále

24
Místa jsou přidělená
dle automatické
kvalifikace
1 místo pro každý
kvalifikovaný Tým
3 místa pro vítěze
Regionálních
Mistrovství v 2019
3 místa pro nejlépe
umístěné hráče ze
zemí, které se
nekvalifikovaly
s Týmem BC1+2
–
1 místo pro nejlépe
umístěnou ženu ze
zemí, které se
nekvalifikovaly
s Týmem BC1/2
7 míst pro nejlépe
umístěné hráče ve
sv. žebříčku
z kvalifikovaných
Týmů BC1/2
6 skupin po 4 –
čtvrtfinále
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24
Místa jsou přidělená
dle automatické
kvalifikace
1 místo pro každý
kvalifikovaný Pár
3 místa pro vítěze
Regionálních
Mistrovství v 2019
3 místa pro nejlépe
umístěné hráče ze
zemí, které se
nekvalifikovaly
s Párem BC3
–
1 místo pro nejlépe
umístěnou ženu ze
zemí, které se
nekvalifikovaly
s Párem BC3
7 míst pro nejlépe
umístěné hráče ve
sv. žebříčku
z kvalifikovaných
Párů BC3
6 skupin po 4 –
čtvrtfinále

24
Místa jsou přidělená
dle automatické
kvalifikace
1 místo pro každý
kvalifikovaný Pár
3 místa pro vítěze
Regionálních
Mistrovství v 2019
3 místa pro nejlépe
umístěné hráče ze
zemí, které se
nekvalifikovaly
s Párem BC4
–
1 místo pro nejlépe
umístěnou ženu ze
zemí, které se
nekvalifikovaly
s Párem BC4
7 míst pro nejlépe
umístěné hráče ve
sv. žebříčku
z kvalifikovaných
Párů BC4
6 skupin po 4 –
čtvrtfinále

2. Mistrovství Světa 2018
.
Týmy a páry

BC1/2 tým

BC3 pár

BC4 pár

Počet stran

16

16

16

80 (5 pro zemi)

48 (3 pro zemi)

48 (3 pro zemi)

1 vstup (dle rankingu)

1 vstup (dle rankingu)

1 vstup (dle rankingu)

Počet
sportovců
Hostovská
kvalifikace
Automatická
kvalifikace
Rankingová
kvalifikace
Formát
soutěže
Jednotlivci
Počet stran
Hostovská
kvalifikace

Automatická
kvalifikace

Rankingová
kvalifikace

Formát
soutěže

9 míst přiděleno 1.,2. a 3.
místu kvalifikovanému z
regionu
6 míst pro zbývající nejvýše
umístěné země dle
světového žebříčku
4 skupiny po 4 – kvalifikace
do čtvrtfinále
BC1
32
Místa jsou přidělená
dle automatické
kvalifikace
9 míst hráčům, kteří
se umístili na 1.3.místě na
Regionálním
Mistrovství 2017
z každého
kontinentu
1 místo získává každý
kvalifikovaný tým,
včetně domácích
4 místa pro nejlépe
umístěné hráče ze
zemí, které se
nekvalifikovaly
s týmem BC1/2
–
3 místa pro nejlépe
umístěné hráče ze
zemí kvalifikovaných
s týmem BC1/2
8 skupin po 4 –
kvalifikace do
nejlepších 16 eliminace

9 míst přiděleno 1.,2. a 3.
9 míst přiděleno 1.,2. a 3.
místu kvalifikovanému z
místu kvalifikovanému z
regionu
regionu
6 míst pro zbývající nejvýše
6 míst pro zbývající nejvýše
umístěné země dle
umístěné země dle světového
světového žebříčku
žebříčku
4 skupiny po 4 – kvalifikace
4 skupiny po 4 – kvalifikace do
do čtvrtfinále
čtvrtfinále
BC2
BC3
BC4

32
Místa jsou přidělená
dle automatické
kvalifikace
9 míst hráčům, kteří
se umístili na 1.3.místě na
Regionálním
Mistrovství 2017
z každého
kontinentu
1 místo získává každý
kvalifikovaný tým,
včetně domácích
4 místa pro nejlépe
umístěné hráče ze
zemí, které se
nekvalifikovaly
s týmem BC1/2
–
3 místa pro nejlépe
umístěné hráče ze
zemí kvalifikovaných
s týmem BC1/2
8 skupin po 4 –
kvalifikace do
nejlepších 16 eliminace
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32
Místa jsou přidělená
dle automatické
kvalifikace
9 míst hráčům, kteří
se umístili na 1.3.místě na
Regionálním
Mistrovství 2017
z každého
kontinentu
1 místo získává každý
kvalifikovaný pár,
včetně domácích
4 místa pro nejlépe
umístěné hráče ze
zemí, které se
nekvalifikovaly
s párem BC3
–
3 místa pro nejlépe
umístěné hráče ze
zemí kvalifikovaných
s párem BC3
8 skupin po 4 –
kvalifikace do
nejlepších 16 eliminace

32
Místa jsou přidělená
dle automatické
kvalifikace
9 míst hráčům, kteří
se umístili na 1.3.místě na
Regionálním
Mistrovství 2017
z každého
kontinentu
1 místo získává každý
kvalifikovaný pár,
včetně domácích
4 místa pro nejlépe
umístěné hráče ze
zemí, které se
nekvalifikovaly
s párem BC4
–
3 místa pro nejlépe
umístěné hráče ze
zemí kvalifikovaných
s párem BC4
8 skupin po 4 –
kvalifikace do
nejlepších 16 eliminace

3. Regionální Mistrovství 2019
Týmy a páry

BC1/2 tým

BC3 pár

BC4 pár

Počet stran

Maximálně 8

Maximálně 8

Maximálně 8

40 (5 pro zemi)

24 (3 pro zemi)

24 (3 pro zemi)

1 místo (dle rankingu)

1 místo (dle rankingu)

1 místo (dle rankingu)

7 míst bude přiděleno
nejlépe umístěným týmům
ve sv. žebříčku
2 skupiny po 4 – kvalifikace
do semifinále
BC1

7 míst bude přiděleno nejlépe
umístěným týmům ve sv.
žebříčku
2 skupiny po 4 – kvalifikace do
semifinále
BC2
BC3

7 míst bude přiděleno
nejlépe umístěným
týmům ve sv. žebříčku
2 skupiny po 4 –
kvalifikace do semifinále
BC4

Počet
sportovců
Hostovská
kvalifikace
Rankingová
kvalifikace
Formát
soutěže
Jednotlivci
Počet stran
Hostovská
kvalifikace
Automatická
kvalifikace

Rankingová
kvalifikace

Formát
soutěže

Maximálně 24
Místa jsou přidělená
dle automatické
kvalifikace
Minimálně 2 místa
pro každý
kvalifikovaný Tým
Bc1/2
2 místa pro nejlépe
umístěné hráče ze
zemí kvalifikovaných
s týmem BC1/2
6 míst určených pro
nejlépe umístěné
hráče ze zemí, kteří
nejsou kvalifikováni
s týmem BC1/2
6 skupin po 4 –
čtvrtfinále

Maximálně 24
Místa jsou přidělená
dle automatické
kvalifikace
Minimálně 2 místa
pro každý
kvalifikovaný Tým
Bc1/2
2 místa pro nejlépe
umístěné hráče ze
zemí kvalifikovaných
s týmem BC1/2
6 míst určených pro
nejlépe umístěné
hráče ze zemí, kteří
nejsou kvalifikováni
s týmem BC1/2
6 skupin po 4 –
čtvrtfinále

Maximálně 24
Místa jsou přidělená
dle automatické
kvalifikace
Minimálně 2 místa
pro každý
kvalifikovaný Pár
BC3
2 místa pro nejlépe
umístěné hráče ze
zemí kvalifikovaných
s párem BC3
6 míst určených pro
nejlépe umístěné
hráče ze zemí, kteří
nejsou kvalifikováni
s párem BC3
6 skupin po 4 –
čtvrtfinále

Maximálně 24
Místa jsou přidělená
dle automatické
kvalifikace
Minimálně 2 místa
pro každý
kvalifikovaný Pár
BC4
2 místa pro nejlépe
umístěné hráče ze
zemí kvalifikovaných
s párem BC4
6 míst určených pro
nejlépe umístěné
hráče ze zemí, kteří
nejsou kvalifikováni
s párem BC4
6 skupin po 4 –
čtvrtfinále

4. Regionální Mistrovství 2017
Počty vstupů budou limitovány maximem 8 týmů či 8 párů pro region America/Afrika, k maximu
10 vstupů (tým, páry) pro region Asie/Oceánie a maximu 12 vstupů (týmy, páry) pro Evropu. Záleží
také na dohodě s pořadateli. Kvalifikace může být uskutečněna přes pozici ve světovém žebříčku
nebo pozváním na základě růstu sportu v konkrétní oblasti.
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5. WORLD OPEN
* World Open bude vždy 1 na každém kontinentu každý rok paralympijského cyklu 2017 -2020
Týmy a páry

BC1+2 tým

BC3 pár

BC4 pár

Počet stran

Maximum 10

Maximum 10

Maximum 10

Počet
sportovců

50 (5 pro zemi)

30 (3 pro zemi)

30 (3 pro zemi)

3 místa přidělena 3 nejlépe
umístěným týmům BC1/2
z pořádajícího regionu

3 místa přidělena 3 nejlépe
umístěným párům BC3
z pořádajícího regionu

3 místa přidělena 3 nejlépe
umístěným párům BC4
z pořádajícího regionu

Rankingová
kvalifikace
(regionální)

2 nebo 3 místa udělená
nejvýše umístěným týmům,
Automatická
zatím nekvalifikovaných, na
kvalifikace
každém z Regionálních
(Regionální)
Openů pořádaných
v předešlém roce
3 nebo 4 místa přidělená
nejlépe umístěným týmům
Rankingová
na světovém žebříčku,
kvalifikace
pokud ještě nejsou
(Světová)
kvalifikováni (z kteréhokoliv
regionu)
1 místo může být uděleno
hostující zemi, pokud není
Kvalifikace
ještě kvalifikována, či
„bipartijní“
některá země může být
pozvána
Formát
soutěže

2 skupiny po 5 – kvalifikace
do semifinále

2 nebo 3 místa udělená nejvýše
umístěným párům, zatím
nekvalifikovaných, na každém
z Regionálních Openů
pořádaných v předešlém roce
3 nebo 4 místa přidělená
nejlépe umístěným týmům na
světovém žebříčku, pokud ještě
nejsou kvalifikováni (z
kteréhokoliv regionu)
1 místo může být uděleno
hostující zemi, pokud není ještě
kvalifikována, či některá země
může být pozvána

2 nebo 3 místa udělená
nejvýše umístěným párům,
zatím nekvalifikovaných,
na každém z Regionálních
Openů pořádaných
v předešlém roce
3 nebo 4 místa přidělená
nejlépe umístěným týmům
na světovém žebříčku,
pokud ještě nejsou
kvalifikováni (z
kteréhokoliv regionu)
1 místo může být uděleno
hostující zemi, pokud není
ještě kvalifikována, či
některá země může být
pozvána

2 skupiny po 5 – kvalifikace do
semifinále

2 skupiny po 5 –
kvalifikace do semifinále

Jednotlivci

BC1

BC2

BC3

BC4

Počet stran

24
Místa jsou přidělená
dle automatické
kvalifikace
2 místa pro každý
kvalifikovaný
Tým BC1/2

24
Místa jsou přidělená
dle automatické
kvalifikace
2 místa pro každý
kvalifikovaný
Tým BC1/2
4 místa přidělená
jednotlivcům, kteří
jsou za zemí, jež se
nekvalifikovala
s týmem, na
pozvání
6 skupin po 4 –
čtvrtfinále

24
Místa jsou přidělená
dle automatické
kvalifikace
2 místa pro každý
kvalifikovaný
Pár BC3

24
Místa jsou přidělená
dle automatické
kvalifikace
2 místa pro každý
kvalifikovaný
Pár BC4

4 místa přidělená
jednotlivcům, kteří
jsou za zemí, jež se
nekvalifikovala
s párem, na pozvání

4 místa přidělená
jednotlivcům, kteří
jsou za zemí, jež se
nekvalifikovala
s párem, na pozvání

6 skupin po 4 –
čtvrtfinále

6 skupin po 4 –
čtvrtfinále

Hostovská
kvalifikace
Automatická
kvalifikace

Rankingová
kvalifikace

Formát
soutěže

4 místa přidělená
jednotlivcům, kteří
jsou za zemí, jež se
nekvalifikovala
s týmem, na pozvání
6 skupin po 4 –
čtvrtfinále
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6. Regional Open
* Regional Open – 2 až 3 závody ročně pro každý region, behěm celého paralympijského cyklu 2017-2020.
Týmy a páry

BC1+2 tým

BC3 pár

BC4 pár

Počet stran

4-6

4-6

4-6

30 (5 pro zemi)

18 (3 pro zemi)

18 (3 pro zemi)

1 místo

1 místo

1 místo

5 míst bude přiděleno
záměrně konkrétním zemím
a dalším také náhodným
losem (dle preferencí země)

5 míst bude přiděleno
záměrně konkrétním zemím a
dalším také náhodným losem
(dle preferencí země)

5 míst bude přiděleno
záměrně konkrétním zemím
a dalším také náhodným
losem (dle preferencí země)

„Round-Robin format“ každý s každým

„Round-Robin format“ - každý
s každým

„Round-Robin format“ každý s každým

Počet
sportovců
Hostovská
kvalifikace

Rankingová
kvalifikace

Formát
soutěže
Jednotlivci

BC1

BC2

BC3

BC4

Počet stran

Maximálně 20

Maximálně 20

Maximálně 20

Maximálně 20

Hostovská
kvalifikace

Místa jsou přidělená
dle automatické
kvalifikace

Místa jsou přidělená
dle automatické
kvalifikace

Místa jsou přidělená
dle automatické
kvalifikace

Místa jsou přidělená
dle automatické
kvalifikace

Automatická
kvalifikace

Minimálně 2 místa
pro každý
kvalifikovaný
Tým BC1/2

Minimálně 2 místa
pro každý
kvalifikovaný
Tým BC1/2

Minimálně 2 místa
pro každý
kvalifikovaný
Pár BC3

Minimálně 2 místa
pro každý
kvalifikovaný
Pár BC4

Rankingová
kvalifikace

Až 4 místa mohou
obsadit jednotlivci,
kteří budou vyzváni
k účast pozvánkou

Až 4 místa mohou
obsadit jednotlivci,
kteří budou vyzváni
k účast pozvánkou

Až 4 místa mohou
obsadit jednotlivci,
kteří budou vyzváni
k účast pozvánkou

Až 4 místa mohou
obsadit jednotlivci,
kteří budou vyzváni
k účast pozvánkou

Formát
soutěže

skupiny po 4 či 5 –
čtvrtfinále

skupiny po 4 či 5 –
čtvrtfinále

skupiny po 4 či 5 –
čtvrtfinále

skupiny po 4 či 5 –
čtvrtfinále
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Dodatek 3
1. Regional Open kvalifikace:
1.1 Každá přihlášená země bude přidělena na minimálně jeden Regional Open každý rok.
1.2. Může se také zúčastnit dvou Regional Openů, a to pokud není pravděpodobné, že se kvalifikuje
na World Open.
1.2.1. Každá strana bude losována BISFedem pro rozdělení do konkrétních soutěží.
1.2.2. Země budou rozděleny k losu podle následujícíh kritérií:
1.2.2.1. Pozice ve světovém žebříčku.
1.2.2.2. Vyjádření země - preference určitých závodů.
1.2.2.3. Zeměpisná poloha přihlášené země.

2. Příklad – Evropský Regional Open:
2.1. Tento příklad je smyšlený - soutěž BC1/2 týmů v Evropském regionu.
2.2. Je pravděpodobné, že zde budou 3 Regional Openy, každý z nich bude mít 6 stran v této
kategorii. V tomto příkladu je stanoveno, že hostovské kvalifikace připadnou zemím:
2.2.1. Polsko
2.2.2. Řecko
2.2.3. Nizozemí
2.3. V současné době existuje 17 evropských zemí, které jsou zařazeny s týmem BC1/2 ve
světovém žebříčku.
2.3.1. Tento příklad předpokládá, že všichni budou soutěžit na Regionální Openu.
2.3.2. Tento příklad předpokládá, že Itálie bude přidána do tohoto seznamu po roce 2016, kdy
soutěžila na World Openu v Povoa.
2.4. Všechny strany (týmy přihlášených zemí) budou rozděleny, a to dle pozice ve světovém
žebříčku, k losování do „nádob“, každá z nich bude obsahovat 3 strany. Vyjímka bude poslední
„nádoba“ , která bude obsahovat více stran zatím neumístěných, ale přihlášených zemí.
Na tomto základě bude rozdělení bude vypadat následovně:
2.4.1. „Nádoba 1“: Velká Británie, Slovensko Portugalsko
2.4.2. „Nádoba 2“: Španělsko, Nizozemsko, Rusko
2.4.3. „Nádoba 3“: Řecko, Izrael, Česká republika
2.4.4. „Nádoba 4“: Irsko, Norsko, Polsko
2.4.5. „Nádoba 5“: Ázerbajdžán, Dánsko, Německo, Maďarsko, Slovinsko, Itálie
2.5. Hostitelské zemi bude automaticky vždy přidělen „hostovský slot“.
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2.6. Pokud má velká Británie preferenci soutěžit v Nizozemí, bude přidělena na tento Regional
Open, a to vzhledem k tomu, že je nejvýše ve světovém žebříčku.
2.7. Na základě zeměpisné polohy bude Slovensku přidělen Regional Open v Polsku.
2.8. To bude znamenat, že Portugalsko je přiděleno na závod v Řecku.
2.9. „V nádobě 2“ je lokace pro Rusko dle geografické polohy soutěž v Polsku a Španělsko bude
situováno na soutěž v Řecku.
2.10. „Nádoba 3“, Izrael a Česká Republika dávají například přednost účasti na stejný závod a to, v
Polsku. To bude vyhodnoceno s ohledem na jejich zeměpisnou polohu a jejich pozici ve
světovém žebříčku. Tímto Izrael bude mít prioritu účastnit se závodu v Polsku.
2.11. „Nádoba 4“: Irsko a Norsko nelze rozdělit jednoduše na základě jejich preferovaného události
nebo geografické polohy. Náhodné losování v tomto případě rozhodne.
.
2.12. „Nádoba 5“: tyto strany nelze rozdělit na základě pozice ve světovém žebříčku, takže
kombinace jejich preferencí a geografické lokace rozhodne.
2.13. Konečný příděl zemí pro každou soutěž bude vypadat následovně:
2.13.1. Nizozemí - Regionální Open: Velká Británie, Nizozemí, Česká republika, Norsko,
Dánsko, Německo
2.13.2. Polsko - Regionální Open: Slovensko, Rusko, Izrael, Polsko, Ázerbajdžán, Maďarsko
2.13.3. Řecko - Regionální Open: Portugalsko, Španělsko, Řecko, Irsko, Slovinsko, Itálie
2.14. Každá soutěž má jednu (nebo dvě) země z přiřazené či losované z každé „ nádoby“ a každá
strana byla přidělena na základě kombinace jejich světového žebříčku, zeměpisné poloha či
preference.
2.15. Tento proces by měl zajistit, aby se každá země mohla 2x či víckrát účastnit Regional Openu.
Pro tým a páry bude potom přidělen 1 Regional Open
2.15.1. Například, v tomto případě to znamená, že Velká Británie týmy a páry budou soutěžit v
Nizozemí, na jednom Regional Openu.

3. World Open – kvalifikace:
3.1. Země se budou moci kvalifikovat těmito způsoby:
3.1.1. Regionální ranking (pouze hostitelský region) z konce předchozího kalendářního roku
3.1.2. Výsledek na Regional Openu (pouze hostitelský region) z předchozího kalendářního roku
3.1.3. Pozice ve světovém žebříčku (všechny regiony) z předchozího kalendářního roku
3.1.4. Bi-partijní pozvání (což může zahrnovat hostitelskou zemi)
3.2. Každá strana bude omezena 2 účastmi na WO v jednom kalendářním roce. 1 účast musí být ve
vlastním regionu.
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4. Příklad – Evropský World Open:
4.1. Jedná se o smyšlený příklad vychází ze soutěže týmy BC1/2 v Evropském regionu.
4.2. Bude zde 1 World Open, přijede na něj 10 stran (10 týmů BC1/2)
4.3. V tomto příkladu je hostitel World Openu Španělsko.
4.4. Na základě dodatku 2 - tabulka 5 budou přiděleny 3 místa – třem nejlépe umístěným zemím
s týmem BC1/2 ve světovém žebříčku. V současné době to jsou:
4.4.1. Velká Británie, Slovensko, Portugalsko
4.5. Poté, nejvýše umístěné týmy z každého regionálního Openu, prozatím nekvalifikované na
World Open. To by mohli být v našem příkladu pravděpodobně:
4.5.1. Španělsko, Nizozemí, Rusko.
4.6. Poté, 3 nejlépe umístěné týmy na světě, a to bez ohledu na region. To by pravděpodobně bylo:
4.6.1. Thajsko, Brazílie, Japonsko
4.6.2. Thajsko, Brazílie a Japonsko by se měli zúčastnit World Openu ve svém regionu.
4.6.3. Pokud by se kvalifikovali pro zbývající World Open, pak musí určit, kterého World
Openu se chtějí zúčastnit, ne však více než dvou v jednom kalendářním roce.
4.6.3.1. Například, pokud Japonsko je také kvalifikováno k účasti na asijském World
Openu a Americkém World Openu, pak si musí vybrat. Pokud odmítnou World
Open v Evropě, pak bude pozvána k účasti další nejlépe uístěná strana ve
světovém žebříčku, v tomto případě, Čína.
4.7. Je možné také obdržet tzv. bi-partajní slot, protože v tomto případě hostitelé (Španělsko) již
získali kvalifikaci. O tomto místě rozhodne soutěžní výbor BISFedu a pošle příslušné straně
pozvánku. V tomto příkladu by to byl:
4.7.1. Izrael
4.8. Týmy na tomto evropské World Openu by tedy byly;
4.8.1. Velká Británie, Slovensko, Portugalsko, Španělsko, Nizozemí, Rusko, Thajsko, Brazílie,
Čína, Izrael.

Vypracovala: Michaela Řiháčková
hlavní trenér SH
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