
Letní paralympijské hry - Rio de Janeiro  
kvalifikační průvodce a cesty našich hráčů 

Soutěže, na kterých bylo možné získat body pro kvalifikaci na LPH: 
 
2014   
- Mistrovství Světa 2014 
- Otevřené světové poháry – Evropa, Amerika, Asie + Oceánie 
 
2015  
- Kontinentální poháry – Evropa, Amerika, Asie + Oceánie 
- Regionální Mistrovství – Evropa, Amerika, Asie + Oceánie 
- Otevřené světové poháry – Evropa, Amerika, Asie + Oceánie 

2016  
- Mistrovství Světa 2016 
 
Body, které bylo možné získat na výše uvedených soutěžích: 

 

 
 

 
 
Koeficienty platné pro výše uvedené soutěže: 
 
Otevřené světové poháry: 1,0 
Regionální Mistrovství a Mistrovství Světa 2014: 1,5 
Mistrovství Světa 2016: 2,0 
 
 
Samotná kvalifikace na LPH Rio 2016 nebyla pro sportovce jednoduchá, neboť hráčský standart 
v bocci se neustále zvyšuje a do boje o kvalifikační  místa také vstupovali průběžně noví hráči.  
Stejně tak museli odvést dobrou práci i realizační týmy. Správný výklad pravidel, odhad 
vhodného způsobu kvalifikace,  rozmístění sil, času, energie a financí do těch správných závodů, 
vyžadovalo systematickou práci po dobu celého období 2014 – 2016. 

Otevřené 
světové 
poháry a 

Kontinentální 
poháry 

BODY 

1.místo 11 
2.místo 9 

3.místo 7 

4.místo 5 

1/3 hráčů 3 
2/3 hráčů 2 

3/3 hráčů 1 

Mistrovství 
Světa 

(32 – 48 
hráčů) 

 

BODY 

1.místo 16 

2.místo 14 

3.místo 12 
4.místo 10 

5.-8.místo 8 

9.-16.místo 6 

1/3 hráčů 4 
2/3 hráčů 3 

3/3 hráčů 2 

Regionální 
Mistrovství 

(nad 28 hráčů) 
 
 

BODY 

1.místo 15 
2.místo 13 

3.místo 11 

4.místo 9 

5.-8.místo 7 
9.-16.místo 5 

1/3 hráčů 3 

2/3 hráčů 2 

3/3 hráčů 1 



Kvalifikační kritéria na LPH, kvalifikované týmy, páry a jednotlivci 

 

Týmy BC1 + BC2 – 12 kvalifikačních míst 

1 místo pro hostující zemi (Brazílie) – kvalifikace „AQ“ 
3 místa pro nejlépe umístěné týmy na Regionálním Mistrovství v roce 2015 – kvalifikace „RQ“ 
8 míst pro nejvýše umístěné týmy ve světovém žebříčku  
 
1.   THAJSKO (vítěz Regionálního poháru 2015 Asie + Oceánie) - kvalifikace „RQ“ 
2.   VELKÁ BRITÁNIE (vítěz Regionálního poháru 2015 Evropa) - kvalifikace „RQ“ 
3.   BRAZÍLIE  (hostovská kvalifikace) - kvalifikace „AQ“ 
4.   SLOVENSKO  
5.   PORTUGALSKO  
6.   ŠPANĚLSKO   
7.    JAPONSKO   
8.    ČÍNA   
9.    KOREA   
10.  HOLANDSKO  
11.  HONG KONG 
12.  ARGENTINA (druhé místo na Regionálním poháru 2015 Amerika) - kvalifikace „RQ“ 
 
 
Základní skupiny pro Rio 2016 – týmy BC1 + BC2 (dle systému, který je navrhnut v informačním 
průvodci pro LPH): 
 
 

A B C D 

THAJSKO VELKÁ BRITÁNIE BRAZÍLIE SLOVENSKO 

ČÍNA JAPONSKO ŠPANĚLSKO PORTUGALSKO 

KOREA HOLANDSKO HONK KONG ARGENTINA 
 
 

Páry BC3 – 8 kvalifikačních míst 

1 místo pro hostující zemi (Brazílie) – kvalifikace „AQ“ 
3 místa pro nejlépe umístěné týmy na Regionálním Mistrovství v roce 2015 – kvalifikace „RQ“ 
4 místa pro nejvýše umístěné týmy ve světovém žebříčku  
 
1. KOREA (vítěz Regionálního poháru 2015 Asie + Oceánie) - kvalifikace „RQ“ 
2. ŘECKO 
3. PORTUGALSKO 
4. BRAZÍLIE (hostovská kvalifikace) - kvalifikace „AQ“ 
5. BELGIE (vítěz Regionálního poháru 2015 Evropa) - kvalifikace „RQ“ 
6. VELKÁ BRITÁNIE 
7. SINGAPUR 
8. KANADA (vítěz Regionálního poháru 2015 Amerika) - kvalifikace „RQ“ 
 



Kuriozita u této kategorie:  
Francouzský pár BC3 je v žebříčku BISfedu na 8.místě, má více bodů než kvalifikovaný pár 
Kanady BC3. Kanada je však kvalifikována prostřednictvím Regionálního poháru v Americe, kde 
je konkurence v párech BC3 velmi nízká v porovnání s Evropou. 
 
Základní skupiny pro Rio 2016  - páry BC3 (dle systému, který je navrhnut v informačním 
průvodci pro LPH): 
 
 

A B 
KOREA ŘECKO 

BRAZÍLIE PORTUGALSKO 

BELGIE VELKÁ BRITÁNIE 

KANADA SINGAPUR 

 
 

Páry BC4 – 8 kvalifikačních míst 
 
1 místo pro hostující zemi (Brazílie) – kvalifikace „AQ“ 
3 místa pro nejlépe umístěné týmy na Regionálním Mistrovství v roce 2015 – kvalifikace „RQ“ 
4 místa pro nejvýše umístěné týmy ve světovém žebříčku  
 
1.  HONK KONG 
2.  ČÍNA (vítěz Regionálního poháru 2015 Asie + Oceánie) - kvalifikace „RQ“ 
3.  BRAZÍLIE (hostovská kvalifikace) - kvalifikace „AQ“ 
4.  VELKÁ BRITÁNIE 
5.  SLOVENSKO (vítěz Regionálního poháru 2015 Evropa) - kvalifikace „RQ“ 
6.  KANADA (vítěz Regionálního poháru 2015 Amerika) - kvalifikace „RQ“ 
7.  THAJSKO 
8.  PORTUGALSKO 
Kuriozita u této kategorie: 
Původně kvalifikované Maďarsko, které je ve světovém žebříčku na 8.pozici nemá žádnou hráčku 
– ženu, splňující klasifikační kritéria BISfedu. Kvalifikovaný pár BC4 tedy nesplňuje kvalifikační 
pravidlo, jež říká že v každém kvalifikovaném páru nebo týmu musí být alespoň jedna žena. 
Maďarsko bylo edy vyřazeno z účasti na LPH a na jejich místo postoupilo Portugalsko. 
 
Základní skupiny pro Rio 2016  - páry BC4 (dle systému, který je navrhnut v informačním 
průvodci pro LPH): 
 
 

A B 
HONK KONG ČÍNA 

VELKÁ BRITÁNIE BRAZÍLIE 

SLOVENSKO KANADA 

PORTUGALSKO THAJSKO 

 

 



Jednotlivci kategorii BC1, 16 kvalifikačních míst 
 
- 1 místo pro vítěze MS Peking 2016 (Pattaya Tadtong – Thajsko) 
- 12 míst, vždy jedno pro každou zemi, která se kvalifikovala se svým týmem BC1+BC2 
- 1 místo pro nejlépe umístěného hráče (muže) ze zemí, které se nekvalifikovaly v týmech 
- 1 místo pro nejlépe umístěnou hráčku (ženu)ze zemí, které se nekvalifikovaly v týmech 
- 1 místo pro nejvýše umístěného hráče ze zemí, které se kvalifikovaly s týmem BC1+BC2 

 

V této kategorii je vymezeno na LPH  jedno místo pro nejlépe umístěnou hráčku.   
Na tento způsob kvalifikace bylo zamířeno od začátku roku 2015 u naší hráčky Kateřiny 
Cuřínové.  
Cíle v mezinárodních závodech, počínaje Kontinentálním pohárem ve Španělsku 2015 byly 
stanoveny dle konkurence žen v této kategorii. 
Ve světovém žebříčku  BC1 třídy nyní figuruje 21 žen.  Protože všem sportovcům byly 
započítány  vždy 4 výsledky, Katka absolvovala cíleně dostatečný počet závodů. To byl ten 
nejlepší  základ pro získání tohoto způsobu kvalifikace. Ostatní země jakoby na tento způsob 
kvalifikace příliš nemyslely, důkazem toho jsou pouze 3 hráčky, které absolvovaly  alespoň 4 
závody během let 2014 – 2016. Katka je jednou z těchto 3 hráček.  QiZhang z Číny (29 bodů) a 
také Mei YeeLeung z Honk Kongu (36 bodů)  jsou kvalifikované s týmem BC1+2 a tak naše Katka 
Cuřínová (23 bodů)  získává kvalifikační místo pro nejlépe umístěnou hráčku (ženu) ze zemí, 
které se nekvalifikovaly se svým týmem BC1 + BC2. 
 
Kuriozita v této kategorii: 
Thajský hráč Witsanu Huadpradit, „světová dvojka“ na LPH nepojede. Z důvodu pravidla, které upravuje 
minimální počet žen v týmech a párech musí thajský tým upřednostnit  66.tou hráčku světové žebříčku, 
Subin Tipmanee. Poté si thajský tým ke všemu  špatně vyložil pravidla pro kvalifikaci jednotlivců a hráčce 
Subin Tipmanee  nepotvrdil účast v  kategorii „Jednotlivci BC1“ ve stanoveném termínu. Její kvalifikační 
místo tak bylo nabídnuto nejvýše umístěnému hráči světového žebříčku, který doposud nefiguruval na 
žádném seznamu potenciálních účastníků. Roger Aandalen z Norska této příležitosti využil a kývl na 
účast, na pro něj již šestých, paralympijských hrách. 

 
Základní skupiny pro Rio 2016  - kategorie BC1 jednotlivci (dle systému, který je navrhnut 
v informačním průvodci pro LPH): 
 

A B C D 

PATTAYA TADTONG  1 DAVID SMITH  3 DANIEL PEREZ  4 PANAGIOTIS SOULANIS  5 

 
JOSE CARLOS CHAGAS  10 

 
ANTONIO MARQUES  8 ROGER AANDALEN 7 MEI YEE LEUNG  6 

 
KAI SUN  11 

 
DONG WON LEE  13 QI ZHANG  14 KATERINA CURINOVA  16 

 
YURIKO FUJII  26 

 

JAKUB NAGY  24 
 

JOSE MANUEL PRADO  20 MAURICIO IBARBURE  18 

 
 



Jednotlivci kategorii BC2, 24 kvalifikačních míst 
 
- 1 místo pro vítěze MS Peking 2016 (Worawut Saengampa – Thajsko) 
- 12 míst, vždy jedno pro každou zemi, která se kvalifikovala se svým týmem BC1+BC2 
- 2 místa pro nejlépe umístěné hráče (muže) ze zemí, které se nekvalifikovaly v týmech 
- 1 místo pro nejlépe umístěnou hráčku (ženu)ze zemí, které se nekvalifikovaly v týmech 
- 8 míst pro nejvýše umístěné hráče ze zemí, které se kvalifikovaly s týmem BC1+BC2 

 
V této kategorii jsou  vymezena na LPH  2 místa pro nejlépe umístěné hráče ze zemí, které se 
nekvalifikují  s týmem BC1+2.  Na tento způsob kvalifikace bylo zamířeno od začátku roku 2015 
u hráče Františka Serbuse.  Cíle v mezinárodních závodech, počínaje Kontinentálním pohárem 
ve Španělsku 2015 byly stanoveny dle konkurence  mužů v této kategorii. 
Ve světovém žebříčku  BC2 třídy figurovali dlouhodobě kromě Františka ještě 3 hráči, kteří měli 
zacíleno na tento způsob kvalifikace.  Byl to Nadav Levi z Izraele, Adam Dukovich z Kanady a 
osmnáctiletý Damian Osegura z Mexika.  Pro získání tohoto způsobu kvalifikace byl opět nutný 
základ absolvovat alespoň 4 závody, a to pro získání 4 výsledků. Maximálně 4 výsledky jsou poté 
započteny ve světovém žebříčku. František dostal důvěru i podporu získat potřebný počet 
výsledků a absolvoval 5 soutěží.   Nezískal však dostatečné množství bodů  ke kvalifikaci. 
Nadav Levi  (37 bodů) získává první kvalifikační místo na LPH a Damian Osegura  (34 bodů)  si 
vybojoval druhé kvalifikační místo na LPH. Adam Dukovich s 22 body již na kvalifikační místo 
nedosáhl a František zůstal s celkově 16,5 body  bohužel, za všemi ostatními. 
 

 
Základní skupiny pro Rio 2016  - kategorie BC2 jednotlivci (dle systému, který je navrhnut 
v informačním průvodci pro LPH): 
 
 
 

A B C D E F G H 

Z.  
YAN  
1 

M.  
SANTOS  
2 

W. 
SAENGAWPA 
3 

W.  
VONGSA  
4 

R.  
MEZIK   
5 

A.  
VALENTE  
6 

H. 
SUGIMURA  
7 

J.  
SOHN  
8 

H. JEUNG 
16 

S.  
JEONG  
15 

C. 
CONGALVES 
14 

N.  
MURRAY  
13 

T.  
HIROSE  
12 

K.  
ZHONG  
11 

D.  
OSEGURA  
10 

N.  
LEVI  
9 

F.  
FERREIRA  
17 

S.  
GONZALES 
18 

J.  
ROWE  
19 

M.  
MARTIN  
23 

H.  
KWOK  
25 

L.  
ARAUJO  
26 

J.  
BULHIUS  
29 

Y.  
ANDRADE  
32 

 
 
 
 
 

 
 



Jednotlivci kategorii BC3, 24 kvalifikačních míst 
 
- 1 místo pro vítěze MS Peking 2016 (Jeong Howon – Korea) 
- 8 míst, vždy jedno pro každou zemi, která se kvalifikovala se svým párem BC3 
- 4 místa pro nejlépe umístěné hráče (muže) ze zemí, které se nekvalifikovaly v párech BC3 
- 1 místo pro nejlépe umístěnou hráčku (ženu)ze zemí, které se nekvalifikovaly v párech BC3 
- 10 míst pro nejvýše umístěné hráče ze zemí, které se kvalifikovaly s párem BC3 

V této kategorii byla  vymezena 4 místa pro hráče zemí, jež nejsou kvalifikovány s párem BC3. 
Tento způsob kvalifikace se zdál nejvhodnější i pro dva naše nejvýše umístěné hráče, a to pro 
Jozefa Suchého a Kamila Vašíčka. 
I pro ně zde byla velká podpora získat 4 výsledky do světového žebříčku. Jozef Suchý absolvoval  
4 soutěže a Kamil Vašíček soutěží 6.   Kamil měl jako jediný z našich sportovců  jeden velice 
slabý  výsledek, a to pouhou jedničku z let předchozích. Tento bodový součet by  pro něj 
znamenal  velmi špatnou skupinu na Mistrovství  Světa v roce  2016.  Na podzim minulého roku 
tedy odjel  jako jediný na Otevřený světový pohár do Kolumbie, jeho úkolem bylo si tento 
výsledek napravit a získat tak přijatelnou skupinu na MS.  Po získání stříbrné medaile a 9 bodů 
na této soutěži  získal nejen o mnoho lepší skupinu na MS, ale přehoupl  se i na velmi 
strategické místo ve světovém žebříčku a  byl třetím postupujícím na LPH do Ria. 
Jozef Suchý byl před MS 2016 dvě místa pod čarou kvalifikace na LPH,  šance kvalifikovat se 
tedy jistě měl. Ze zdravotních důvodů však nakonec do Číny neodcestoval.  
V Pekingu  se o tento způsob kvalifikace strhl doslova boj. 23 hráčů třídy BC3 mělo stejný cíl, 
„ukořistit“ jedno ze 4 postupových míst.  
Výsledky MS přinesli  velké překvapení.   
Dosud neznámý hráč z Japonska Takahashi Kazuki získal na MS stříbro a také 28 bodů.  Posunul  
tak všechny favority na získání této kvalifikace o stupínek níže.  Získal druhé postupové místo na 
LPH tímto jediným závodem. 
Třetí postupovou pozici si vybojovala Maria Bjurstrom ze Švédska, na MS skončila 15-tá a bylo jí 
tímto přičteno 12 bodů. 
Australan Daniel Michel vybojoval na MS 6.příčku a stal se tak jediným australským boccistou 
v posledních 20 letech, který pojede na LPH, a to ze čtvrté postupové pozice. 
Kamil Vašíček je však lídrem této skupiny a vybojoval první postupové místo v rámci tohoto 
způsobu kvalifikace. 
 

Základní skupiny pro Rio 2016  - kategorie BC3 jednotlivci (dle systému, který je navrhnut 
v informačním průvodci pro LPH): 
 

A B C D E F G H 

HO WON 
JEONG    
1 
 

HAN SOO  
KIM   
2 
 

G. 
POLYCHRONIDIS  
3 
 

ANTONIO 
LEME  
 5 
 

JOSE 
MACEDO   
6 
 

PIETER 
CILISSEN  7 
 

PATRICK 
WILSON  
 8 
 

KAMIL 
VASICEK   
9 
 

ERIC 
BUISSIERE  
19 
 

LUIS SILVA  18 
 

DANIEL MICHEL  
15 
 

MARIA 
BJURSTROM  
14 
 

YE JIN CHOI  
13  
 

YUEN KEI 
HO  12 
 

KAZUKI 
TAKAHASHI  
11 
 

ARMANDO 
COSTA  
10 
 

SCOTT 
McCOWAN  
20 
 

NURULASYIQAH 
M. TAHA   
 21 
 

KENNETH 
VERWIMP   
27 
 

JAMIE 
McCOWAN  
31 
 

SZE NING 
TOH   
33 
 

PAUL 
GAUTHIER  
36 
 

ANNA 
NTENTA   
71 
 

EVELYN 
OLIVIERA  
128 
 



 

Jednotlivci kategorii BC4, 16 kvalifikačních míst 
 
- 1 místo pro vítěze MS Peking 2016 (Stephen McGuire – Velká Británie) 
- 8 míst, vždy jedno pro každou zemi, která je kvalifikována s párem BC4 
- 1 místo pro nejlépe umístěného hráče (muže) ze zemí, které se nekvalifikovaly v párech BC4 
- 1 místo pro nejlépe umístěnou hráčku (ženu)ze zemí, které se nekvalifikovaly v párech BC4 
- 5 míst pro nejvýše umístěné hráče ze zemí, které se kvalifikovaly s párem BC4 

V této kategorii jsme neměli zástupce, který by bojoval o jediné možné kvalifikační místo, a to o místo  
pro nejvýše umístěného hráče ze zemí, které se kvalifikovaly s párem BC4. Dobré podmínky a 
podpora byla nabídnuta hráči Radku Procházkovi, a to za jeho aktivního období. Radek se však 
rozhodl pro ukončení sportovní kariéry, a to hlavně z rodinných důvodů. 

Nutno říct, že v této kategorii je potřeba opravdu tvrdě dřít, herní zdatnost a dynamika ve hře 
v této kategorii rapidně roste. 

Kuriozita této kategorie: 
Thajský tým si opět vyložil způsob kvalifikace špatně a stejně, jako v kategorii BC1 - jednotlivci, i 
ve třídě BC4 -  jednotlivci, Thajci přišli o jedno místo. „Pětka“ nejvýše postavených hráčů ve 
světovém žebříčku měla svá místa zabezpečená právě tímto svým vysoký umístěním.  Thajsko 
však potvrdilo hráče, který splňoval podmínky této kvalifikace Pornchoka Larpyena 
prostřednictvím jiné kvalifikace, a to – „1 místo, pro každou zemi, která je kvalifikována s párem 
BC4“. Takto „neuvěřitelně“ získali svá 2 kvalifikační místa Portugalci Pedro Clara i Domingos 
Viera. Portugalci v kategorii BC4 si ještě před Pekingem 2016 byly jisti, že na LPH nepojedou. 
Velkou chybou Maďarů dostali však kvalifikační místo v kategorii BC4 páry a velkou chybou 
Thajců si zasoutěží naplno i v kategorii BC4 jednotlivci. 

Další kuriozitou této kategorie je tkz. „female-quota“, tedy místo určené pro ženu ze zemí, jež 
není kvalifikovaná s párem BC4. Díky tomuto způsobu kvalifikace si zasoutěží Chritzy Metzou 
z Řecka. Tato hráčka absolvovala během daného období 4 závody, ale na všech dopadla s velmi 
špatným výsledkem a její součet bodů ve světovém žebříčku činí pouhých 8 bodů. 

 
Základní skupiny pro Rio 2016  - kategorie BC4 jednotlivci (dle systému, který je navrhnut 
v informačním průvodci pro LPH): 
 

A B C D 

YUK WING LEUNG  1 
 

STEPHEN McGUIRE  2 
 

ELISEU DOS SANTOS  3 
 

YUANSEN ZHENG  4 
 

HYEON SEO SEOK  8 
 

DIRCEU PINTO  7 
 

PORNCHOK LARPYEN  6 
 

MARCO DISPALTRO  5 
 

DOMINGOS VIEIRA  9 
 

WAI YAN LAU  10 
 

SAMUEL ANDREJCIK  11 
 

ALISON LEVINE  15 
 

CHRITSI METZOU 32 
 

PEDRO CLARA 20 
 

KIERAN STEER 18 
 

XIMEI LIN 17 
 

 
 
 



Závěr: 
 
Začátek roku 2015 se nesl v duchu personálních změn v realizačním týmu a pod novým vedením se udály 
změny týkající se sportovní přípravy reprezentantů. 
Během cesty našich sportovců, směřující ke zdárné kvalifikaci na Letní paralympijské hry v Riu byla vždy 
snaha je podpořit, vyslechnout je a poskytnout jim v rámci možností to, co sami chtějí.   
V rámci samotných výjezdů na mezinárodní závody  byl v  tomto ohledu podpořen například hráč 
kategorie BC2 František Serbus , který se dle vlastních slov cítil vždy v týmu upozaďován a chtěl konečně 
asistentku, která by byla jen pro něj.  Ze strany RTB mu bylo vyhověno a na závodech měl svůj servis a 
pohodu, tak jak si přál. Dalším podpořeným příkladem byla Maruška Maňáková, sportovní asistentka 
Kamila Vašíčka, zůstávala plně k dispozici Kamilovi. Na předchozích akcích byla používána v týmu jako 
překladatelka, od roku 2015 bylo však tomuto zamezeno. Každý na výjezdu měl svoje místo, svoji roli, 
svoje úkoly a také samozřejmě svoji zodpovědnost, dohromady jsme si však vždy dokázali pomoct. 
S ohledem na fyzickou stránku sportovců byla pravidelně vysílána na závody s týmem profesionální 
fyzioterapeutka Natálka Koubková, sama vrcholové sportovkyně a reprezentační trenérka v jiném 
odvětví sportu. 
Další změna v celkové práci s celým týmem byla jistě v množství informací, které účastníci ke každému 
závodu dostávali. Jako vedoucí posledních šesti výprav České reprezentace mohu říct, že tým odjížděl 
vždy plně informován a připraven na to, co je čeká. 
Všechny tyto změny a také mnoho jiných, jako jsou tvorba individuálních plánů, průhledné vedení 
přípravy s písemnými výstupy během let 2015 a 2016 či zavedení sportovně – psychologické přípravy pro 
reprezentanty, jsou vytvářeny  a diskutovány v realizačním týmu bocci kolektivně.  Všechny změny také 
přispívají z dlouhodobého hlediska k profesionálnějšímu přístupu hráčů, asistentů i jejich klubů. 
 
 
 
Zpracovala:  Michaela Řiháčková 
                       hlavní trenérka SH 

 

 


