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Útdráttur 

Í þróun á færni og getu í boccia er mikilvægt að tengsl milli þjálfara og iðkenda 

og/eða foreldra einstaklinga séu góð. Þegar kemur að sjálfri þjálfuninni er 

mikilvægt að þjálfari nái vel til iðkanda og hlusti vel á hann. Að auki er lykilatriði 

að þjálfari hagi tækniæfingum, breytilegum þjálfunaraðferðum og endurgjöf á rétta 

vegu, sem og miði þjálfun að einstaklingsþörfum iðkenda. Til að svara 

einstaklingsþörfum þurfa þjálfarar að veita ráðgjöf um val á viðeigandi útgáfu 

boltasendinga og setja fram markmið sem samsvarar þörfum iðkanda. Í nálgun að 

fötluðum iðkendum þurfa fagaðilar að hafa í huga að líta á einstaklinga sem 

íþróttamenn en ekki eingöngu sem fatlaða iðkendur. Mikilvægt er að iðkendur hafi 

greiðan aðgang að húsnæði, viðeigandi búnaði og aðstoðarmönnum. Það þarf að 

hafa í huga að iðkendur sem lifa með líkamlegar fatlanir þreytast meir við líkamlega 

áreynslu og þar af leiðandi þarf að huga að upphitun fyrir hverja æfingu til að 

hámarka hreyfinám. Þegar iðkendur keppa saman í pörum eða sveitum er 

nauðsynlegt að æfa góð samskipti og útnefna fyrirliða. 
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Formáli 

Boccia er mjög vinsæl íþrótt meðal fatlaðra íþróttaiðkenda á Íslandi. Ég kynntist 

fyrst boccia árið 2018 þegar ég var ráðinn til að aðstoða við þjálfun fatlaðra iðkenda. 

Áhugi minn á þessari íþrótt óx jafnt og þétt, samhliða því að ég var ráðinn í stöðu 

yfirþjálfara árið 2019. En með auknum áhuga jókst þörf mín á þekkingu á því 

hvernig best væri að haga þjálfun. Mér til undrunar uppgvötvaði ég að það er skortur 

á áreiðanlegum heimildum um réttar þjálfunaraðferðir. Það er von mín að 

meðfylgjandi handbók fylli upp í mikilvægar eyður varðandi þjálfun í boccia á 

Íslandi og ég vona að hún komi þjálfurum til góða. Verkefnið var unnið með umsjón 

frá Margréti Lilju Guðmundsdóttur og þakka ég henni kærlega fyrir alla þá leiðsögn 

sem hún gaf. Þetta verkefni er lokaverkefni til BSc gráðu í Íþróttafræðum við 

íþróttafræðideild Háskólans í Reykjavík og vægi þess er 12 ECTS. 

Ég fékk mikinn stuðning frá fjölda utanaðkomandi aðila. Ég vill þakka Karli 

Þorsteinssyni, formanni boccia-nefndar hjá Íþróttasambandi fatlaðra, fyrir þær 

dýrmætu upplýsingar um íþróttinna boccia. Ásamt honum fékk ég upplýsingar frá 

Pete Cionitti, forstjóri framleiðslustjórnunar hjá Therafin Corporation sem 

framleiðir aðstoðarbúnað fyrir boccia-iðkendur. Ragnhildur Sigurðardóttir sá um 

yfirlestur ritgerðar í lokin og Gunnar Bjarnason bróðir minn tók að sér að teikna 

allar þær myndir sem koma fram í handbókinni. Að lokum vill ég þakka móður 

minni Sveinbjörgu Gunnarsdóttur fyrir ómetanlegan stuðning og yfirlestur. 
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Inngangur 

Boccia er íþrótt þar sem hreyfistjórn, samhæfing og útsjónunarsemi er nauðsyn 

(Roldan, Sabido, Barbado, Caballero og Reina, 2017). Íþróttagreinin sem 

upphaflega var ætluð eingöngu iðkendum með heilalömun hefur nú stækkað og 

inniheldur nú einstaklinga með fleiri fatlanir (Cerebral Palsy International Sports 

and Recreation Association, e.d.). Keppt er í þessari íþróttagrein á Ólympíuleikum 

fatlaðra (International Paralympic Committee, e.d.) og eru ýmsir leikflokkar eftir 

stigi og tegund fötlunar iðkenda (BISFed, 2018c). Til að tekið þátt að fullu geta 

keppendur notað margvíslegan aðstoðarbúnað og fengið hjálp frá aðstoðarmönnum 

(BISFed, 2018b). Ásamt þessu geta iðkendur valið út úr mismunandi tegundum 

boltasendinga eftir því hvað best hentar þeim (BISFed, 2018a). 

Hvort sem um er að ræða íþróttir fatlaðra eða íþróttir ófatlaðra, þá er 

sambandið á milli iðkenda og þjálfarans nauðsynlegt fyrir árangursríka 

frammistöðu (Rezania og Gurney, 2014; Rosso, 2016). Reynsla og hæfni þjálfara í 

boccia hjá fötluðum getur verið mjög mismunandi þrátt fyrir að góð þekking sé 

nauðsynleg til að þjálfa fatlaða iðkendur (Martin og Whalen, 2014). Þrátt fyrir 

mikilvægi þjálfarans í íþróttum fatlaðra hefur verið sýnt fram á það að þjálfarar 

fatlaðra iðkenda hafa minni vitneskju um ýmsa þjálfunarþætti heldur en þjálfarar 

ófatlaðra (Dorogi, Bognár og Petrovics, 2008; R. C. Townsend, Smith og Cushion, 

2016). 

Markmið verkefnisins er að gefa þjálfurum í boccia hjá fötluðum mikilvæga 

uppsprettu upplýsinga. Þessi uppspretta er í formi handbókar þar sem dregið er 

saman hagnýtar upplýsingar um íþróttinna byggt á nýjustu rannsóknum og 

reglugerðum. 

Boccia 

Boccia er leikur sem krefst mikillar útsjónarsemi, samhæfingar og stjórnunar á 

hreyfingum til að ná árangri (Roldan o.fl., 2017). Íþróttin er í eðli sínu kastíþrótt 

þar sem engar snertingar verða á milli leikmanna. Iðkendur boccia þurfa að hafa 

færni í fínhreyfingum, kænsku, nákvæmni og andlegan styrkleika (BISFed, 2018a). 

Íþróttin er hluti af Ólympíuleikum fatlaðra og er ein af tveimur greinum sem á sér 

enga hliðstæðu á Ólympíuleikunum (International Paralympic Committee, e.d.). 

Boccia var iðkuð í mörg ár sem tómstundaiðja áður en það var gert að keppnisíþrótt 

á Ólympíuleikum fatlaðra árið 1984 í New York. Alþjóðasamtökin sem halda utan 
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um boccia sem keppnisgrein heita Boccia International Sports Federation eða 

BISFed (International Paralympic Committee, e.d.). Þeirra hlutverk er að 

skipuleggja viðeigandi tækifæri fyrir mót og keppnir á afreksstigi. Enn fremur 

stuðla samtökin að varðveitingu þeirra réttinda sem eru til staðar hjá 

Ólympíuleikum fatlaðra fyrir einstaklinga sem þurfa sérúrræði. Þá styður BISFed 

áframhaldandi þróun á boccia sem íþróttagrein (BISFed, e.d.). Í dag er boccia 

keppnisgrein sem er spiluð á bæði lands- og alþjóðamótum og getur tegund fötlunar 

verið mjög mismunandi (Boccia International Sports Federation, e.d.). Í upphafi var 

greinin ætluð einstaklingum með heilalömun (e. cerebral palsy) en hefur síðan tekið 

breytingum og inniheldur nú keppendur með aðrar líkamlegar fatlanir. Það er 

hinsvegar skilyrði að keppendur lifi með líkamlega fötlun sem hefur áhrif á alla 

fjóra útlimi til að taka þátt í keppnum (Cerebral Palsy International Sports and 

Recreation Association, e.d.). Á meðal íþrótta fatlaðra á Íslandi er boccia sú 

fjölmennasta og iðkuð af öllum aðildarfélögum Íþróttasambands fatlaðra eða ÍF 

(Íþróttasamband fatlaðra, e.d.). 

Leikreglur 

Boccia er leikur á milli tveggja liða sem samanstanda af einstaklingum, pörum eða 

sveitum (BISFed, 2018b). Ávallt er keppt með 13 bolta óháð því hversu margir eru 

að keppa í einu, sex bláa, sex rauða og einn hvítan sem er markboltinn. Liðin tvö 

keppast um að ná sem flestum stigum með því að koma sínum eigin boltum næst 

markboltanum. Bæði liðin spila með merktum boltum sem eru annað hvort rauðir 

eða bláir. Hver leikur samanstendur af ákveðnum fjölda lota sem ákvarðast af fjölda 

einstaklinga í hverju liði. Í upphafi leikjar er litaskipan ákveðin með hlutkesti en í 

fyrstu lotu byrjar rauða liðið að kasta markboltanum og svo í næstu lotu á eftir byrjar 

bláa liðið að kasta. Kaströðin fer svona til skiptis þangað til allar lotur hafa verið 

spilaðar. Allar lotur byrja á því að leikmaður kastar markbolta inn á leiksvæði 

(BISFed, 2018b). Til að markbolti sé talinn vera gildur þarf hann að fara yfir 

marklínu og stöðvast inn á leiksvæði án þess að vera í snertingu við marklínur eða 

markboltalínuna sem afmarka leikvöllinn. Ef markbolti lendir utan leikvallar er 

hann færður á kross sem er á miðju vallar. Þegar markbolti er kyrrstæður inn á 

leiksvæði þá kastar sami leikmaður aftur en nú lituðum bolta merktur eigin liði. Ef 

sá bolti telst ógildur með því að fara yfir marklínur eða það er dæmd villa þarf sama 

lið að kasta aftur þar til bolti lendir á gildu svæði eða öllum boltum hefur verið 
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kastað. Eftir það er komið að mótherjum að kasta. Mótherjar kasta boltum sínum 

þar til þeir eru komnir nær markbolta eða öllum boltum hefur verið kastað (BISFed, 

2018b). Kaströð fellur á það lið sem er fjær markbolta og er þessu háttað svona þar 

til annað liðið hefur kastað öllum sínum boltum. Eftir það fellur kaströðin á hitt 

liðið og klárast lotan þegar öllum 13 boltum hefur verið kastað. Við lok hverjar lotu 

eru stig talinn með því að mæla hvort liðið er nær markboltanum. Eitt stig er gefið 

fyrir hvern bolta af sama lit sem er næstur markboltanum. Eftir að stig hafa verið 

talin þá fara leikmenn inn á leiksvæði til að sækja boltana og setjast svo aftur niður 

í sína kastreiti. Eftir að allar lotur hafa verið spilaðar er það lið sem hefur flest stig 

sigurvegarinn. Hinsvegar ef bæði lið hafa jafnmörg stig er aukalota spiluð (BISFed, 

2018b). 

Leikvöllur 

Leikvöllurinn sem er notaður til að spila boccia er 12,5 metra langur og sex metra 

breiður og eru keppendur staðsettir á öðrum lengdarenda vallarins í afmörkuðum 

kastreitum (Boccia International Sports Federation, e.d.). Hver kastreitur er einn 

metri að breidd og tveir og hálfur metri að lengd sem þýðir að leiksvæðið sjálft, þar 

sem hægt er að framkvæma boltasendingar, er 10 metrar að lengd og sex metrar á 

breidd (Boccia International Sports Federation, e.d.). Línan sem afmarkar 

kastreitina frá sjálfu leiksvæðinu kallast kastlína, á meðan ytri línurnar sem afmarka 

allan völlinn kallast marklínur („CPISRA Alþjóðlegar Bocciareglur 10. útgáfa“, 

e.d.). Keppendum er skylt að vera ávallt innan kastsreits á meðan keppni stendur. 

Einnig er óheimilt fyrir keppendur eða búnað að snerta línuna sem afmarkar 

kastreitin. Á hverjum leikvelli eru sex kastreitir sem þýðir að sex geta spilað á sama 

tíma (Boccia International Sports Federation, e.d.). Á miðju leiksvæðinu eða fimm 

metra frá kastreitum er krossinn. Markboltinn er staðsettur í miðju krossins ef hann 

á einhverjum tímapunkti fer yfir marklínur sem afmarka leikvöllinn. Inn á leiksvæði 

er einnig merkt v-laga lína sem er á milli einn og hálfur til þrír metrar frá kastlínuni. 

Til að markbolti sé talinn gildur þá þarf hann að fara yfir þessa línu. Hinsvegar 

mega aðrir boltar vera innan við þessa línu („CPISRA Alþjóðlegar Bocciareglur 10. 

útgáfa“, e.d.). Leikvöllur í boccia og helstu vegalengdir og merkingar má sjá á mynd 

1. 
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Mynd 1. Leikvöllur í boccia („CPISRA Alþjóðlegar Bocciareglur 10. útgáfa“, e.d.) 

 

Mót og keppnir 

Hæfniskröfur 

Til þess að geta keppt í boccia á alþjóðamótum fatlaðra þurfa keppendur að uppfylla 

annað af tveimur skilyrðum. Fyrsta skilyrðið er að hafa greinst með alvarlegan 

taugasjúkdóm í miðtaugakerfinu sem hefur áhrif á alla fjóra útlimi. Á meðal þeirra 

sjúkdóma sem geta valdið þessum einkennum eru spastísk vöðvaspenna (spastic 

hypertonia), vöðvaspennutruflun (dystonia), hægfettur (athetosis) og hreyfiglöp 

(ataxia) (BISFed, 2018c). Þá eru spastík vöðvaspenna, hægfetta og hreyfiglöp öll 

einkenni heilalömunar (e. cerebral palsy) en það er taugasjúkdómur sem á rætur að 

rekja til skemmda í heila. Svæðin sem verða fyrir skaða sjá um hreyfistjórn 

líkamanns en tjónið takmarkast yfirleitt aldrei við þau svæði og geta áhrifin verið 

mismunandi eftir alvarleika. Algengir fylgikvillar sem koma í einstaklingum með 

heilalömun eru flog, skerðing á líkamsskynjun, óeðlilegt vaxtalag, öndunartruflanir 

og þroskahömlun (Winnick, 2011). 

Seinna skilyrðið er að lifa með skertri hreyfigetu á háu stigi í öllum fjórum 

útlimum sem á ekki rætur að rekja til miðtaugakerfis eða heila. Orsakir skertrar 

hreyfigetu á háu stigi geta verið vöðvasjúkdómar í beinagrindavöðvum eða 
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afmyndun útlima. Þá geta einkennin verið skerðing í aflmyndun vöðva og minni 

hreyfifærni. Til að sýna fram á að tilgreindir sjúkdómar eða kvillar séu til staðar 

þurfa allir tilvonandi keppendur að framvísa læknisfræðilegum gögnum og klínískri 

greiningu (BISFed, 2018a). Einnig þurfa verðandi keppendur að vera orðnir að 

minnsta kosti 15 ára fyrir 1. janúar á árinu sem keppni er haldin. Enginn 

kynjaskipting er á opinberum mótum í öllum keppnisflokkum (BISFed, 2018b). 

Eins og fyrr hefur komið fram er þroskaskerðing algengur fylgikvilli heilalömunar. 

Stundum birtist þessi tegund fötlunar sem fylgiþáttur annarra fatlana eins og 

heilalömun en er oftar en ekki aðalfötlun einstaklinga. Einkenni þroskahömlunar er 

lægri greindarvísitala ásamt minni getu í félagsfærni, daglegum athöfnum og 

örðugleikar með að læra nýja hluti. Þá eiga þroskahamlaðir oft í erfiðleikum með 

að læra hreyfifærni vegna hugrænna þátta (Winnick, 2011). 

Leikflokkar 

Á öllum mótum sem eru viðurkennd af Alþjóðasambandi boccia eða BISFed er 

keppendum raðað í flokka eftir tegund fötlunar (Boccia International Sports 

Federation, e.d.). Aðaltilgangur þess að flokka eftir tegund og stigi fötlunar er 

tvíþætt. Fyrst er það gert til að greina hver er hæfur til að keppa í íþróttum fatlaðra 

og getur þar af leiðandi tekið þátt á Ólympíuleikum fatlaðra. Seinni ástæðan er til 

að lágmarka þau áhrif sem fötlunin hefur á frammistöðu keppenda (International 

Paralympic Committee, 2015). Í reglum BISFed um flokkaskipan eru fjórir flokkar 

sem iðkendum er raðað í áður en þeir geta tekið þátt í keppni eða BC1 til BC4. Það 

er einnig búið að bæta við fimmta flokkinum sem er kallaður BC5 en það er ekki 

byrjað að nota hann í keppnum á vegum BISFed (BISFed, 2018a). Það er verðugt 

að minnast á það að þau próf sem eru notuð til að raða iðkendum í BC flokka hafa 

hlotið gagnrýni. Gott dæmi um þetta er rannsókn þar sem prófuð var ný aðferð til 

að meta fínhreyfingar og samhæfingu í efri útlimum boccia iðkenda með 

heilalömun. Rök rannsakenda voru á þann veg að eitthvað af þeim prófum sem eru 

notuð af BISFed í flokkunarferlinu væru ekki gallalaus vegna mannlegrar skekkju. 

Þá skoðaði rannsóknin aðrar prófleiðir sem voru síðan bornar saman við þau próf 

sem eru í notkun. Niðurstöður sýndu að aðrar prófleiðir voru betri (Roldan o.fl., 

2017). 

Í BC1 flokki nota iðkendur hendur eða fætur til að koma boltum út á völlinn 

og er þeim heimilað að hafa aðstoðarmann (BISFed, 2018a). Í þessum flokki eru 
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einstaklingar með taugasjúkdóm á háu stigi sem hefur áhrif á hreyfingar í öllum 

fjórum útlimum og tengist miðtaugakerfinu. Iðkendur eru með hreyfiskerðingu 

og/eða takmarkaðan vöðvastyrk í öllum útlimum og kviðnum. Iðkendur geta líka 

verið settir í þennan flokk ef þeir greinast með hægfettu sem hefur áhrif á 

vöðvastyrk og hreyfistjórn. Ef einstaklingar lifa með hreyfiglöp þá þurfa þeir að 

sýna fram á alvarlega skerðingu þegar það kemur að grípa og sleppa bolta. Einnig 

er skilyrði að keppendur séu háðir rafknúnum hjólastól til að komast á milli staða 

og séu ólíklegir til að nota handknúinn hjólastól til lengri tíma. Hinsvegar er 

undanþága á þessu fyrir keppendur með hægfettu þar sem þeim er heimilt að nota 

handknúinn hjólastól eða jafnvel hafa getu til að ganga. Einnig er nauðsynlegt að 

iðkendur með hreyfiglöp séu með skerðingu í stjórnun fingra og handar á háu stigi 

(BISFed, 2018c). 

BC2 flokkur inniheldur einstaklinga með skerðingu í öllum fjórum útlimum 

en eru samt sem áður getumeiri heldur en þeim sem er raðað í BC1. Iðkendur í BC2 

geta eingöngu notað hendur til að senda bolta út á leikvöll og þurfa þeir að vera án 

aðstoðarmanns (BISFed, 2018a). Til þess að uppfylla skilyrði BC2 þá þurfa 

iðkendur að vera greindir með taugasjúkdóm sem tengist miðtaugakerfinu og hefur 

áhrif á alla fjóra útlimi. Einstaklingar skulu vera með spastísk einkenni eða 

hreyfitruflanir á miðlungsstigi. Ásamt þessu er nauðsynlegt að iðkendur noti 

handknúinn eða rafknúinn hjólastól til að komast á milli staða. Einstaklingum er 

heimilt að vera færir um að ganga stutta vegalengd án aðstoðar (BISFed, 2018c). 

Iðkendur í BC3 flokki hafa hreyfiskerðingu á háu stigi í öllum fjórum 

útlimunum. Einstaklingar geta haft einhverja hreyfigetu en hún er ekki nóg til að 

kasta eða sparka bolta út á völl. Þar af leiðandi má nota búnað sér til aðstoðar eins 

og rennu og aðstoðarmann (Boccia International Sports Federation, e.d.). Iðkendur 

í þessum flokki hafa greinst með taugasjúkdóm sem hefur áhrif á miðtaugakerfið 

eða hreyfibilun. Einnig geta iðkendur verið settir í þennan flokk þó þeir hafi 

skerðingu sem tengist ekki hreifilömun og á ekki upptök sín í miðtaugakerfinu. 

Einstaklingar sem uppfylla öll skilyrði til að vera flokkaðir í BC1 eða BC4 en eru 

ekki færir um að halda eða kasta bolta geta verið settir í BC3. Til að það sé hægt 

þarf að sýna fram á skort á getu til að grípa og halda á bolta. Ef iðkendur eru færir 

um það þurfa þeir að sýna fram á erfiðleika við að sleppa bolta úr hendi í kastinu 

sjálfu. Einnig er skilyrði að þeir geti ekki sparkað bolta. Einstaklingar í þessum 

flokki notast við rennubúnað til að senda bolta út á leikvöll (BISFed, 2018c). 
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Í BC4 hafa iðkendur hreyfiskerðingu í öllum fjórum útlimum á háu stigi og 

lélega hreyfigetu í fremri og aftari vöðvum kviðarins. Þeir geta kastað eða sparkað 

boltanum út á völlinn án aðstoðar og eiga ekki rétt á aðstoðarmanni. Keppendur 

sem flokkast í BC4 hafa ekki skerðingar sem tengjast heilalömun eða 

miðtaugakerfinu (BISFed, 2018a). Mikil skerðing á getu til að ganga og einhver 

takmörkun á hreyfanleika vegna minni vöðvastyrks. Þá þarf skerðing á vöðvastyrk 

að hafa áhrif á boltasendingu hvort sem iðkandi sparkar eða kastar út á leikvöll. 

Ásamt þessu eiga iðkendur í erfiðleikum með að halda jafnvægi í sitjandi stöðu 

vegna veikra kviðvöða. Þeir geta notað handknúinn eða rafknúinn hjólastól. Einnig 

er í lagi ef keppendur geta gengið stuttar vegalengdir með eða án hjálparbúnaðs 

(BISFed, 2018c). 

Seinasti flokkurinn er BC5 og geta iðkendur í þessum flokki verið greindir 

með allskyns sjúkdóma óháð því hvort þessir sjúkdómar tengjast heilalömun eða 

ekki. Þetta er nýjasti leikflokkurinn innan BISFed alþjóðlegu boccia samtakana. 

Hér eru keppendur með minni skerðingar heldur en þeir sem raðast í BC2 og BC4 

(BISFed, 2018a). Aðal áhrifin af fötluninni eru á kasthendina og þurfa áhrifin að 

vera sjáanleg þegar iðkandi framkvæmir kasthreyfinguna. Keppendur í þessum 

flokki eru getumeiri í efri líkama heldur en einstaklingar í flokki BC3 og BC4. 

Iðkendur þurfa að nota handknúinn eða rafknúinn hjólastól til að komast á milli 

staða. Það er samt sem áður í lagi að hafa getuna til að ganga miðlungslangar 

vegalengdir með hjálpunarbúnaði eða án hjálpar (BISFed, 2018c). Flokkurinn hefur 

ennþá ekki verið notaður á alþjóðlegum mótum á vegum BISFed (BISFed, 2018a). 

Ástæðan er sú að Ólympíuleikar fatlaðra geta bara tekið á móti takmörkuðum fjölda 

keppenda fyrir hverja íþróttagrein sem hamlar upptöku á BC5 flokkinum. Að auki 

leiðir þetta til þess að önnur alþjóðamót fyrir utan Ólympíuleika fatlaðra nota ekki 

BC5 þar sem keppendur eru oftast að taka þátt til að vinna sér inn stig sem auka 

líkurnar á að komast á Ólympíuleikana. Þrátt fyrir þetta hefur BISFed verið að 

hvetja lönd til að byrja að nota BC5 flokkinn (Karl Þorsteinsson, formaður 

boccianefndar hjá Íþróttasambandi fatlaðra, munnleg heimild, símtal, 17. maí 

2020). 

Að lokum eru mörg lönd sem setja upp sérstakan flokk fyrir iðkendur sem 

lifa með fötlun en uppfylla ekki BC1 til BC5 flokkunum. Undir þennan sérstaka 

flokk falla iðkendur með allskyns fatlanir, bæði andlegar og líkamlegar fatlanir. 

Meðal boccia- samtaka sem hafa þennan flokk eru kanadísku samtökin (Boccia 
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Canada, e.d.) og bandarísku samtökin (USA Boccia, e.d.). Þá eru 

norðurlandaþjóðirnar með örlítið breytta útgáfu þegar kemur að því að raða 

iðkendum í flokka sem þegar miðast við alþjóðareglur BISFed. Flokkun 

norðurlandaþjóðanna er þannig úr garði gerð að hún nær yfir breiðara svið fötlunar 

heldur en alþjóðareglur BISFed og er notuð eingöngu á norðurlandamótum í boccia. 

Í þessari flokkun er klassi 1, klassi 1 með rennu, klassi 2, klassi 3s, klassi 3 og klassi 

4. Í klassa 4 raðast þeir sem hafa þroskaskerðingar og eru ekki með líkamlegar 

fatlanir (Norges Fleridrettsforbund, 2020). 

Keppnisflokkar 

Eftir að keppendum hefur verið raðað í flokk eftir tegund og áhrifum fötlunar þá er 

þeim raðað í keppnisflokk. Til eru sjö mismunandi keppnisflokkar eftir hvaða fötlun 

einstaklingar hafa og hversu margir eru saman í liði. Þeir eru eftirfarandi: 

• einstaklingur BC1 

• einstaklingur BC2 

• einstaklingur BC3 

• einstaklingur BC4 

• pör, fyrir keppendur sem eru í BC3 

• pör, fyrir keppendur sem eru í BC4 

• sveit, fyrir keppendur sem eru í BC1 og BC2 (BISFed, 2018b) 

Í öllum einstaklingsflokkum samanstendur einn leikur af fjórum lotum. Í einum leik 

byrjar hver keppandi tvær lotur á því að kasta markboltanum. Báðir keppendur hafa 

sex bolta sem eru annaðhvort rauðir eða bláir að lit. Rauða liðið er í kastreit 3 og 

bláa liðið er í kastreit 4. Í paraflokki BC3 er öllum keppendum heimilt að hafa 

aðstoðarmann. Einstaklingum sem keppa í paraflokki BC4 er eingöngu heimilt að 

hafa aðstoðarmann ef þeir framkvæma boltasendingar með því að nota fætur. Í 

báðum paraflokkum samanstendur einn leikur af fjórum lotum og kasta allir 

leikmenn markboltanum einu sinni. Það lið sem notar rauða bolta raðast í kastreiti 

2 og 4 á meðan bláir raðast í kastreiti 3 og 5. Þrír í sama liði kallast sveit og til að 

geta tekið þátt þurfa einstaklingar að flokkast sem BC1 eða BC2. Sveit þarf að hafa 

að minnsta kosti einn liðsmann sem er í BC1 flokki inn á velli öllum stundum. Að 

auki má hver sveit hafa einn aðstoðarmann og tvo varamenn. Hinsvegar þegar sveit 

hefur tvo varamenn þurfa að vera tveir einstaklingar í BC1 flokki. Í sveitarkeppnum 
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samanstendur einn leikur af sex lotum þar sem hver keppandi kastar markboltanum 

einu sinni og allir kastreitir eru notaðir. Hver og einn leikmaður hefur tvo bolta sem 

eru báðir annaðhvort rauðir eða bláir. Rauða liðið er í kastreitum 1, 3 og 5 á meðan 

bláa liðið er í kastreitum 2, 4 og 6 (BISFed, 2018b). 

Að lokum hafa sveitakeppnir ákveðna sérstöðu varðandi pör og einstaklinga 

því að einn liðsmaður í hverri sveit er útnefndur fyrirliði og gegnir hann/hún 

nokkrum mikilvægum hlutverkum. Meðal annars er það fyrirliðinn sem er 

talsmaður sveitarinnar í samskiptum við dómara. Fyrirliði er eini meðlimur sveitar 

sem hefur rétt á að hafa samskipti við dómara. Hann/hún er sá eini sem er heimilað 

að fara út á völl í miðri lotu og skoða stöðuna ef þess er óskað. Á alþjóðlegum 

mótum er litaval oftast ákveðið með hlutkesti og eru það fyrirliðar beggja liða sem 

taka þátt í því. Á alþjóðlegum mótum eru fyrirliðar einnig merktir með bókstafnum 

C sem stendur fyrir kafteinn (e. captain). Auk þess að vera forsvarsmenn fyrir sína 

sveit þá þurfa fyrirliðar að stjórna sinni sveit í leikspili. Þeir eiga lokaorðið í öllum 

samskiptum sveitar, sérstaklega þegar kemur að leiktaktík. Fyrirliði þarf hinsvegar 

að hlusta á skoðanir liðsmanna sinna áður en ákvörðun er tekin. Ef fyrirliði hunsar 

álit hinna sveitarmeðlima telst hann vera óhæfur. Mikilvægt er að fyrirliði hafi 

góðan leikskilning og sé fær um að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Oft þarf að þjálfa 

fyrirliða í því að hafa samskipti við dómara og til að vinna úr þeim upplýsingum 

sem hann/hún fær í keppni (Karl Þorsteinsson, formaður boccia-nefndar hjá 

Íþróttasambandi fatlaðra, munnleg heimild, símtal, 17. maí 2020). 

Búnaður og aðstoðarmenn 

Keppendur sem eru skráðir í BC3 flokk er heimilt að nota hjálpartæki á við rennur 

til að senda bolta út á völl (BISFed, 2018b). Engar takmarkanir eða reglugerðir hafa 

verið settar á hönnun eða tegund efniviðs (Boccia New Zealand, e.d.). Hinsvegar 

gilda ákveðnar reglur um stærð þegar kemur að mótum og keppnum. Fyrir mót þá 

er renna sett upp með allar stillingar í lengstu stöðu og að því loknu er rennan lögð 

á gólf á hlið. Í þessari stöðu þarf rennan með öllum aðliggjandi búnaði að rúmast á 

svæði sem er tveir og hálfur metri á lengd og einn metri á breidd (BISFed, 2018b). 

Í dag eru nokkur fyrirtæki sem framleiða rennur fyrir boccia iðkendur en ekki hefur 

það alltaf verið raunin. Fyrir nokkrum árum voru þetta að mestu leiti einkaaðilar 

sem hönnuðu rennur (Karl Þorsteinsson, formaður boccianefndar hjá 

Íþróttasambandi fatlaðra, munnleg heimild, símtal, 17. maí 2020). Þó að rennur geti 
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verið mismunandi í útliti og hönnun þá eru tvær útgáfur sem iðkendur nota yfirleitt. 

Ein útgáfan er í útliti eins og pípa eða rör sem hefur enga beygju og er bein að lögun 

(Boccia New Zealand, e.d.). Þær eru ódýrar í framleiðslu og henta vel byrjendum 

sem eru ennþá að kynnast íþróttinni (Boccia New Zealand, e.d.). Rennurnar passa 

nýjum iðkendum vel því með þeim er auðveldara fyrir þjálfara að meta getu 

iðkenda. Útgáfan er hinsvegar of einföld fyrir mót þar sem það eru takmörk fyrir 

því hvað hún getur gert í leikspili (P. Cionitti, forstjóri framleiðslustjórnunar hjá 

Therafin Corporation, munnleg heimild, tölvupóstur, 12. maí 2020). Önnur útgáfan 

eru rennur sem hafa sveigju með undirstöðu og fylgir þeim oftast meiri kostnaður 

(Boccia New Zealand, e.d.). Þessar rennur henta vel reyndari iðkendum því með 

þeim er hægt að framkvæma fleiri tegundir boltasendinga. Einnig er hægt að senda 

bolta lengra út á völlinn í samanburði við pípulaga rennurnar. Þar af leiðandi þegar 

iðkendur sækjast eftir að keppa á mótum er þessi útgáfa af rennum nauðsynleg (P. 

Cionitti, forstjóri framleiðslustjórnunar hjá Therafin Corporation, munnleg heimild, 

tölvupóstur, 12. maí 2020). Algengur fylgibúnaður í BC3 flokki með rennu er 

höfuðbendir (e. headpointer) sem er bein spýta fest við sérstakan höfuðbúnað eins 

og hjálm. Er þetta mjög hentug lausn fyrir keppendur sem hafa mikla 

hreyfiskerðingu í höndum (Boccia New Zealand, e.d.). 

Í BC1, BC3 og BC4 flokki er keppendum heimilt að hafa aðstoðarmann 

(BISFed, 2018b) sem hjálpar við að stjórna aðstoðarbúnaði og setja bolta í stöðu 

(Boccia New Zealand, e.d.). Í BC1 og BC4 flokkunum er eingöngu heimilt að fá 

aðstoðarmann ef keppendur nota fætur til að senda bolta áfram. Í BC3 er það 

hlutverk aðstoðarmanns að stjórna rennu, setja bolta í rétta stöðu á rennu, sækja 

bolta í lok hverjar lotu og stilla hjólastól keppenda ef þörf er á því. Aðstoðarmaður 

þarf að vera staðsettur í kastreit hjá keppanda á meðan lotu stendur og er ekki 

heimilt að horfa í átt að leikvelli (BISFed, 2018a). Aðstoðarmaður tekur engar 

ákvarðanir er varðar stillingar á aðstoðarbúnaði eða hvernig leikspili er háttað. 

Heldur hlustar hann á og fylgir öllum tilskipunum frá keppanda sem ræður stillingu 

aðstoðarbúnaðar og framkvæmd boltasendingar (Boccia New Zealand, e.d.). 

Samhliða þessu er aðstoðarmanni óheimilt að vera í líkamlegri snertingu við 

keppanda á meðan boltasending er framkvæmd (BISFed, 2018b). Þessu er háttað 

svona til að fyrirbyggja áhrif utanaðkomandi aðila á leikspil og tryggja að öll 

ákvarðanataka sé eingöngu hjá keppanda. Samskipti milli keppanda og 

aðstormanns þarf að vera einhliða. Með öðrum orðum þá ætti aðstoðarmaður að 
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forðast tjáningu af nokkru tagi nema nauðsyn ber til. Á hinn bóginn má keppandi 

ekki leitast eftir staðfestingu frá aðstoðarmanni er varðar leikspil (Boccia New 

Zealand, e.d.). 

Boccia bolti er gerður úr gervi- eða náttúrulegu leðri og er örlítið stærri en 

tennisbolti (Paralympics Australia, e.d.), er fylltur af perlum með misjafnlega stærð 

og gerðar úr plasti eða gúmmíi (Dickson, Fuss og Wong, 2010). Einkennandi fyrir 

nýja bolta er að þeir eru harðir og kaldir viðkomu. Þessi eiginleiki breytist með 

notkun og þar af leiðandi er æskilegt að gera ráð fyrir tíma í byrjun til að gera þá 

mýkri (Boccia England, e.d.). Stærð og þyngd boccia bolta þarf að vera innan 

ákveðna marka svo hægt sé að nota þá í mótum og keppnum. Þá þurfa þeir að hafa 

ummál sem er stærra en 262 millímetrar og minna en 278 millimetrar og þyngdin 

þarf að vera á milli 263-288 grömm. Boltarnir þurfa að vera í góðu ástandi með 

enga sjáanlegar skemmdir og er nauðsynlegt að litur þeirra sé augljós (BISFed, 

2018b). Stífleiki boccia- bolta getur verið mjög mismunandi og eru til margar 

útgáfur. Oftast merkja iðkendur boltana eftir stífleika en harðir boltar rúlla meira 

eftir gólfinu og henta vel þegar það þarf að hreyfa við öðrum boltum. Þegar 

iðkendur vilja komast sem næst markbolta er algengt að mýkri boltar séu notaðir 

þar sem þeir rúlla mjög lítið. Hver og einn iðkandi ákveður fyrir keppni hvernig 

samblandan af hörðum og mjúkum boltum á að vera. Ofan á þetta eru sumir boltar 

sem rúlla oftar beina leið eftir því hvaða flötur er í snertingu við gólfið. Þegar það 

er raunin eru þeir venjulega merktir eftir því hvaða flötur á að snerta leikvöll. Oft 

þarf mikinn tíma til að ákvarða hvernig samblandan á að vera svo að frammistaðan 

verði sem best (P. Cionitti, forstjóri framleiðslustjórnunar hjá Therafin Corporation, 

munnleg heimild, tölvupóstur, 12. maí 2020). Þetta er mikilvægur þáttur þegar það 

kemur að leiktaktík í boccia þar sem boltar með minni stífleika hafa meiri 

tilhneigingu til að vera kyrrstæðir ef bolti rekst í þá, á meðan harðir boltar með 

mikinn stífleika rúlla auðveldlega í burtu (Dickson o.fl., 2010). Við geymslu er 

æskilegast að geyma boltana í ávölu íláti sem heldur þeim kringlóttum (P. Cionitti, 

forstjóri framleiðslustjórnunar hjá Therafin Corporation, munnleg heimild, 

tölvupóstur, 12. maí 2020). 
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Boltasendingar 

Útgáfur boltasendinga 

Til að ná árangri í boccia þurfa iðkendur að ná góðum tökum á sendingartækni sem 

skilar svipaðri útkomu síendurtekið. Það er þess vegna mikilvægt að iðkendur og 

þjálfarar vinni í sameiningu að því að velja viðeigandi boltasendingu miðað við 

getustig iðkenda. Til að skilja tæknilega hlutann í boccia þarf fyrst að gera skil á 

þremur grundvallarhugtökum þegar það kemur að senda bolta út á leikvöll. 

Flutningshraði snýst um hraða boltans og skiptir mismiklu máli eftir því hvað 

leikmaður er að reyna að ná fram. Stefna heitir það þegar þátttakandi sendir bolta í 

rétta stefnu að skotmarki. Þriðja og seinasta hugtakið er brautarferill og á við hversu 

hátt boltinn fer upp áður en hann lendir (BISFed, 2018a). Þegar kemur að því að 

koma bolta inn á völl þá eru þrjár leiðir sem iðkendur geta notað. Þegar leikmaður 

kastar, þá notar leikmaður hendur til að koma bolta inn á völlinn og oftast er 

handleggurinn hreyfður áður en bolta er sleppt. Við spark þá er bolti sendur af stað 

frá fæti og fótleggurinn er oftast hreyfður. Renna er aðstoðarbúnaður sem hjálpar 

leikmanni að setja bolta af stað. Þessum þremur flokkum er svo hægt að skipta aftur 

niður í ýmsa undirflokka (BISFed, 2018a). Undirflokkarnir eru bara viðmið og eru 

alls ekki algildir. Þegar það kemur að því að velja boltasendingu þá eru það 

iðkendurnir sjálfir og þeirra líkamlega geta sem ræður. Sem dæmi ef einstaklingur 

upplifir erfiðleika með ákveðna útfærslu á köstum, þá þýðir það ekki að hann þurfi 

að taka upp aðra aðferð. Það er möguleiki að erfiðleikarnir séu tímabundnir og til 

langs tíma sé æskilegast að halda sig við valda útgáfu af köstum. Í þessu samhengi 

þarf oft langan tíma til að finna bestu leiðina fyrir hvern og einn einstakling, hvort 

sem hann sparkar eða kastar. Við það bætist að þarfir geta breyst með tímanum þar 

sem ástand einstaklinga breytist. Þá hefur verið í umræðunni hjá íslensku boccia-

nefndinni að ráða iðjuþjálfa sem getur veitt betri hjálp til að finna hvað hentar 

einstaklingnum best (Karl Þorsteinsson, formaður boccianefndar hjá 

Íþróttasambandi fatlaðra, munnleg heimild, símtal, 17. maí 2020). 

Í köstum eru til fimm leiðir til að senda boltann frá sér þar sem efri útlimir 

eru notaðir. Kast yfir öxl felst í því að iðkandi kastar og notar annan handlegg. 

Byrjunarstaða bolta er í hendi sem er staðsett í sömu hæð og öxl eða höfuð. Bæði 

öxl og olnbogi eru notuð í kastinu og stundum kviðvöðvar líka ef iðkandi hefur 

næga hreyfigetu (BISFed, 2018a). Í svokölluðu pílukasti byrjar iðkandi með bolta í 
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svipaðri hæð og öxlin. Olbogaliðurinn er aðallega notaður við kastið og lítið annað. 

Iðkendum er heimilt að nota vöðva í kvið til að aðstoða við kasthreyfinguna. Kast 

frá brjósti kallast það þegar bolta er kastað áfram með báðum höndum og 

byrjunarstaður er við miðju brjóstsins. Kast undir öxl felst í því að bolti byrjar 

nálægt gólfi og notar iðkandi aðra hendina. Lítil hreyfing í olnboga þar sem allur 

handleggurinn er beinn og hreyfist um öxlina. Gæti falið í sér virkni í kviðvöðvum 

en það er ekki mikilvægt (BISFed, 2018a). Þess má geta að rannsókn hefur sýnt 

fram á að iðkendur með spastísk einkenni eins og vöðvaspennu kjósa kast undir öxl 

fram yfir aðrar útgáfur kasta (Barak, Mendoza-Laiz, Fuentes, Rubiera og Hutzler, 

2016). Seinasta útgáfan í köstum ber nafnið pendúlar-kast. Byrjunarstaðan er 

nálægt gólfi og notar iðkandi aðra hendina. Baksveifla er oftast framkvæmd til að 

byggja upp nægilegan hraða á bolta. Lengd baksveiflu oftast sú sama og lengdin á 

framsveiflunni. Kviðvöðvar eru stundum notaðir (BISFed, 2018a). 

Þegar iðkendur kjósa að sparka bolta út á leikvöll er mikilvægt að hafa í 

huga, að við sendinguna sjálfa þurfa þeir að hafa aðra rasskinnina í fullri snertingu 

við stól. Einnig geta iðkendur hvorki snert eða haft áhrif á bolta með öðrum hætti 

eftir að hann hefur farið yfir kastlínuna. Aðstoðarmenn þurfa að vera fyrir utan við 

kastreit keppanda þegar boltasending er framkvæmd (Boccia New Zealand, e.d.). Í 

spörkum þá nota iðkendur eina útgáfu af þrem. Innanfótar spark felst í því að bolti 

er settur fyrir framan leikmann af aðstoðarmanni. Keppandi notar svo fótlegg til að 

sparka bolta inn á völl þar sem snerting bolta við líkama er á innanverðum fæti. 

Iðkendum er einnig leyft að sparka með tánum. Þá er bolti settur fyrir framan 

iðkanda af aðstoðarmanni. Síðan er bolta sparkað af keppanda sem notar til þess 

tærnar. Það er einnig hægt að senda boltann áfram með því að grípa hann með 

tánum. Þá kemur aðstoðarmaður með bolta og setur hann fyrir framan keppanda 

sem grípur hann með tánum og sendir út á leikvöll. Keppendur sem kjósa að senda 

bolta áfram með því að grípa með tánum eru oft berfættir (BISFed, 2018a). 

Í seinasta flokki er rennan og val á ólíkum útgáfum fer eftir því hvernig 

iðkendur kjósa að losa og stjórna boltanum. Við handstjórnun og losun þurfa 

leikmenn að vera hæfir til að nota hendur til að senda bolta af stað úr rennu. Fyrst 

setur aðstoðarmaður bolta á viðeigandi stað á rennunni, svo heldur leikmaður 

boltanum á þessum stað með hendi og losar takið þegar hann vill senda bolta af 

stað. Ef keppandi notar aukabúnað þá setur hann eða aðstoðarmaður bolta á 

viðeigandi stað á rennu, bolti er kyrrsettur á þessum stað vegna aukabúnaðs. Þegar 
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keppandi vill senda bolta af stað þá notar hann hendur til að ýta bolta framhjá 

hindrun. Önnur leið fyrir iðkendur til að knýja boltan af stað er að nota handbendi 

(e. handpointer) sem er í lögun eins og mjó spýta. Keppendur geta gripið um 

handbendinn með höndum en ef það er ekki hægt vegna skerðingar á gripi geta þeir 

látið festa handbendinn við handlegginn. Boltasendingin sjálf er framkvæmd með 

svipuðu sniði og þegar iðkendur nota hendur. Eins og áður heldur keppandi bolta á 

sínum stað en núna notar hann handbendi í stað handar. Þegar keppandi er tilbúinn 

að senda bolta af stað færir hann bendinn úr vegi fyrir boltanum og sending hefst. 

Ef bolti situr fastur í rennu vegna ólar eða annars aukabúnaðar þá ýtir leikmaður 

með bendi í bolta svo hann renni af stað niður rennuna. Höfuðbendir (e. 

headpointer) er svipaður og handbendir nema nú er bolti settur af stað með því að 

nota höfuðið. Þetta er gert þannig að bendirinn er festur við höfuð með sérstökum 

búnaði. Það eru tvær leiðir til að koma bolta af stað. Höfuðbendir getur verið í vegi 

fyrir bolta og þá þarf keppandi bara að færa hann frá. Einnig getur aðskotahlutur 

hindrað bolta og þá þarf iðkandi að ýta með höfuðbendi á bolta svo hann komist 

yfir eða framhjá hindrun og niður rennuna (BISFed, 2018a). 

Framkvæmd boltasendinga 

Þegar þjálfari og iðkandinn hafa báðir borið kennsl á bestu leiðina til að koma bolta 

inn á leikvöll þá þarf að æfa einstaklinginn í að framkvæma hreyfingu á viðeigandi 

hátt. Það er mikilvægt að hreyfingin sé samræmanleg yfir lengri tíma og að hún sé 

rétt. Með öðrum orðum að hún sé alltaf sú sama og engin frávik séu til staðar. 

Hreyfingar íþróttaiðkenda má skipta niður í fjögur stig frá byrjun hreyfingar og til 

enda. Með þessum hætti geta þjálfarar skoðað betur tækniatriði iðkandans á 

kerfisbundan hátt og greint mögulega kvilla. Fyrsta stigið kallast uppsetning og 

hefst þegar iðkandi setur sig í byrjunarstöðu. Iðkandi skal einbeita sér að því að 

koma sér í rétta stöðu til að koma bolta inn á leikvöll. Lykilatriði í þessu samhengi 

er staðsetning stóls, ef keppandi er sitjandi, ásamt réttri stillingu á rennu ef hún er 

notuð. Þetta stig er mikilvægt til að fulltryggja stöðugleika sem veitir svo sterkan 

grundvöll til að knýja bolta áfram á viðeigandi hátt. Einnig hjálpar uppsetningin við 

að meta rétta stefnu. Á næsta stigi er iðkandi að undirbúa sig endanlega til að senda 

boltan. Undirbúningsstigið er breytilegt og ræðst einkum af því hverskonar 

sendingu einstaklingar velja. Fyrir rennuflokkinn þá felst undirbúningurinn í því að 

koma boltanum fyrir í rennuni á réttum stað. Þar er honum haldið í stöðu af iðkanda 
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eða hindrunarbúnaði. Ef iðkendur kasta eða sparka þá má æfa tæknina í sendingunni 

sjálfri án þess að kasta eða sparka boltanum. Iðkendur sem tileinka sér 

pendúlarkastið hafa oft endurtekið kasthreyfinguna á þessu stigi nokkrum sinnum 

áður en kastið sjálft er framkvæmt til þess að byggja upp kraft. Þessar 

endurtekningar birtast sem sveiflur á handleggnum fram og aftur. Frá sálfræðilegu 

sjónarhorni þá er þetta stig mjög hentugt til að sjá fyrir sér sendinguna sjálfa. Þetta 

hjálpar einstaklingum að áætla og undirbúa sig betur fyrir sendingu (BISFed, 

2018a). 

Eftir að uppsetningu og undirbúningi er lokið kemur að mikilvægasta 

þættinum í allri hreyfinguni sem er sendingin sjálf. Við framkvæmd á sendingu er 

keppandi að sparka, kasta eða renna bolta út á leikvöllinn. Iðkendur þurfa að hafa 

góða stjórn á hreyfingunni og framkvæma hana ávallt á sama veg. Með þetta tvennt 

í huga geta iðkendur stjórnað flutningshraða og stefnu boltans. Iðkendur sem kasta 

byrja sendingu á því að endurtaka kasthreyfingu nokkrum sinnum án þess að sleppa 

bolta. Eftir augnablik og nokkrar endurtekningar þá sleppa þeir bolta á ákveðnum 

tímapunkti í hreyfinguni þannig að stefna og flutningshraði bolta sé réttur. Í 

rennuflokki byrjar þetta stig á því að iðkendur losa eða ýta bolta niður rennuna. 

Þjálfarar þurfa að skoða þetta stig í hreyfinguni vel út frá helstu tækniatriðum. Þetta 

er til að fyrirbyggja kvilla eða frávik frá eðlilegum hreyfiferlum í sendinguni sem 

gætu haft áhrif á flutningshraða, stefnu og brautarferill boltans. Eftirfylgni er svo 

seinasta stigið og tengist eingöngu iðkendum sem framkvæma sendingar með því 

að kasta. Til að framkvæma þetta stig rétt þurfa iðkendur að hafa í huga að þegar 

bolta er sleppt í kasti, þarf að klára hreyfinguna þrátt fyrir að bolta hafi verið sleppt. 

Það er einnig sterklega mælt með að halda lokastöðu handar í nokkrar sekúndur til 

að fyrirbyggja einhversskonar truflun á kastinu. Ef iðkendur kasta úr standandi 

stöðu þá kemur þetta í veg fyrir að truflun verður í kastinu sjálfu við að þeir setjist 

aftur niður of hratt. Aðeins þegar eftirfylgnin er lokið má setjast niður (BISFed, 

2018a). 
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Tafla 1. Mismunandi hugtök í Boccia (BISFed, 2018a) 

Tegund Sendinga Lýsing Áhersluþættir Markmið 

Fyrsti bolti Fyrsti boltinn sem fer út á leikvöll 

eftir að markbolta bolta hefur verið 

kastað 

Flutningshraði, 

stefna/braut 

Að tryggja góða 

leikstöðu og gera 

sendingu mótherja 

erfiða 

Uppstilling á bolta Sending með það markmið að koma 

bolta á ákveðin stað 

Flutningshraði, 

stefna/braut 

Bolti staðsettur á 

ákveðið svæði t.d. 

hjá markboltanum 

Ýta á Sending sem ýtir eigin bolta nær 

ákveðnu svæði eða skotmarki t.d. 

markboltanum 

Flutningshraði, 

stefna 

Tryggja góða 

leikstöðu eða til að 

ná stigi 

Ýta af Sending þar sem keppandi ýtir bolta 

hjá mótherja frá ákveðnu svæði eða 

skomarki 

Flutningshraði, 

stefna 

Búa til pláss svo 

hægt sé að reyna að 

ná stigum 

Sprengja Sending sem er framkvæmd af 

miklum krafti og fer inn á leikvöll á 

miklum hraða meðfram jörðu 

Stefna Dreifa mörgum 

boltum, sundra 

þyrpingu af boltum 

Endurkast Leikspil þar sem bolti snertir og 

kastast af öðrum bolta til að komast 

inn á ákveðið svæði 

Flutningshraði, 

stefna 

Búa til góða 

leikstöðu með því að 

nota hindrunarbolta 

Hásending Brautarsending þar sem bolti fer upp 

í háa hæð. Tilgangurinn er að koma 

eigin bolta yfir hindrunarbolta og ná 

að ákveðnu svæði eða skotmarki 

Flutningshraði, 

braut 

Hoppa yfir 

hindrunarbolta til að 

komast að ákveðnu 

svæði eða skotmarki 

Yfir og ýta Brautarsending þar sem bolti fer upp 

í háa hæð. Tilgangurinn er að koma 

bolta yfir hindrun og hreyfa við 

öðrum bolta 

Flutningshraði, 

braut 

Hreyfa við 

ákveðnum bolta 

þegar það er ekki 

hægt að ýta af með 

sendingu meðfram 

gólfi 

Blokk Þegar mótherji notar einn eða fleiri 

bolta til að búa til hindrun fyrir 

markboltanum 

Flutningshraði, 

stefna 

Verja góða leikstöðu 
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Þjálfarinn 

Hindranir í þjálfun fatlaðra 

Þó að það sé almennt viðurkennt að þjálfun er flókið samskiptarferli á milli þjálfara 

og íþróttaiðkanda (Townsend, Smith og Cushion, 2016). Þá hefur rannsóknarvinna 

varðandi þjálfun í íþróttum fatlaðra verið ábótavant. Martin og Whalen minntust á 

það í vísindagrein sem þeir skrifuðu árið 2015 að mjög mikilvæg vinna hafi verið 

framkvæmd árin á undan, bæði í rannsóknum og hagnýtum verkefnum (Martin og 

Whalen, 2014). Hinsvegar þó að margt hafi verið skrifað á þeim tíma þá var ritrýnd 

grein birt árið 2013 af Lee og Porretta þar sem gerður var samanburður á birtingu 

rannsókna tengdum íþróttum fatlaðra, annars vegar á árunum 1986-1996 og 

hinsvegar 2001-2011. Ein af niðurstöðunum var sú að tíðni rannsókna tengdum 

menntun og vali á þjálfurum í íþróttum fatlaðra hefur minnkað töluvert (Lee og 

Porretta, 2013). Þetta takmarkar þá umræðu sem hægt er að hafa um þjálfun fatlaðra 

í íþróttum og minnkar skilning á því sviði. Townsend og Cushion minntust á þetta 

árið 2016 og töldu að þetta væri sóun á tækifærum til að auka skilning á 

íþróttaþjálfun almennt (R. C. Townsend o.fl., 2016). Þá hafa rannsóknir verið 

gefnar út til að komast að hversu mikla þekkingu þjálfarar hafa almennt á þjálfun 

fatlaðra. Árið 2008 var gerð könnun meðal þátttakenda á þjálfaranámskeiði í 

Ungverjalandi þar sem úrtakstærðin var n = 489. Þá kom í ljós að aðeins 5,9% af 

úrtakinu hafði hitt íþróttaiðkanda með fötlun. Einnig voru 75,1 % sem ekki gátu 

nefnt einn íþróttaiðkanda með fötlun og aðeins 2,1 % af þátttakendum sögðust vera 

með almenna þekkingu og reynslu varðandi þjálfun fatlaðra. Þrátt fyrir þessar tölur 

þá var yfir helmingur þátttakenda eða 59 % þeirrar skoðunar að þekking á íþróttum 

fatlaðra væri mikilvæg fyrir þeirra starfsferil (Dorogi o.fl., 2008). 

Ofan á þetta hafa fatlaðir íþróttaiðkendur í gegnum tíðina oft þurft að þjálfa 

sig sjálfir hafandi litla sem enga hjálp (Martin og Whalen, 2014). Þetta sýndi sig í 

rannsókn sem var framkvæmd af Ferrara og Buckley árið 1996. Þar kom í ljós að 

eingöngu 58% af 319 Bandarískum afreksíþróttamönnum sem kepptu á 

Ólympíuleikum fatlaðra höfðu þjálfara (Ferrara og Buckley, 1996). Á undanförnum 

árum hefur orðið breyting á þessu þar sem það hefur færst í aukana að iðkendur sem 

búa í þróaðri ríkjum hafi aðgang að góðum þjálfara. Þessu til stuðnings má skoða 

aðstæður afreksfólks fatlaðra í Kanada. Þar hafa fatlaðir iðkendur í sundi sama 

aðgengi að þjálfurum og ófatlaðir. Hinsvegar benda rannsóknir á það að í 
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þróunarlöndunum eru aðstæður ekki eins góðar (Martin og Whalen, 2014). Gott 

dæmi sem styður þetta má finna í vísindagrein sem var birt af Wilson og Khoo. Þær 

framkvæmdu tvær óháðar rannsóknir til að skoða hindranir og ávinninga hjá 

fötluðum íþróttaiðkendum í Malasíu. Í báðum rannsóknum sýndu niðurstöður 

meðal annars að íþróttaiðkendur áttu erfitt með að fá aðgengi að góðum þjálfurum. 

Þá var þetta mikil hindrun í bætingu á frammistöðu hjá íþróttaiðkendum. Aukin 

fræðsla og menntun meðal þjálfara er nauðsyn til að betur aðlaga þjálfun að þörfum 

fatlaðra. Til að mynda þá voru engin námskeið til að fræða þjálfara um þjálfun á 

fötluðum íþróttaiðkendum þegar þessi grein var birt árið 2013 (Wilson og Khoo, 

2013). Aðstæður fatlaðra íþróttaiðkenda hefur verið skoðuð í fleiri þróunarlöndum. 

Þá var birt grein árið 2008 þar sem fatlaðir íþróttaiðkendur í Kenýa voru skoðaðir. 

Í rannsókninni kom meðal annars fram að vandamál tengd þjálfurum væru ein 

helsta hindrunin sem fatlaðir þurftu að takast á við. Helstu vandamálin væru 

ósamræmi í þjálfun, óhæfir þjálfarar og skortur á fjármagni (Crawford og 

Stodolska, 2008). Þessu til stuðnings hafa fleiri höfundar eins og Martin og Whalen 

áætlað að eitthvað af þeim þjálfurum sem eru nú starfandi séu ekki með nægilega 

menntun og reynslu af íþróttinni sem þeir þjálfa (Martin og Whalen, 2014). Þá getur 

þekkingarskortur haft skaðleg áhrif á fatlaða iðkendur. Sérstaklega hefur þetta sýnt 

sig meðal einhverfra því þessir einstaklingar þurfa mjög einstaklingsmiðaða nálgun 

og jákvætt umhverfi. Til að ná þessu fram þurfa þjálfarar að hafa góða þekkingu og 

mikinn skilning á viðeigandi þjálfunaraðferðum er viðkemur þjálfun andlega 

fatlaðra. Hinsvegar er þekking hjá mörgum þjálfurum af skornum skammti og er 

margt sem bendir til þess að það leiði til neikvæðra áhrifa hjá fötluðum 

einstaklingum (Rosso, 2016). 

Þjálfarar og fötlunarfræðin 

Önnur leið til að líta á þjálfun er út frá kenningum fötlunarfræðinnar. Í gegnum 

tíðina hafa þjálfunar- og fötlunarfræði verið tvær gjörólíkar fræðigreinar sem hafa 

verið rannsakaðar á ólíkum svæðum innan vísindanna. Aftur á móti hafa sumir mælt 

með því að brúa bilið milli fötlunarfræðinnar og íþróttaþjálfunar fatlaðra (Smith og 

Bundon, 2018; R. C. Townsend o.fl., 2016). Meðal þeirra fyrstu sem lögðu tillöguna 

fram var DePauw árið 2000 en hann vakti athygli á því að hefðbundnar 

skilgreiningarnar á fötlun væru ekki nógu góðar og það þyrfti að horfa á fötlun út 

frá öðrum sjónarhornum. Þá talaði hann sérstaklega um að horfa á fötlun út frá 
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félagslegu sjónarhorni. Samkvæmt skilgreiningu DePauw lítur félagslegt 

sjónarhorn á fötlun sem eitthvað einstakt og ræðir helstu fordóma sem samfélagið 

hefur um fólk með fatlanir. Með því að horfa á fötlun út frá ólíkum sjónarhornum 

þá væri hægt að breyta rannsóknarvinnu og þjálfun tengt fötluðum til hins betra 

(DePauw, 2000). Nýlega hafa höfundarnir Brett Smith og Andrea Bundon vakið 

athygli á því að þjálfarar í íþróttum fatlaðra þurfa góðan skilning á hugtakinu fötlun. 

Ástæðan fyrir því er að það eru til margar leiðir til að bæði útskýra og skilja fötlun. 

Hvert og eitt af þessum leiðum geta síðan haft mismunandi áhrif á íþróttir, líf 

fatlaðra og samfélagið í heild sinni (Smith og Bundon, 2018). Til þess að skilja hvað 

átt er við þegar talað er um fötlun þá hafa verið gerð líkön sem útskýra hvernig 

fötlun er skilgreind í nútímasamfélagi. Líkönin hafa svo verið notuð af höfundum 

til að bera saman við þjálfun á fötluðum. Í textanum hér á eftir verður fjallað um 

þrjú líkön sem hafa verið mest áberandi þar sem hvert og eitt túlkar fötlun á 

mismunandi vegu (R. C. Townsend o.fl., 2016). 

Læknisfræðilega líkanið (e. medical model) útskýrir fötlun út frá 

einstaklingnum (Smith og Perrier, 2014). Þar kemur fram að einstaklingur telst 

fatlaður ef hann skortir getu til að framkvæma ákveðna athöfn sem er talin vera 

venjuleg og framkvæmanleg af ófötluðum. Í þessu líkani er ástæðan á bak við fötlun 

útskýrð á þann veg að einhver hluti af líkama virkar ekki eins og hann á að gera. Í 

gegnum tíðina hefur þetta líkan verið oft notað (Smith og Perrier, 2014). Þetta 

sjónarhorn á fötlun setur líkamann undir smásjá þar sem líkamlegar fatlanir eru 

skoðaðar sem frávik frá hinu eðlilega (C. F. Silva og Howe, 2012; R. C. Townsend 

o.fl., 2016). Einnig er horft á skerðingu fatlaðs fólks sem líffræðilegt óréttlæti (R. 

C. Townsend o.fl., 2016). Læknisfræðilega líkanið reiðir sig algerlega á líkamlega 

þáttinn til að ákvarða hvað er eðlilegt og hvað ekki og þar af leiðandi er horft alveg 

fram hjá félagsmenningarlegum þáttum (Smith og Perrier, 2014). Þessi staðreynd 

hefur leitt til töluverðar ádeilu meðal fræðimanna (C. F. Silva og Howe, 2012; 

Smith og Perrier, 2014). Þá hefur það verið gagnrýnt að líkanið lýsi fötlun á mjög 

ófullnægjandi vegu. Áherslan sem líkanið setur á líkamann leiðir til þess að 

þjálfarar eru ekki eins meðvitaðir um þjóðfélagslegu, menningarlegu og pólítísku 

þættina sem fylgja fötlun. Ef fagaðilar fylgja eingöngu þessu líkani er hættan sú að 

þeir horfi á íþróttaiðkandann sem vandamálið og úr samhengi við aðra þætti sem 

fylgja fötlun (R. C. Townsend o.fl., 2016). Að auki er hættan sú að gerð eru skýr 

skil um hvað telst eðlilegt og hvað ekki þegar það kemur að fötluðum og ófötluðum. 
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Í framhaldi af þessu er sá möguleiki fyrir hendi að fatlaðir teljist sem óeðlilegir eða 

gallaðir frá líkamlegu sjónarhorni á meðan ófatlaðir eru eðlilegir eða æðri (Smith 

og Bundon, 2018). Það er hinsvegar ekki æskilegt að hverfa alveg frá 

læknisfræðilega líkaninu þar sem það er nauðsynlegt fyrir þjálfara að greina 

líkamlega getu iðkenda til að gera þjálfunaráætlanir og huga að réttum 

þjálfunaraðstæðum. Frekar er mælt með að hætta að einblína eingöngu á það og 

beina sjónum að öðrum kenningum (R. C. Townsend o.fl., 2016). 

Annað líkan sem hefur verið lagt fram er þjóðfélagslega líkanið (e. social 

model) (R. C. Townsend o.fl., 2016). Það var sett fram af aðgerðarsinnum hjá Union 

of the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS). Þeirra tilgangur var að 

bjóða upp á aðra útskýringu á fötlun heldur en læknisfræðilega líkanið (R. C. 

Townsend o.fl., 2016). Skilgreining læknisfræðilega líkansins um að orsök fötlunar 

sé hjá einstaklingum er hafnað og í staðinn er ástæðan eingöngu þjóðfélagsleg 

(Smith og Perrier, 2014). Það fullyrðir að líkamleg skerðing orsaki ekki fötlun 

heldur liggur vandamálið hjá þjóðfélaginu í heild (Smith og Bundon, 2018). Fötlun 

er búinn til af samfélaginu og er hún afsprengi af mörgum flóknum þáttum sem 

sýna sig í formi hindrana eins og óhagræði og útilokun fyrir fólk með fötlun. Í þessu 

samhengi er hugtakið skerðing og fötlun tvö ólík hugtök. Skerðing er notað yfir 

líkamleg einkenni fatlaðra á meðan orðið fötlun er endurhugsað sem fyrirbrigði 

hannað af þjóðfélaginu (Thomas, 2014). Í anda þess væru möguleg úrræði fyrir 

fatlaða ekki byggðar á nýjum lækningum, sálfræðilegum meðferðum eða 

líkamlegum úrbótum. Til að bæta hag fatlaðra væri réttast að losna við 

þjóðfélagslegar hindranir sem mismuna fólki. Í framhaldi þyrfti að þróa stefnu sem 

tryggði full réttindi fyrir fatlaða (Smith og Bundon, 2018). Hægt er að nota líkanið 

til að kanna betur helstu venjur þjálfara í íþróttum fatlaðra. Þetta er hægt að gera 

með því að skoða þau verkefni sem þjálfarar takast á við reglulega. Þannig er hægt 

að skoða orsakir útilokunar fatlaðra frá praktísku sjónarhorni þar sem mörg þessara 

verkefna eru ekki eins algeng meðal þjálfara hjá ófötluðum. Sem dæmi þá hafa 

rannsóknir bent á að þjálfarar fatlaðra þurfa að fást við fleiri hagnýta þætti. Eins og 

áður hefur komið fram þá eru þjálfarar fatlaðra að kljást við fleiri fjárhagsvandamál, 

færri aðstoðarþjálfara og skort á þjálfunarbúnaði. Einnig gætu þjálfarar þurft að eiga 

samskipti við umsjónarmenn eða forráðamenn iðkenda og velta fyrir sér aðgengi 

húsnæðis og ferðamáta. Þessir þættir gætu þar af leiðandi haft áhrif á þau tækifæri 

sem fatlaðir iðkendur hafa í íþróttum. Þrátt fyrir þá miklu innsýn sem þetta líkan 
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hefur upp á að bjóða fyrir þjálfara þá hefur það líka verið gagnrýnt (R. C. Townsend 

o.fl., 2016). Anastasiou og Kauffman gagnrýndu félagslega líkanið árið 2013 í grein 

sinni þar sem þeir bentu á að á meðan þjóðfélagslegar hömlur eru rannsakaðar í 

þaula þá er líkamlegi þáttur fötlunar hunsaður alveg. Þeir gagnrýndu líkanið fyrir 

að aðskilja hugtakið fötlun frá líkamlega þættinum sem fær heitið skerðing. Með 

þessu er félagslega líkanið að hunsa stórann þátt sem einkennir daglegt líf fólks sem 

lifir með fötlun (Anastasiou og Kauffman, 2013). Smith og Perrier vöktu einnig 

athygli á því árið 2014 að líkanið einbeitir sér að fötlun á kostnað líkamlegrar 

skerðingar. Þau fylgdi þessu eftir með því að staðhæfa að líkanið geri ráð fyrir að 

líkamlegar skerðingar séu eingöngu líffræðilegt fyrirbæri ótengt menningu og 

lífsreynslu fatlaðs fólks. Aðstæður þar sem þessi yfirsýn gæti birst er þegar aðgengi 

fyrir hjólastóla er byggt við inngang að heilsuræktarstöð. Samkvæmt þjóðfélagslega 

líkaninu eru þjóðfélagslegar hindranir fjarlægðar og þar með ættu einstaklingar 

bundnir við hjólastól að fá greiðan aðgang að viðkomandi heilsurækt. Hinsvegar 

þarf fötlun og útilokun ekki að vera bundin við skort á aðgengi. Ef þjálfari innan 

heilsuræktar bannar einstaklingum í hjólastól að æfa vegna líkamlegrar skerðingar, 

þá birtist útilokun í annari mynd heldur en þjóðfélagslega líkanið getur útskýrt 

(Smith og Perrier, 2014). 

Þriðja líkanið sem hefur verið minnst á er kallað félagslega samskiptalíkanið 

(e. social relational model) og er undir áhrifum frá þjóðfélagslega líkaninu (Smith 

og Bundon, 2018). Í þessu líkani er hugtakið fötlun endurhugsað sem afsprengi út 

frá félagslegum tengslum þar sem fötlun fær merkingu í gegnum félagsleg 

samskipti. Þetta líkan var fyrst hannað af Thomas árið 1999 og lagði hann fram að 

hugtakið fötlun væri ákveðin tegund af félagslegri kúgun. Kúgun sem er þrengt upp 

á fatlað fólk með takmörkunum á þátttöku í tómstundaiðju og ýmisskonar 

athöfnum. Félagslega kúgunin græfi einnig undan sálar-tilfinningalegri heilsu (e. 

psycho-emotional wellbeing) fatlaðra. Ofan á þetta tekur fötlun á sig líkamlega 

mynd en er ekki einskorðuð við líkamann eins og lýst er í læknisfræðilega líkaninu. 

Fötlun er ekki heldur eingöngu þjóðfélagsleg eins og haldið er fram í þjóðfélagslega 

líkaninu. Félagslega samskiptalíkanið lýsir fötlun frekar sem summu af 

líffræðilegum, menningarlegum og þjóðfélagslegum þáttum. Hún er félagslega 

mynduð, upplifuð af fötluðum ásamt því að vera sköpuð af samfélagi og menningu. 

Þetta líkan byggir á göllum þjóðfélagslega líkansins þar sem það viðurkennir 

líkamlega þætti sem hluta af fötlun. Þá er það þekkt að líkamlegir þættir eins og 
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sársauki og þreyta sem fylgja sumum fötlunum geta takmarkað þátttöku í íþróttum 

(R. C. Townsend o.fl., 2016). Smith og Bundon fjölluðu um sársauka og þáttöku 

árið 2018 og lýstu því sem heftingu á þáttöku vegna líkamlegrar skerðingar 

einstaklinga. Gott dæmi sem þeir komu með er um einstakling sem er ófær um að 

framkvæma ákveðnar æfingar vegna sársauka sem á rætur að rekja til líkamlegrar 

skerðingar. Aftur á móti getur þetta verið flóknara þegar fötlun er ekki eingöngu 

líkamleg. Smith og Bundon nefndu annað dæmi þessu til stuðnings þar sem fatlaður 

íþróttamaður segir þjálfara sínum að hann geti ekki æft vegna verkja sem stafa 

vegna fötlunar. Ef þjálfarinn sér ekki að sársaukinn stafar af fötlun og trúir frekar 

að íþróttamaðurinn vilji ekki halda áfram vegna þreytu sem kemur fram vegna 

áreynslu. Þá gæti hann sagt við íþróttamann að hann þurfi að æfa eða hætta þátttöku. 

Í þessu tilviki er orsök útilokunar ekki vegna líkamlegra einkenna heldur vegna 

neitunar á upplifun íþróttaiðkanda af fagaðila. Sem afleiðing verður líkamleg 

skerðing miðill fyrir útilokun vegna félagslegra þátta (Smith og Bundon, 2018). Í 

tilvikum eins og dæmið hér á undan lýsir, geta sumir iðkendur upplifað félagslega 

kúgun. Líkanið getur verið gagnlegt fyrir þjálfara þar sem það veitir djúpa innsýn 

inn í það hvernig fatlaðir upplifa útilokun. Það samþykkir að útilokun er mynduð 

út frá ákveðnum hugsunarháttum, hugmyndafræðum, gildum og aðferðarháttum. Út 

frá þessu er svo hægt að skoða betur félagslegu samskiptin sem eiga sér stað í 

þjálfun fatlaðra (R. C. Townsend o.fl., 2016). 

Mikilvægi þjálfara 

Almennt er það viðurkennt að undirstaða árangursríkrar þjálfunar og frammistöðu 

sé sambandið milli þjálfara og íþróttaiðkenda (Rezania og Gurney, 2014). Þá benda 

rannsóknir í íþróttum fatlaðra á sams konar niðurstöður (Rosso, 2016). Þótt að 

aðferðarfræði í þjálfun ófatlaðra geti verið ólík þjálfun fatlaðra þá eru einnig sumir 

þættir svipaðir. Sem dæmi þá hafa þjálfarar hjá fötluðum notað sömu aðferðir til að 

styðja við aukið sjálfstæði iðkenda með því að veita þeim val um þjálfunaraðferðir, 

veita þeim tækifæri til að koma með eigin hugmyndir og gefa uppbyggjandi 

gagnrýni (Banack, Sabiston og Bloom, 2011). Með þetta í huga er gott að líta á 

rannsóknir sem skoða áhrif þjálfara á íþróttaiðkendur ófatlaðra. Hampson og Jowett 

gerðu rannsókn árið 2014 sem kannaði áhrif þjálfara á iðkendur sína. Fjöldi í úrtaki 

var 150 (n = 150) og samanstóð af íþróttafólki sem stundaði fótbolta á öllum 

getustigum með meðalaldur í kringum 20 ára. Tilgangur rannsóknarinnar var að 
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rannsaka tengslin milli þjálfara og virkni liðsins í heild sinni. Niðurstöðurnar voru 

þær að leiðtogahæfileikar annars vegar og samband þjálfara við einstaklinga 

hinsvegar höfðu áhrif á skoðanir iðkenda á því hvort hópurinn hefði getu til að 

takast á við hindranir (Hampson og Jowett, 2014). Þessar niðurstöður hafa 

mikilvæga þýðingu fyrir þjálfara þar sem sýnt hefur verið fram á að jákvæðar 

skoðanir iðkenda til hópsins er mikilvæg forsenda góðrar frammistöðu. Ein ástæðan 

er að samvinna innan íþróttaliða er nauðsyn til að ná fram huglægum, atferlis og 

tilfinningalegum markmiðum (Jowett, Shanmugam og Caccoulis, 2012). 

Ólíkir þjálfunarþættir milli fatlaðra og ófatlaðra eru meðal annars aðlögun 

þjálfunaráætlana og sérsniðið val á æfingum til að komast til móts við fötlun 

íþróttaiðkenda. Í einu liði getur þjálfari þurft að aðlaga þjálfun að iðkanda sem hefur 

misst annan handlegginn og á sama tíma þurft að taka tillit til einstaklings sem lifir 

með sjónskerðingu. Ofan á þetta allt saman bætist við að þjálfarar fatlaðra gætu 

þurft að taka tillit til annarra þátta eins og aðgengi fyrir hjólastóla, samgöngur og 

hvernig best er að haga samskiptum við forráðamenn eða umsjónarmenn sem fylgja 

iðkendum (Banack o.fl., 2011). Þegar sambandið á milli íþróttar og fötlunar er 

skoðað þá hafa rannsóknir sýnt að reynslumiklir þjálfarar fatlaðra einblína á 

iðkendur sína sem íþróttafólk. Þetta þýðir ekki að þjálfarar gleymi að hugsa um 

fötlun, heldur var fötlunin aukaatriði frekar en aðalþátturinn í þjálfun. Þessir sömu 

þjálfarar lögðu áherslu á að byggja upp sjálfstæði iðkenda sinna og litu á það sem 

nausðynlegan hluta af árangursríkri þátttöku í bæði íþróttum og lífinu sjálfu 

(Cregan, Bloom og Reid, 2007; Tawse, Bloom, Sabiston og Reid, 2012). Banack 

og félagar sýndu fram á gildi þess að byggja upp sjálfstæði hjá einstaklingum. Þá 

kom fram í rannsókn þeirra að þjálfarar notuðu hvetjandi aðferðir með það markmið 

að ýta undir sjálfstæði iðkenda. Þetta leiddi til þess að iðkendur skynjuðu að þeir 

höfðu bæði meira sjálfstæði og innri áhugahvöt. Enn fremur skynjuðu þeir aukin 

tengsl við hópinn eða liðið (Banack o.fl., 2011). Annað gott dæmi er rannsókn 

Tawse og félaga á fagaðilum sem þjálfa útiknattleik (e. rugby) fyrir iðkendur í 

hjólastól. Þjálfarar ýttu undir sjálfstæði iðkenda sinna með því að gefa 

einstaklingum valkosti í þjálfun, gefa iðkendum tækifæri til að sýna frumkvæði og 

veita þeim uppbyggilega gagnrýni (e. constructive feedback). Einnig voru 

reynslumiklir íþróttaiðkendur hvattir til að hjálpa byrjendum á ýmsa vegu og 

sérstaklega í keppnisferðum þegar aðgengi fyrir fatlaða var ekki alltaf til staðar 

(Tawse o.fl., 2012). Niðurstöður sýna að þjálfarar þurfa að nota breytilegar 
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þjálfunaraðferðir byggðar á þörfum einstaka iðkenda. Sem dæmi þá hafa þjálfarar 

sett sig í stöðu einvalds þegar það kemur að sumum iðkendum. Með þessu er átt við 

að þjálfarinn tekur burt alla valkosti og hreinlega ræður öllu er varðar þjálfun. Var 

aðferðin notuð í þeim tilvikum þegar einstaklingar áttu erfitt með að fylgja einstaka 

æfingaþáttum. Á sama tíma voru aðrir sem þurftu meira frelsi og val (Cregan o.fl., 

2007). Einstaklingsbundin og persónuleg nálgun eins og lýst er í dæmunum hér á 

undan einkennir íþróttir fatlaðra. Í viðtölum við þjálfara fatlaðra töluðu þeir um 

hvernig þeir tengdust iðkendum sínum nánar frekar en ófötluðum. Þeir töldu að 

ástæðan gæti mögulega verið að iðkendur hafi í mörgum tilvikum verið að stíga út 

fyrir verndað umhverfi fjölskyldunar í fyrsta skipti, og því upplifað sjálfstæði í 

fyrsta skipti. Í sömu grein töluðu þjálfarar einnig um ávinningin af því að lifa með 

fötlun. Skoðanir þeirra voru að upplifun iðkenda á mótlæti hafi virkað sem ákveðin 

undirbúningur fyrir hindranir í íþróttaumhverfinu (Wareham, Burkett, Innes og 

Lovell, 2017). Þá hefur verið fullyrt að með því að einblína á iðkandan en ekki 

fötlunina (e. athlete-centred) eru þjálfarar að hverfa burt frá yfirborðskenndum og 

einföldum staðhæfingum sem hafa haft yfirhöndina í þjálfun fatlaðra. Þótt þessi 

tegund þjálfunar gæti verið skaðleg fyrir iðkendur, þá er hægt að fyrirbyggja það 

með góðum skilningi á fötlunum. Ávinningurinn af þessari nálgun getur stýrt 

þróuninni í átt að minni aðgreiningu og eflingu í íþróttum fatlaðra (R. Townsend og 

Cushion, 2017). Gott fordæmi er þegar Towsend og fleiri skoðuðu þjálfunaraðferðir 

yfirþjálfara í landsliði fatlaðra í krikket. Þegar þjálfarinn byrjaði horfði hann á 

þjálfun fatlaðra út frá læknisfræðilega líkaninu. Í framkvæmd var það hans nálgun 

að reyna að bæta getu iðkenda þrátt fyrir líkamlegar fatlanir. Hann sá fötlun sem 

vandamál til að leysa og tók þá nálgun að horfa á fötlun iðkenda eingöngu. Með 

reynslu og nokkrum árekstrum við iðkendur sína þróaði hann smám saman nálgun 

sem einblíndi á einstaklinginn frekar en fötlunina. Í framhaldi af því tóku Townsend 

og félagar saman nokkur atriði sem þau töldu myndu gagnast þjálfurum fatlaðra: 

• einblína á iðkendur, ekki fatlanir 

• viðurkenna og samþykkja fatlanir og aðlaga þjálfunaraðferðir 

• búa til æfingar þannig að allir fá viðeigandi áskoranir 

• sækja þekkingu frá margvíslegum heimildum til að skilja betur iðkendur 

• endurskoða eigin hugmyndir og ályktanir um þjálfun fatlaðra (R. Townsend, 

Cushion og Morgan, 2019) 
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Þjálfari og samskipti 

Fatlaðir einstaklingar og aðstandendur geta veitt þjálfurum mikið magn af 

upplýsingum sem síðan er hægt að nota til að aðlaga þjálfun betur að þörfum 

einstaklinga. Cregan og fleiri komust að því í eigindlegri rannsókn sinni á þjálfurum 

fatlaðra að margir af viðmælendum leituðu til iðkenda og foreldra til að fá nýjar 

upplýsingar. Þá töluðu þjálfarar sérstaklega um hvernig foreldrar gátu skipt 

sköpum. Foreldrarnir veittu iðulega upplýsingar um matarvenjur, einkenni fötlunar 

og lyfjasögu iðkenda (Cregan o.fl., 2007). Þá eru til dæmi þar sem foreldar höfðu 

neikvæð áhrif á velferð iðkenda. Sérstaklega þegar þjálfarar reyndu að vekja meiri 

ábyrgð og sjálfstæði hjá ungum iðkendum. Í þeim tilvikum voru foreldrarnir 

stundum tregir til að afsala sér umönnunarhlutverkinu (Wareham o.fl., 2017). Þá 

geta íþróttaiðkendurnir sjálfir líka verið sterk auðlind upplýsinga. Í rannsókn sem 

Culver og Werthner stóðu fyrir var sett fram sú tillaga að þjálfarar fatlaðra ættu að 

gera meira til að skilja iðkendur sína og þeirra fötlun. Þær komust að þessari 

niðurstöðu með því að fá 15 fatlaða íþróttaiðkendur frá 10 mismunandi 

íþróttagreinum til að skrifa ljóð um þeirra skoðun á hvaða þættir eru nauðsynlegir 

fyrir þjálfara. Þátttakendur nefndu meðal annars þolinmæði, samúð, góð samskipti, 

aðlögunarhæfni og skilningur á fötlunum og þeirra líkamlegu skerðingum sem 

takmarka getu. Eftir að hafa skoðað ljóðin þá var skoðun Culver og Werthner að 

þetta væri sérstaklega góð leið fyrir fatlaða íþróttaiðkendur til að tjá sig. Enn fremur 

gæti þetta hjálpað þjálfurum og sérstaklega þeim sem hafa litla reynslu af þjálfun í 

íþróttum fatlaðra (Culver og Werthner, 2017). Mikilvægi þekkingaröflunar, eins og 

rannsókn Culver og Werthner staðhæfir, er að iðkendurnir eru oftast mjög 

meðvitaðir um eigin fötlun. Þá er sérstaklega átt við reyndari íþróttaiðkendur 

(Wareham o.fl., 2017). Bestu þjálfararnir hafa góð tök á samskiptafærni, eru skarpir 

í hugsun og stöðugt að sækja sér nýja þekkingu og upplýsingar. Þar af leiðandi er 

mikilvægt fyrir þjálfara að læra ekki eingöngu hreyfifærni, tækni, taktík og reglur 

boccia, heldur þurfa þeir líka að vita hvernig á að miðla þessari þekkingu til iðkenda 

(BISFed, 2018a). 

Endurgjöf 

Í leiðsögn þarf þjálfari að nota orðafar sem er markvisst, stuttorðað og skýrt. Til 

þess að ná þessu fram er gott að skipuleggja æfingar fram í tíman með áherslu á 

hvaða efnisorð er mikilvægt að koma áleiðis. Þegar þjálfari gefur leiðsögn þarf hann 
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athygli, vera hnitmiðaður, forðast flóknar leiðbeiningar og svo í lok útskýringar að 

athuga hvort allir iðkendur hafi skilning á innihaldi æfingar (BISFed, 2018a). Þegar 

þjálfari leiðréttir hreyfifærni hjá iðkanda er hann að gefa endurgjöf. Endurgjöf í 

þjálfun skiptist í tvo hluta, endurgjöf á frammistöðu (e. knowledge of performance) 

og endurgjöf á útkomu (e. knowledge of result) hreyfingar. Þegar þjálfari gefur 

iðkanda upplýsingar um hvort að frammistöðumarkmið hafi verið náð er talað um 

endurgjöf á útkomu hreyfingar. Endurgjöf á frammistöðu er þegar þjálfari lýsir fyrir 

iðkanda einkenni hreyfinga sem hann er nýbúinn að framkvæma (Lauber og Keller, 

2012; Sunaryadi, 2016). Til þess að veita árangursríka endurgjöf á frammistöðu 

þarf að greina einstaka þætti sem mynda hreyfifærni. Svo þarf að ákveða hvaða 

þættir í einstaka hreyfingum eru mikilvægastir og hvað á að leggja áherslu á fyrst. 

Þá hafa báðar útgáfur endurgjafar sýna kosti sem gott er að hafa í huga. Endurgjöf 

á útkomu getur hjálpað iðkendum að ákvarða hvort þeir séu að framkvæma 

hreyfingar rétt. Stundum geta iðkendur ekki skynjað hvort þeirra hreyfifærni sé rétt 

og þá getur útkoma endurgjafar verið gagnleg. Að ná fram áætluðum markmiðum 

viðheldur og jafnvel eykur áhugahvöt. Hinsvegar getur endurgjöf á frammistöðu til 

að mynda verið hjálpleg þegar endurgjöf byggt á útkomu er ónauðsynlegt og jafnvel 

hamlandi, eða þegar nauðsynlegt er að framkvæma hreyfifærni á ákveðinn hátt 

(Magill og Anderson, 2013). Þá eru til niðurstöður sem sýna að endurgjöf 

frammistöðu sé betri fyrir aukinn árangur á meðan aðrar rannsóknir á þessu sviði 

benda á gagnsemi beggja útgáfa (Chen, Fujii og Schlaug, 2015; Lauber og Keller, 

2012). 

Þegar það kemur að innihaldi endurgjafar þá eru tvö atriði oft skilgreind, 

upplýsingar um mistökin eða vitneskju um það sem var viðeigandi. Oftast er 

hreyfinám ekki hámarkað þegar áhersla er lögð á þá þætti sem eru réttir í 

hreyfingum. Sérstaklega þegar iðkandi er að læra nýja hreyfifærni. Þegar þjálfari 

vekur athygli á hvað iðkandin er að gera vitlaust, sérstaklega þegar hreyfingar eru 

nýjar, þá gagnast það einstaklingum mun betur. Hinsvegar er mikilvægt að gleyma 

ekki mikilvægi þess að láta iðkanda vita þegar ýmsir þættir í hreyfingu eru 

framkvæmdir á rétta vegu. Þá er gott fyrir þjálfara að benda á mistökin þegar 

markmiðið er að auka hreyfifærni. Hinsvegar til að auka áhugahvöt er betra að sýna 

iðkanda hvaða þætti er verið að framkvæma rétt (Magill og Anderson, 2013). 

Rannsókn sem var framkvæmd af Bortoli og fleirum árið 2010 sýndi fram á hvernig 

reynsla hefur áhrif á þjálfara. Í rannsókninni voru þjálfarar með litla reynslu bornir 
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saman við reynslumikla þjálfara. Ein af niðurstöðum voru að reynslumiklir þjálfarar 

gáfu oftar endurgjöf sem einblíndi á skekkjur í frammistöðu (Bortoli, Bertollo, 

Messina, Chiariotti og Robazza, 2010). Ásamt innihaldi endurgjafar þarf einnig að 

hugsa um tímasetningu. Tvö hugtök skipta máli þegar verið er að tala um hvenær í 

framkvæmd hreyfinga er æskilegast að veita endurgjöf. Samhljóða endurgjöf (e. 

concurrent augmented feedback) er gefin á sama tíma og hreyfing er framkvæmd á 

meðan lokaendurgjöf (e. terminal augmented feedback) er veitt þegar iðkandi hefur 

klárað hreyfinguna. Samhljóða endurgjöf getur verið gagnleg í sumum aðstæðum 

og sérstaklega þegar endurgjöfin leggur áherslu á ýmsa þætti í hreyfinguni sem auka 

á líkamsskyn iðkenda. Samt sem áður er hætta á því að iðkendur verða háðir þessum 

stíl af endurgjöf sérstaklega þegar iðkendur hætta að nota sitt eigið líkamsskyn í 

hreyfingum. Lokaendurgjöf getur verið gagnleg í nánast öllum aðstæðum og hægt 

er að skipta í tvo hluta eftir hversu langur tími líður þangað til hún er gefin (Magill 

og Anderson, 2013). 

Annar þáttur sem þarf að hafa í huga er tíðni endurgjafar. Áður fyrr var því 

haldið fram að há tíðni væri æskilegust með þeim rökum að ef endurgjöf væri ekki 

gefin strax eftir hverja tilraun (Magill og Anderson, 2013; Schmidt og Wrisberg, 

2007), sérstaklega þegar iðkandin skynjaði ekki nægilega vel sjálfur eigin 

frammistöðu, þá væri engin hagnaður. Með tímanum fór þetta að breytast og í dag 

er það talið æskilegast að gefa eingöngu endurgjöf af og til. Ástæðan fyrir þessu er 

sú að þegar iðkendur fá ekki stanslausa endurgjöf, þá byrja þeir að vinna úr þeim 

upplýsingum sem hver tilraun gefur (Schmidt og Wrisberg, 2007). Einnig ef tíðni 

endurgjafar er of há, þá er hættan sú að iðkendur verða háðir henni og sýna verri 

frammistöðu þegar endurgjöf er ekki til staðar (Magill og Anderson, 2013; Schmidt 

og Wrisberg, 2007). Til eru ýmsar leiðir til að draga úr tíðni endurgjafa og þannig 

stuðla að auknu hreyfinámi. Ein leið er að veita endurgjöf eingöngu þegar 

frammistaða iðkanda er með nægjanlega mikla skekkju. Þetta hugtak kallast 

frammistöðubreidd (e. performance bandwidth) og getur verið mjög gagnlegt fyrir 

þjálfara. Í raunverulegum aðstæðum er ein leið að byrja með háa tíðni endurgjafar 

þegar allar frammistöðuskekkjur orsaka viðbragð hjá þjálfar. Svo eykst 

þröskuldurinn smám saman eftir því sem líður á æfinguna og í lokinn gefur þjálfari 

endurgjöf bara þegar stig mistaka er áberandi hátt. Þessi leið er gagnleg þar sem 

það hjálpar þjálfara að gera þjálfun einstaklingsmiðaða. Önnur hagnýt leið til að 

draga úr tíðni er að draga saman helstu atriði sem iðkendur geta lagfært og veita 
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sem endurgjöf eftir ákveðin fjölda tilrauna (Magill og Anderson, 2013). Þó að lægri 

tíðni á endurgjöf sé góð fyrir fullþroskaða einstaklinga þá hefur verið sýnt fram á 

annað þegar börn eru annars vegar. Burtner og fleiri könnuðu þetta árið 2014 þar 

sem börn með heilalömun fengu endurgjöf eftir 62% eða 100% tilrauna. 

Niðurstöður sýndu fram á engan marktækan mun í frammistöðubætingum (Burtner, 

Leinwand, Sullivan, Goh og Kantak, 2014). Tilgangur endurgjafar er að hjálpa 

iðkanda að ná fram markmiði hreyfingar og hvetja einstaklingin áfram í þjálfun 

(Magill og Anderson, 2013). Iðkendur fá einnig endurgjöf í gegnum skynfæri 

líkamanns en þetta er stundum ekki nóg (Sunaryadi, 2016). Þá er endurgjöf 

þjálfarans sérstaklega mikilvæg í aðstæðum þegar einstaklingar hafa litla getu til að 

skynja stöðu útlima og líkama í hreyfinguni (Magill og Anderson, 2013; Schmidt 

og Wrisberg, 2007), eins og hjá einstaklingum með líkamlegar fatlanir á við 

heilalömun (Winnick, 2011). 

Kröfur í íþróttum 

Líkamlegir þættir 

Hreyfifærni og hreyfistjórn er eitt af mikilvægustu líkamlegu æfingaþáttum í 

boccia. En eins og með allar íþróttir þurfa iðkendur að notast við vöðva að einhverju 

leiti. Þeir vöðvahópar sem boccia iðkendur reiða sig mest á í leikspili geta verið 

mismunandi eftir því hvaða útgáfu af boltasendingu þeir nota (BISFed, 2018a). 

Helstu kröfurnar og þá sérstaklega í köstum er góð hreyfistjórn í kringum úlnlið, 

olnboga og öxl. Að auki þarf að hafa góða stjórn á gripkrafti og losun handar ásamt 

stöðugleika sem kviðvöðvarnir veita til að ná árangursríkri kastfærni (Huang, Pan, 

Ou, Yu og Tsai, 2014). Vegna líkamlegra fatlana eru iðkendur með öðruvísi 

hreyfimynstur en ófatlaðir og á þetta sérstaklega við þá sem lifa með fötlun sem á 

rætur að rekja til miðtaugakerfisins (Jaspers o.fl., 2011; Riad, Coleman, Lundh og 

Broström, 2011). Þetta kom fram í samanburðarrannsókn sem var framkvæmd árið 

2014 hjá börnum með heilalömun að þau notuðu vöðvana í efri líkama á annan hátt 

heldur en ófatlaðir. Þá voru börn með heilalömun líklegri til að hreyfa olnboga 

minna vegna skertrar hreyfigetu og á sama tíma var hreyfingin í kringum axlarliðinn 

meiri heldur en hjá ófötluðum (Huang o.fl., 2014). Þá er hægt að nefna niðurstöður 

rannsóknar sem var gefin út af Fong og félugum árið 2012. Þeir komust að því að í 

lengri boccia leikjum er þreyta í efri trapezius vöðvanum sem hefur hvað mest áhrif 

á frammistöðu í keppni. Rannsóknin skoðaði einnig þreytueinkenni í 
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vöðvataugakerfi afreksíþróttaiðkenda í boccia og áhrifin á frammistöðu í leik. Þá 

voru þátttakendur rannsóknarinnar allir greindir með hreyfihömlun eða 

taugahrörnunarsjúkdóm sem veldur meðal annars kraftleysi í vöðvum. Gögn voru 

skráð fyrir efri trapezius, framanverðan og aftanverðan deltoid, bicep brachii, tricep 

brachii og svo extensor vöðvana í úlnliðnum. Þá kom í ljós að eingöngu efri 

trapezius vöðvin sýndi þreytueinkenni (Fong, Yam, Chu, Cheung og Chan, 2012). 

Að auki hefur verið sýnt fram á að fólk með líkamlegar fatlanir upplifi 

boltasendingar inn á leikvöll sem mikla líkamlega áreynslu. Sérstaklega hjá 

iðkendum sem hafa líkamlega fötlun á háu stigi. Þetta getur valdið mikilli þreytu 

sem síðan leiðir af sér minnkun í nákvæmni og minni flutningshraða í 

boltasendingum (Reina, Domínguez-Díez, Urbán og Roldán, 2018). Önnur 

rannsókn sem skoðaði mögulegan ávinning af boccia iðkun á hreyfigetu í efri 

líkama var nýlega framkvæmd. Úrtakið var hópur einstaklinga með kvilla í vöðva- 

og taugakerfi og sem áttu í erfiðleikum með hreyfingar í efri útlimum. Niðurstöður 

sýndu fram á jákvæðar breytingar í hreyfigetu í úlnlið sem er eitt af einkennum 

taugasjúkdóma. Einnig má nefna að fyrir utan úlnliðin þá voru engar jákvæðar 

breytingar mældar á efri útlimum (Suárez-Iglesias, Perez, Mendoza-Laiz og Villa-

Vicente, 2020). Í gegnum tíðina hafa iðkendur boccia nánast eingöngu lagt áherslu 

á hreyfifærni og nákvæmni. Á undanförnum árum hefur þetta þema hinsvegar 

byrjað að taka breytingum. Þá hefur það sífellt færst í aukana að byggja upp 

sprengikraft ásamt hreyfifærni (Ichiba, Okuda, Miyagawa, Kataoka og Yahagi, 

2020). 

Andlegir þættir 

Áhugahvöt fatlaðra íþróttaiðkenda getur verið mjög breytileg (Omar-Fauzee, 

Mohd-Ali, Geok og Ibrahim, 2010) og þó að flestir höfundar séu þeirrar skoðunar 

að áhugahvöt fatlaðra og ófatlaðra sé svipuð, þá eru til niðurstöður sem sýna fatlaða 

íþróttaiðkendur með hærri innri áhugahvöt (Szemes, Szájer og Tóth, 2017). Innri 

áhugahvöt í þessu samhengi þýðir að aðili iðkar sýna íþrótt vegna þess að það hefur 

jákvæðar afleiðingar, þessir einstaklingar njóta sín í keppnum, leggja áherslu á að 

hafa gaman og læra nýja hreyfifærni (Weinberg og Gould, 2014). Önnur rannsókn 

sem skoðaði áhugahvöt fatlaðra íþróttaiðkenda í Póllandi leiddi í ljós að betra 

heilsufar er helsta áhugahvötin fyrir iðkendur í boccia (Molik o.fl., 2010). Á Íslandi 

má skipta iðkendum boccia í þrjá hópa eftir því hvaða áhugahvöt þau hafa. Sumir 
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iðkendur sækja í boccia fyrst og fremst vegna félagsskaparins á meðan aðrir mæta 

á æfingar til að auka færni og bæta frammistöðu. Þriðji hópurinn hefur ákveðna 

sérstöðu þar sem þessir einstaklingar hafa mikinn áhuga á að auka færni en hafa 

ekki líkamlega getu til þess að ná langt. Oftast eru ástæðurnar þær að iðkendurnir 

lifa með fötlun sem skerðir verulega líkamlega og/eða andlega getu (Karl 

Þorsteinsson, formaður boccianefndar hjá Íþróttasambandi fatlaðra, munnleg 

heimild, símtal, 17. maí 2020). 

Þjálfun 

Skipulag þjálfunar 

Eins og áður hefur verið nefnt er boccia leikur sem krefst mikillar getu í tækni og 

taktík. Með þessu er átt við að iðkendur þurfa að ná góðri stjórn á þeim hreyfingum 

sem þeir nota til að senda bolta út á völl. Einnig þurfa iðkendur vera vel þjálfaðir í 

að hugsa fram í tímann til að ákvarða bestu mögulegu leiðina til að koma sínum 

boltum nær markboltanum (BISFed, 2018a). Eitt af mikilvægustu þáttum í boccia 

er hreyfifærni og hreyfistjórn (Reina o.fl., 2018) en þetta hugtak er skilgreint sem 

meðvituð stjórn liðamóta og líkamshluta til að framkvæma ákveðna athöfn til að ná 

fram ákveðnu markmiði. Helsti ávinningurinn fyrir einstaklinga af því að æfa 

hreyfifærni af einhverju tagi er til að hafa jákvæðar breytingar á frammistöðu í 

framtíðinni. Þetta eru ástæður þess að þjálfarar þurfa að hanna og innleiða þjálfun 

sem er líklegust til að bæta frammistöðu iðkenda. Í framhaldinu þá hefur verið borin 

kennsl á einn þjálfunarþátt í ferlinu sem eykur líkurnar á bætingu í frammistöðu. 

Það er breytileikin sem iðkendur upplifa á æfingum sem orsakar jákvæðu áhrifin. 

Með breytileika í þjálfun er átt við að mismunandi útgáfur af sömu hreyfifærni sem 

eru æfðar með tilliti til þess að allar þessar útgáfur geta mögulega komið upp í 

keppni. Þetta þýðir ekki eingöngu að einstaklingar þrói með sér betri getu til að 

framkvæma tiltekna færni. Með breytileika í þjálfun geta einstaklingar tekist á við 

nýjar aðstæður í keppnum sem eru í grunnin svipaðar þeim sem iðkandinn æfði í 

þjálfun. Einn þáttur á bak við jákvæðu áhrifin eru að breytileg þjálfun leiðir til að 

tíðni mistaka og skekkju í frammistöðu á æfingum eykst. Aukning í skekkju á 

frammistöðu á æfingum leiðir til betra hreyfináms hjá íþróttaiðkendum. Þá hefur há 

tíðni skekkju eða mistaka ekki neikvæð áhrif á varðveislu hreyfifærni í samanburði 

við æfingar með lægri tíðni skekkja. Ofan á þetta sýnir há tíðni skekkju fram á betri 
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aðlögunarhæfni í keppnisaðstæðum heldur en æfingar með lítilli skekkju (Magill 

og Anderson, 2013). 

Hinsvegar er verðugt að minnast á að ekki eru allar rannsóknir samhljóða um að 

þetta sé rétt aðferð til að haga þjálfun og sérstaklega þegar það kemur að fötluðum 

íþróttaiðkendum. Þetta sýndu niðurstöður rannsóknar þegar 14 reynslumiklir 

iðkendur í boccia tóku þátt í 10 vikna þjálfunaráætlun. Áður en rannsókn hófst var 

iðkendum skipt í tvo hópa og allir tóku próf sem mældi frammistöðu í viðeigandi 

æfingaþáttum. Skipulagi þjálfunarinnar var háttað þannig að þjálfaðar voru 3 

mismunandi boltasendingar í hverjum tíma. Einn hópur fór eftir blokk skipulagi þar 

sem hver æfing var í heild 90 mínútur. Hver boltasending var æfð í sömu röð þar 

sem 30 mínútum var úthlutaðar fyrir hverja sendingu. Í hverri boltasendingu voru 

þrjár vegalengdir æfðar og voru notaðar 10 mínútur fyrir hverja vegalengd, alltaf í 

sömu röð. Hinn hópurinn þjálfaði þessa æfingaþætti eftir handahófskenndu 

skipulagi þar sem breytileiki var að hver boltasending fékk 30 mínútur í heildina og 

var ekki tími úthlutaður fyrir hverja vegalengd. Heldur fyrir hverja framkvæmd á 

sendingu þá breyttist vegalengdin. Niðurstöður sýndu að blokk skipulagið leiddi til 

betri frammistöðu. Þar af leiðandi settu höfundar fram þá kenningu að iðkendur sem 

lifa með heilalömun og aðra taugasjúkdóma þurfa blokk skipulagið. Ástæðan er sú 

að iðkendur með taugasjúkdóma geta ekki aðlagað sig jafn vel að breyttum 

aðstæðum, sérstaklega þegar það kemur að mismun í vegalengd. Þrátt fyrir þessar 

niðurstöður er verðugt að benda á að þó að munur hafi mælst á milli hópanna 

tveggja þá fannst enginn marktækur munur (Moriss og Wittmannová, 2010). Í ljósi 

þessarar rannsóknar og fleiri heimilda er almennt viðurkennt að breytilegt 

hreyfinám er ekki viðeigandi í öllum aðstæðum. Þá virðist sem að byrjendur hagnist 

meira af blokk skipulagi en breytilegt hreyfinám sé meira viðeigandi hjá reyndari 

iðkendum. Einnig hafa sumar rannsóknir sýnt að þegar aðilar hafa skerðingu í 

vitsmunaferlinu þá henti blokk skipulag betur til að læra hreyfifærni (Magill og 

Anderson, 2013). Að auki sýndi rannsókn sem var framkvæmd á börnum með 

heilalömun að færri mistök leiddu til betra hreyfináms. Allir þátttakendur 

rannsóknarinnar sýndu skort á vinnsluminni og lögðu höfundar fram þá tilgátu að 

það sé ástæðan fyrir því að lægri tíðni mistaka hentaði þátttakendunum betur (van 

Abswoude, Santos-Vieira, van der Kamp og Steenbergen, 2015). 
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Upphitun 

Upphitun er nú til dags almennt viðurkennt sem ómissandi hluti í öllum æfingum. 

Óháð því hversskonar þjálfun á sér stað eða hvaða íþrótt einstaklingar æfa. 

Tilgangur þess að hita líkaman upp er að undirbúa iðkanda líkamlega og andlega 

fyrir æfingu eða keppni. Upphitun getur gagnast iðkendum boccia á þann veg að 

hún leiðir af sér hraðari samdrátt og lengingu vöðva. Einnig verður aukning á 

blóðflæði til vöðva á meðan áreynslu stendur og allt þetta leiðir til betri 

frammistöðu (Haff og Triplett, 2016). Upphitun er alltaf skipulögð á undan öðrum 

æfingaþáttum eða fyrir keppni og er sniðuð að líkamlegu áreynsluni sem fylgir á 

eftir (Special Olympics, 2005). Þá getur upphitun haft neikvæð áhrif á iðkendur og 

þá sérstaklega einstaklinga í rennuflokknum (BISFed, 2018a). Eins og áður hefur 

komið fram nota iðkendur, sem reiða sig á kastfærni, mest vöðvana í kringum 

axlarliðinn (Huang o.fl., 2014) og efri trapezius vöðvan sem er staðsettur í efra baki 

(Fong o.fl., 2012). Best er að stuðla að æfingum sem auka hreyfanleika í öxlum, 

handleggjum, úlnlið og hálsi þegar það á við (BISFed, 2018a). 

Aðferð og framkvæmd 

Heimildaöflun fyrir verkefnið hófst í byrjun janúar 2020 og lauk mestri vinnuni um 

miðjan maí sama ár. Samhliða stigvaxandi þekkingu var ritgerð skrifuð og smám 

saman byrjaði að taka á sig mynd. Gerð handbókar byrjaði í lok apríl og lauk vinnu 

degi fyrir skil í byrjun júní en uppbygging og innihald breytist oft vegna nýrrar 

þekkingar. Teikningar mynda tók langan tíma þar sem teiknarinn hafði litla 

þekkingu á viðfangsefninu og þurfti þess vegna mikla leiðsögn. Innblástur mynda 

var fenginn meðal annars frá heimasíðu BISFed en þar er að finna ítarlegt 

myndasafn. Upprunalegu ljósmyndirnar voru prentaðar út og notaðar sem viðmið 

fyrir teiknarann. 

Lokaorð 

Handbók þessara verkefnis er miðuð að þjálfurum í boccia hjá fötluðum. Tilgangur 

þessara verkefnis er miðuð að betri þjálfun fatlaðra einstaklinga sem æfa boccia 

með því að veita þjálfurum safn upplýsinga í formi handbókar. Í framhaldi af því 

myndi aukin þekking hjá þjálfurum leiða til að þarfir iðkenda yrði betur svarað. 

Með meiri þekkingu er hægt að betur skilja fatlanir og þar af leiðandi skipuleggja 

þjálfun með það í huga. Leiðbeiningarnar sem koma fram í handbókinni eru fyrir 
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þjálfara sem þjálfa 15 ára eða eldri. Handbókin er byggð á rannsóknum tengt þjálfun 

fatlaðra í boccia ásamt heimildum um þjálfun ófatlaðra þegar þess var þörf. Ásamt 

þessu var leitað til reynslu einstaklinga sem hafa starfað í kringum íþróttinna. 

Mikilvægt er fyrir þjálfara að hafa góða þekkingu sem bakgrunn og sérstaklega í 

byrjun á þjálfaraferlinum. Með að byggja góðan grunn snemma á ferlinum er hægt 

að betur stuðla að íþróttum fatlaðra, í þessu tilviki boccia. Ásamt þessu er vonast til 

þess að handbókin leiði af sér fleiri rit sem stuðla að aukinni þekkingu í þjálfun 

boccia hjá fötluðum. 
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