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Paralympijský sport boccia se těší 
velkému zájmu vozíčkářů. Na říjnový 
turnaj Help klubu v Havířově přijel 
rekordní počet dvaatřiceti startujících         
z různých míst Moravy a Slezska. Turnaj 
se konal už poosmé. 

„S účastí i průběhem turnaje jsem vel-
mi spokojená. Soutěžících každým rokem 
přibývá a zároveň chci vyzvednout přátel-
ské prostředí, jež tu vládlo. Poděkování 
samozřejmě patří všem, kteří nám při 
organizování pomáhali – hlavně družině 
mladých lidí pod vedením Martina Kuče-
ry,“ uvedla Jiřina Nevrlá, předsedkyně 
Help klubu. Součástí turnaje bylo i regio-
nální kolo 3. ligy v boccie s účastí devíti 
hráčů. Ze sedmi borců v kategorii BC2 
postup do druhé ligy vybojoval havířov-
ský svěřenec Roman Sajdak a ze dvou        
v kategorii BC3, ve které hráči hrají se 
spoluhráčem a s pomocí rampy, zvítězil 
Josef Meyer z Ostravy. 

Vítězem Jiří Svojanovský 
Dvoudenní zápolení v Městské spor-

tovní hale skončilo s těmito výsledky:  
1. Jiří Svojanovský (Ostrava), 
2. Michal Koutný (Olomouc),  
3. Tomáš Byrtus (Český Těšín),  
4. Sandra Hučíková (Havířov).  

Nejmladším účastníkem byl ani ne 

šestiletý Adam Olšaník z Ostravy, čerstvě 
ověnčený titulem největšího sympaťáka. 

Přestože se jedná o turnaj, kde je vždy 
doslova cítit absolutní soustředění spor-
tovců, všichni se tady setkávají hlavně 
kvůli dobré náladě. Potvrdil to i Michal 
Koutný, jenž obsadil druhé místo. „Já 
jsem tady počtvrté,“ řekl. „Poznal jsem tu 
mnoho dobrých lidí, a proto se sem rád 
vracím.“ V rámci celé akce se uskutečnilo 
také školení pro hráče a rozhodčí nebo 
beseda s naším nejlepším reprezentantem 
v boccii Radkem Procházkou.  

 Milovníci boccii se v Havířově setka-
jí opět na jaře 20. a 21. dubna. 
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Boccia (boča) je sport pro ty, kteří 
jsou kvůli svému tělesnému postižení 
odkázáni na ortopedický vozík. Jedná se     
o modifikaci klasických her (bocce, bou-
les, pétanque, lawn bowling). 

V roce 1984 se boccia stala paralym-
pijským sportem a v roce 2008 ji provo-
zovali sportovci s postižením ve více než 
50 státech. Boccia je jedním ze tří para-
lympijských sportů, jež nemají protějšek 
v programu letních olympijských her. 

Více na: www.boccia.xf.cz 
 

Na havířovském turnaji v boccie soutěžil   
rekordní počet startujících 

Zápas Veroniky Sedláčkové s Jiřím Svojanovským, pozdějším vítězem. Jeho spoluhrá-
čem je jeho tatínek 

Vlevo Radek Procházka – stříbrný medai-
lista z paralympiády v Londýně,  vpravo 
Adam Olšaník – nejmladší hráč turnaje 
oceněný titulem Sympaťák turnaje 

Havířovský Milan Lučný při zápase v zá-
kladní skupině 


