
 
 
 

ZPRÁVA Z AKCE 
 

TOKYO PARALYMPIC GAMES 2020/2021 
 

BOCCIA 
 

 
Nominace a organizace výjezdu: Czech Paralympic Comittee 
 
Vedoucí výpravy:   Lenka Matošková 
CLO:    Jana Kulířová 
 
Účastníci ve sportu Boccia:  Robert Křivan   (Team leader/Coach) ČFSH 
    Adam Peška   (Sportovec BC3)  ČFSH   
    Ivana Pešková   (Rampařka BC3)  ČFSH 
    Kateřina Cuřínová  (Sportovkyně BC1) ČFSH 
    Samuel Waage   (Asistent BC1)  ČFSH 
    Josef Peška   (Osobní asistent)  ČFSH 
 
Datum odletu:    20. 8. 2021 
 
Ubytování:   5 Chome Harumi, Chuo City, Tokyo 104-0053, Japonsko 

 
Stravování:   Dinning hall, Paralympic village 
 
Sportoviště:   10-1, 1chome, Ariake, Koto-ku, Tokyo (Ariake Gymnastics Centre) 
 
Tréninky před hlavní soutěží:  3 hodiny denně, 23. 8. – 27. 8. 2021, Ariake Gymnastics Centre 
 
Oficiální zahájení LPH:   24. 8. 2021, Olympic Stadium Tokyo 

 
Základní skupiny, Adam Peška / Ivana Pešková, kategorie BC3 jednotlivci 



 
Zápasy ve skupině, Adam Peška / Ivana Pešková, kategorie BC3 jednotlivci 
 

 
Výsledky ze základní skupiny znamenali postup z prvního místa do čtvrtfinále. Systematika postupu v kategorii BC3, je 
jeden postupující z každé skupiny a dva postupující na skóre z celého hracího pole. 

 
Čtvrtfinále, semifinále, finálový zápas 
 



 
Zvolená taktika, vyřazovací část:     Vlastní podání na vzdálenost 8m a více, defenzivní pojetí hry při soupeřovo podání. 
 
Zhodnocení:    Při vlastním podání se již od čtvrtfinále dařilo maximalizovat bodový zisk. Vzhledem 
     ke kvalitě a zkušenostem soupeřů, bylo nutno nepřipustit více než jeden bod při 
     podáních soupeře, použitá prostorová blokace a okamžité vyrážení   
     potencionálně bodujících míčků soupeře. 
 
Finálový zápas:     Zápas proti světové jedničce Grigoriosovi Polychronidisovi byl pro Adama Pešku 
     cennou zkušeností a zlatou tečkou za výborně a herně stabilně odehraným  
     paralympijským turnajem. 
 
Základní skupiny, Kateřina Cuřínová / Samuel Waage, kategorie BC1 jednotlivci 

 



Zápasy ve skupině, Kateřina Cuřínová / Samuel Waage, kategorie BC1 jednotlivci 
 

 
Systematika postupu v kategorii BC1, jsou dva postupující z každé skupiny. 
 
Zhodnocení:  Kateřina Cuřínová se snažila hrou ve střední části hracího pole konkurovat papírově silnějším  
  soupeřům, nicméně nevynucené chyby a nepřesnosti v podání, které nejsou na rychlém povrchu 
  ničím neobvyklým, měli za následek vysoké prohry, v prvních dvou zápasech se naděje na postup 
  prakticky rozplynuli. Vítězstvím s Brazilskou hráčkou si zajistila celkové 16 místo v konečném pořadí.   

 
 
Pro Kateřinu Cuřínovou byla účast na LPH poslední soutěží, kde hrála ve smíšené kategorii s muži. Počínaje ME Sevilla 
dojde k rozdělení soutěže jednotlivců na muže a ženy. 
 
Shrnutí a závěr: 
 
Let do Tokia i následné vstupní procedury na letišti proběhli bez komplikací. Ubytování v Paralympijské vesnici bylo na 
naprosto vyhovující úrovni. Celá výprava sportu BOCCIA na LPH byla ubytována ve společném apartmánu na 
samostatném patře s ostatními členy paralympijského týmu. Stravování bylo zajištěno formou jídelny v samém centru 
Paralympijské vesnice. Dopravu na sportoviště zajištovala kyvadlová autobusová doprava (12minut jízdy). 
 
Sportoviště „Ariake Gymnastic Hall“ bylo pro tréninky možno využívat od 23. 8. 2021 dle rozpisu od organizátora LPH. 
 
Po celou dobu účasti na LPH Tokio nám byl k dispozici sekretariát výpravy, lékař výpravy a fyzioterapie. 
 
Naši sportovci bezpodmínečně dodržovali hygienická nařízení ohledně COVID19 zavedených organizátory LPH. Každý 
den ráno se členové výpravy podrobovali testům na přítomnost COVID19 a na sportovišti nesundávali roušky (vyjma 
hry). 
 
Kateřina Cuřínová předvedla jako poslední kvalifikovaná na LPH stabilní herní výkon i při silné konkurenci už v základní 
skupině. Adam Peška prokazoval výborný herní projev, na své cestě za paralympijským zlatem prokázal 
konkurenceschopnost i proti nejlepším hráčům světa. 
 
Celý reprezentační výjezd týmu sportu BOCCIA byl zakončen příletem do Prahy 3. 9. 2021 ve 22:45. Po celou dobu 
výpravy dbali všichni účastníci mých pokynů, jako Team Leadera sportu i trenéra reprezentace. 
 
 
 

Robert Křivan 
Team Leader / Trenér Reprezentace 
BOCCIA, ČFSH 



 


