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Medaile křtěná Dunajem.
Handicapovaní sportovci z východních Čech zvítězili na turnaji v Bratislavě.

Tříměsíční intenzivní přípravu zúročil pár handicapovaných sportovců z východních Čech prvním
místem na Turnaji Belasého Motýľa v boccie, který se uskutečnil v sobotu 14. 5. 2016 v Bratislavě.
Marcela Čermáková (15 let, Pardubice) a Adam Peška (18 let, Rohovládova Bělá) se věnují boccie
(halová úprava pétanque pro vozíčkáře s koženými míčky) již pár let, ale doposud trénovali a závodili
pouze v soutěži jednotlivců. Na začátku tohoto roku se oba nominovali do širšího reprezentačního
výběru. O pár měsíců později posunuli svou přípravu o další stupeň, přes který by časem mohli
vystoupat až na paralympijské hry.
„Je to poprvé, co jsme odchovali přímo v Košumberku, respektive v Pardubicích, dva takto výborné
boccisty,“ uvedl Jaroslav Hantl, hlavní trenér TJ Léčebna Košumberk. Měli jsme sportovce již na řadě
světových akcí, ale doposud se repre pár pro soutěž družstev (párů) vybíral z nejlepších z celé
republiky spíše na základě individuálních výsledků a jako pár trénovali a fungovali jen na
soustředěních a kempech,“ pokračoval Hantl. „Marcela je přímo z Pardubic a Adam z Rohovládovy
Bělé a oba se připravují v tréninkové skupině působící při ZŠ a PrŠ Svítání v Pardubicích, takže mají
obrovskou výhodu trénovat spolu skoro neomezeně. Věříme, že s dalšími starty a turnaji poroste jejich
výkonnost a nominují se do užšího reprezentačního výběru,“ zakončil Hantl.
Peška s Čermákovou na Slovensku 3x zvítězili nad domácími týmy. V posledním zápase porazili pár,
ve kterém plnil roli kapitána Adam Buriánek - ostřílený slovenský reprezentant z padesátého druhého
místa na světovém žebříčku.
Boccisty z TJ Léčebna Košumberk podporuje prostřednictvím grantu Pardubický kraj a město Luže.
Dále společnosti Iveco Czech Republic, a. s., Brück AM spol. s r.o., Exekutorský úřad Šumperk a
Gipsmont spol. s r.o. Chrudim. Poděkování patří též Základní škole a Praktické škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
a Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé, které poskytují tréninkové zázemí pro přípravu
sportovců s handicapem.
(jh)

Boccia má podobná pravidla jako francouzský pétanque. Hraje se v hale na rovném povrchu na
vyznačeném kurtu (6 m na šířku a 10 m na délku), kde je cílem hry přiblížit se svými míčky co nejblíže
k hlavnímu bílému míčku, který se vhazuje do pole jako první a říká se mu jack (u pétanque je
označován jako prasátko nebo „košonek“).
Každý hráč (v soutěži družstev pár či tým) má po šesti míčcích – jedna strana červené a protivník
modré. Cílem je umístit co nejvíce svých míčů k jackovi. Může se využít i vyražení soupeřových míčů,
či přisunutí jacka ke svým. Hraje se na 4 sety (v soutěži týmů na 6 setů) a body za umístěné míče se
sčítají do koncového výsledku. Při nerozhodném stavu po poslední řádné směně se hraje doplňková
směna (tiebreak).
Boccia je speciálně vytvořený sport pro vozíčkáře s nejtěžším postižením. Soutěžící jsou rozdělení do
čtyř kategorií podle závažnosti svého handicapu. Boccie se mohou věnovat dokonce i hráči, kteří
nedokážou míček uchopit či odhodit. Ti mají k dispozici zdravého asistenta a pomůcku – rampičku, po
které pouštějí míčky do hřiště. Asistentovi dávají pokyny, jak ji nastavit a namířit.
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Zdravotní kategorie:
BC1 – hráči, kteří jsou schopni aktivního odhodu. Mají k dispozici asistenta, který jim pomáhá při
nastavení vozíku do požadovaného směru a podává míčky.
BC2 – obdobně postižení hráči jako u kat. BC1 s lepší kontrolou trupu a svalovou hybností, dokážou
se ohnout pro míček a sami zvládají ovládání vozíku. Hrají bez asistenta.
BC3 – nejvíce postižení hráči. Nedokážou míček uchopit a odhodit. Užívají ke hře rouru, rampu nebo
jinou pomůcku po které pouštějí míčky do hřiště. Během hry mají k dispozici spoluhráče, který jim
rampu nebo rouru nastaví do požadované polohy (směr, výška, natočení,…). Spoluhráč se během
setu nesmí podívat do hřiště, je plně odkázán na pokyny hráče.
BC4 – nespasticky postižení hráči. Převážně kvadruplegici (těžce tělesně postižení vozíčkáři, většinou
po úraze).

V kategorii BC3 používají hráči, kteří nemohou kvůli svému
handicapu míčky házet, speciální pomůcku nazývanou rampička.
Tu asistent nastavuje do požadovaného směru pouze na základě
pokynů od hráče. Následně po ní hráč vypustí míček do hřiště.
Adam Peška (18 let, Rohovládova Bělá) před uvedením míče do
hry.

Marcela Čermáková (15 let, Pardubice) při
míření.

Adam Peška a Marcela Čermáková - vítězové Turnaje Belaseho Motyľa
v soutěži párů BC3.
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DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM A SPONZORŮM!
Partneři TJ:
Pardubický kraj, Město Luže, Město Kutná Hora, Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé,
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Sportovní unie Chrudimska
Sponzoři TJ:
Exekutorský úřad Šumperk, Iveco Czech Republic a.s., Brück AM spol. s r.o.,
Gipsmont spol. s r.o. Chrudim
.

Tělovýchovná jednota Léčebna Košumberk je občanské sdružení, jehož členská základna má přes
700 členů a je tvořena handicapovanými sportovci, trenéry, doprovody a příznivci TJ. Sídlí v Hamzově
odborné léčebně v Luži a kromě pravidelných tréninků s pacienty léčebny se stará o talentované
jedince, se kterými se účastní závodů a turnajů po celé republice i ve světě. Největší úspěchy mají její
členové v atletice, cyklistice, boccie, lukostřelbě, šachu a závěsném kuželníku.

Kontakt:

Jaroslav Hantl, DiS.
TJ Léčebna Košumberk
538 54 Luže
tel: 469 648 117
e-mail: manazerTJLK@seznam.cz
mobil: 724 084 140

Foto: Jaroslav Hantl - archiv TJ Léčebna Košumberk

MĚSTO LUŽE
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