




















Boccia rampa BASHTO Athletic – stručný opis 

 

 Boccia rampa BASHTO Athletic je vyrobená pre paralympijskú hru boccia 
a spĺňa všetky kritériá uvedené v pravidlách Medzinárodnej federácie boccie 
(BISFed): rozmery rampy sú volené tak, že sa pri svojom maximálnom rozsahu vojde 
do odhodového boxu s rozmermi 2,5x1m. Rampa nie je vybavená žiadnym 
mechanizmom na zrýchlenie lopty pri odhode, ani zameriavacím zariadením. 

Boccia rampa slúži ako pomôcka pre hráčov boccie, ktorí nie sú schopní 
loptičku odhodiť vlastnými končatinami (BC3 kategória). Boccia rampa BASHTO 
Athletic má 3 nastaviteľné parametre: pohyb doprava/doľava, sklon strmší/plytší, 
posun nohy rampy vyššie/nižšie, ktoré je možné meniť počas hry ovládacími 
rúčkami. Daný pohyb rampy sa umožní uvoľnením rúčky, jej dotiahnutím sa 
nastavenie upevní. Rúčky sa uvoľňujú a upevňujú pomocou závitu. 

Asistent, na základe pokynov hráča, dokáže nasmerovať rampu správnym 
smerom, nastaviť jej strmosť – a tak dosiahnuť väčšiu, či menšiu rýchlosť odhodenej 
loptičky – a môže zdvihnúť, alebo spustiť nohu rampy a prispôsobiť tak rampu 
hráčovým individuálnym požiadavkám. 

K rampe je možné pridať nadstavce rôznej dĺžky – k verzii Profi sú dodávané 
nadstavce s dĺžkou 40cm, 70cm a 14cm – posledný je nadstavec na boccia loptu. 
Nadstavcami sa predlžuje dráha, po ktorej sa lopta rozbieha – čím je pustená 
z väčšej výšky, tým ďalej sa dokotúľa na ihrisku a naopak. Nadstavce sú zakončené 
oceľovými kolíkmi, ktoré sa napájajú na telo rampy alebo iný nadstavec zasunutím 
do otvorov vystlaných plastovou vložkou. Jeden z nadstavcov slúži ako držiak lopty. 
Pozdĺž nadstavca, v priehľadnom polykarbonátovom skle – takmer nerozbitnom, 
ktoré tvorí jeho spodok, je vyfrézovaná drážka, cez ktorú hráč pohodlne postrčí loptu 
z ľubovoľnej výšky. Na nastavenie výšky, z ktorej hráč boccia loptu vypustí sa 
používa pohyblivý držiak na boccia loptu, ktorý môže voľne kĺzať po nadstavcoch. 

Rampa stojí na nôžkach s guľovými čapmi, ktoré ju robia stabilnou 
a prispôsobivou k povrchu. Ďalším prvkom rampy je stabilizačné rameno, ktoré 
spevňuje koniec zakrivenej časti (fajky). Vďaka nemu koniec rampy pri vypustení 
lopty nevibruje a lopta letí k cieľu presnejšie. Uvoľnením rúčky stabilizačného ramena 
môžete meniť sklon rampy. Na stabilizačnom ramene je doraz, po ktorý sa môže 
vonkajší piest ramena vsunúť do vnútorného. Hráč si ho môže nastaviť tak, že koniec 
rampy bude tesne nad zemou, ale nedotkne sa jej. 

Rampa je skladateľná, čo šetrí priestor a uľahčuje manipuláciu počas 
transportu. Je možné ju rozložiť na podstavu, nohu, stabilizačné rameno, zakrivenú 
časť (fajku) a nadstavce. Takto rozložené časti sa umiestňujú do prepravného 
kufríka, kde má každá časť rampy svoje miesto. 

Celková váha rampy je približne 10kg, rozmery po zbalení 120x30x40cm. 
Rozmery prepravného kufríka sú 126x48x16cm. Materiály použité na rampu sú: 
drevené časti – bočnice, podstava, kovové časti sú z ocele a hliníka, plastové časti – 
rúčky, nôžky, spodok zakrivenej časti a nadstavcov. 
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