
Vážení hráči, trenéři/cvičitelé, 
 
vzhledem k výzvě, kterou před hráče a trenéry postavil BISFed v podobě nového "Rolltestu" 
vám přinášíme několik nových informací ohledně míčů, a to jak v oblasti reakcí výrobců, tak v 
oblasti použití nových typů.  
Také nové informace  týkají se "Rolltestu" samotného a jeho nedokonalostí, které se řešili na 
Valné hromadě BISfedu a dále několik nových zpráv z tohoto setkání. 
 
Výrobci značky "Viktory" z Koree se rozhodli reagovat promptně a vyšli na trh, zhruba 2 týdny 
po zveřejnění "Rolltestu", s novými typy míčů.  
Tato značka začla promptně vyrábět tyto typy míčů: 
 
Softy - z umělé kůže 
Soft-medium - pravá kůže 
Medium - pravá kůže 
Hardy či superhardy - pravá kůže. 
 
Pro kategorii BC3 mají k nabídce speciální typy míčů. Rozdíl mezi míči pro házecí kategorie 
a pro rampaře je v tloušťce materiálu, z kterého je míč vyroben. Míč pro BC3 kategorii je z 
tlustší kůže. Měkký míč tímto uzpůsobením dojede mnohem dále než míč vyrobený z tenkého 
materiálu, ať už kůže umělé nebo pravé. 
 
Asi 5 týdnů po poté, co na trh přišli korejci s míči z umělé kůže, jsme jim se Stephenem dali 
podnět ke přezkoumání kvality míčku, a to co se týká uskakování míčů po dopadu na kurt a 
také kvůli tomu, že míče po pár týdnech zcela změknou. 
Na základě našeho feedbacku stáhli výrobu míčů z umělé kůže a nyní se opět vrátili ke kůži 
pravé, avšak kůže je silnější. 
 

Testují je prudkými hody mnohokrát za sebou a dávají na ně záruku 1 rok. 

Za všechny sady z umělé kůže posílali tedy náhradu zcela zdarma.  

Tuto náhradu jsem vyjednala i pro hráčku SCJU Jiřinu Kreibichovou. 
 
Tyto nové vzorky jsou k dispozici na vyzkoušení u ČFSH.  
 
Moje praktická zkušenost je, že je potřeba dobře zvážit techniku hodu, než objednáte 
jakékoliv míče. 
Vy, kteří budete volit míče pro BC2 či BC4 a bude vás vše nutit objednat míče co nejměkčí, 
nechte svého sportovce zkusit se vzorky hlavně dálky.  
Bude zapotřebí dávka trpělivosti, dle mého názoru větší než u "starých" typů Viktory míčů. 
Další věc, na kterou bych ráda upozornila je že, pokud míče objednáte a dostanete je, nijak je 
nestlačujte, mechanicky záměrně nijak zvlášť neměkčete. 
I pokud s nimi hrají kategorie hráčů BC2 a BC4, míče doporučuji udržovat v umělohmotných 
mističkách, po tréninku uložit a před tréninkem vyjmout.  
Důvod je udržet míče ve tvrdosti "soft", ne z něj vyrobit "super - soft.  
Míče značky VIKTORY jsou sice kožené, ale pod kůží mají podkladovou vrstvu a tím se stali 
pevnější a odolnější.  
Přesto tím, že se je budeme pokoušet mechanicky měkčit povolíme především švy a 
tím míče změkčíme, už nám ale nadále nemusejí přecházet přes "Rolltest". Přirozené (a z mé 
zkušenosti dostačující) změkčení těchto míčů zajistí házení samotné. 
 
V těchto míčích je také jiné náplň než v předešlých míčích značky "Viktory". 
Buďte opatrní s mícháním, může to způsobit vychylování směru míče. 
Každá má jinou hmotnost.  
  
Korejci míče stále vyvíjejí a pracují na stále ideálnějších typech, proto míče, které objednáte 
dnes, pravděpodobně za nějakou dobu v prodeji nebudou.  
 
Novému "Rolltestu" se také přizpůsobil výrobce značky "Tutti-per-tutti". Semišové míče. 
Video-ukázku nového typu posílám v příloze. 



Značka Boccas zůstala tak trošku při starém, tzn. syntetika. Míče vyrábí trošku menší 
velikosti, protože spoustu míčů neprošlo nově zavedeným "drop-testem" v roce 2014. 
 
Značka Handilife nové míče vyvíjí a pravděpodobně s novými typy teprve přijde. Alespoň co já 
vím, mají nové typy míčů ze semiše i syntetiky. V případě zájmu bychom snad mohli zjistit 
více přes oficiálního prodejce (což je např. Ondra Bašták, ten s nimi má smlouvu). 
 
Otázkou okolo výroby míčů zůstává, kolika výrobcům BISfed udělí oficiální certifikát k 
použítí jejich míčů na soutěžích BISfed, který mají v plánu udělovat od roku 2018. 
 
Další otázkou je potom úprava "Rolltestu" či případné změny okolo něj. Mnozí ho totiž shledali 
velmi nestabilním, a to i po korektním sestavení a dotažení všech závitných šroubů. 
Nedoporučuji používat jiné než originální „Rolltesty“, protože mohou být vyrobeny po nižším 
úhlem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O těchto a dalších záležitostech okolo vývoje sportu Boccia se diskutovalo na Valné Hromadě 
organizace BISFed, konané 29.5.2017 v Honkongu. V příloze naleznete přeložené hlavní body 
této události, ze kterých vyzdvihuji zprávu: 
 
Prezident BISFedu pan David Hadfield zdůraznil z jednání několik hlavních bodů. Mezi nimi: 
 
- Zavedení schválených pravidel v roce 2017, včetně nového Roll testu, který byl poprvé 
použit na Mistrovství Asie a Oceánie v roce 2017; bylo potěšující, že z testovaných 1500 
testovaných míčů, pouze 10 míčů testem propadlo; rovněž bylo odsouhlaseno, že od roku 
2018 bude vyjmut požadavek pravidla 3.2 pro zařazení hráče se spastickým 
postižením do páru BC3. 
 
Věřím, že tyto informace jsou pro Vás obohacující a předáte je Vašim hráčům dle jejich 
potřeb. 
 
S pozdravem 

 Míša Řiháčková 

Koordinátorka sportu boccia 


