
 

 

 

 

INTEGRACYJNE MISTRZOSTWA POLSKI AZS 

W BOCCIA 

Klasyfikacja zawodników według klas sportowych na poziomie narodowym 

na podstawie materiałów Polska Boccia. 

 

1. BC1 - ciężka dysfunkcja dotycząca czterech kończyn, spastyczność (atetoza, dystonia). 

- ograniczony zakres ruchu i siła mięśni w czterech kończynach i tułowiu lub poważna ataksja 

(zaburzenie koordynacji ruchowej ciała),  

- ograniczony chwyt i zdolność wypuszczania bili, 

- uzależnienie od wózka manualnego lub elektrycznego do codziennego poruszania się, bez 

możliwości samodzielnego poruszania się na dłuższym dystansie, niektórzy zawodnicy mogą 

chodzić. 

 

2. BC2 - dysfunkcja dot. czterech kończyn, spastyczność (atetoza, ataksja) 

- ograniczony zakres ruchu i siła mięśni w czterech kończynach i tułowiu lub poważna ataksja,  

- ograniczony chwyt i zdolność wypuszczania bili, 

- dysfunkcja ograniczająca zakres ruchu spowodowana osłabieniem siły mięśniowej, spastyką lub 

brakiem kontroli wpływającej na funkcjonowanie kończyn górnych/tułowia, 

- uzależnienie od wózka manualnego lub elektrycznego do codziennego poruszania się, niektórzy 

zawodnicy mogą samodzielnie chodzić na krótkim dystansie. 

 

3. BC3 - zawodnicy o podobnym profilu BC1 lub BC4. 

- zawodnicy opisani w tych klasach, ale nie zdolni do utrzymania, wyrzucenia bili - bez zdolności 

chwytu, 

- mogą być ocenieni jako BC3 jeśli: nie mogą utrzymać bili, nie maja stabilnego chwytu i możliwości 

wyrzucenia bili nogą, 

- są niezdolni do wyrzucania bili w konkretnym zaplanowanym kierunku i z odpowiednią prędkością, 

- zawodnicy używają sprzętu wspomagającego (ramp, pointerów itp. ) do wyrzucenia bili na boisko i 

grają z pomocą Sportowego asystenta. 

 

4. BC4 - zawodnicy z poważną dysfunkcją dotyczącą czterech kończyn. 

- zawodnicy mogą mieć ograniczenie zakresu ruchu (ROM) z powodu osłabienia siły mięśniowej. 

- brak kontroli wpływający na ruch kończyn górnych, dolnych lub tułowia,  

- używają wózka manualnego lub elektrycznego do codziennego poruszania się (lub sprzętu 

pomocniczego). 



 

 

 

5. BC5 - Zawodnicy z mniejszym uszkodzeniem niż BC2 lub BC4. Dysfunkcja może być wynikiem 

hipertonii, hipotonii, atetozy, ataksji, dystonii. 

- dysfunkcja może być wynikiem braku siły mięśniowej, ograniczeniem ROM lub skróceniem 

kończyn, 

- zawodnicy używają wózka manualnego lub elektrycznego, 

- zawodnicy mogą chodzić z pomocą asystenta lub sprzętu pomocniczego. 

 

6. OPEN - inne przypadłości nie zawarte w klasach BC1, BC2, BC3, BC4, BC5. 

 


