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Formáli 

Þetta rit var hannað með það markmið að uppfylla ákveðna þörf en fram að þessu hefur 

handbók um þetta viðfangsefni aldrei verið skrifuð á Íslandi. Í henni er útlistaður ákveðinn 

þekkingarrammi sem á að hjálpa þjálfurum í boccia fatlaðra að haga betur sínum 

þjálfunaraðferðum. Aðdragandinn að þessari handbók var þegar ég tók að mér 

þjálfunarstöðu í boccia fatlaðra. Eftir vissan tíma sá ég að þekkingarskortur minn var að 

stórum hluta vegna vöntunar á riti sem þessu. Handbókin er byggð á nýjustu niðurstöðum 

tengt boccia-iðkun fatlaðra en einnig var leitað til rannsókna á íþróttum fatlaðra í öðrum 

íþróttagreinum. Þessi handbók er hluti af lokaverkefni mínu til B.Sc. gráðu í íþróttafræðum 

við Íþróttafræðideild Háskólans í Reykjavík. 

Þjálfunarþættir 

Líkamlegar áherslur 

Hreyfifærni (e. motor skill) er mikilvægasti líkamlegi æfingaþátturinn í boccia. Í köstum er 

hreyfimynstur heilalamaða frábrugðið ófötluðum en notkun vöðva í kringum olnboga eru 

minni á meðan virkni axlarvöðvana eru meiri. Þá hafa meiri þreytueinkenni verið mæld í efra 

baki (e. upper trapezius) heldur en í vöðvahópunum tengt öxlinni. Líkamlega fatlaðir 

einstaklingar hafa meiri tilhneygingu til að finna fyrir þreytu við líkamlega áreynslu. Þess 

vegna er mikilvægt fyrir einstaklinga sem kasta og sparka að hita upp fyrir æfingar. Fyrir 

einstaklinga sem flokkast ekki undir BC flokkana og lifa með andlegar fatlanir er hreyfigeta 

svipuð ófötluðum. 

Áhugahvöt 

Áhugahvöt iðkenda skiptir líka máli við skipulagningu þjálfunar. Margir mæta eingöngu á 

æfingar fyrir félagsskapin og líta á boccia sem tómstundaiðju fyrst og fremst. Þetta þarf að 

hafa í huga þegar verið er að haga þjálfun þar sem sumir vilja ekkert endilega æfa tækni sem 

krefst mikillar einbeitingu og fínhreyfinga. Heldur vilja frekar eyða æfingunni að stórum hluta 

í leikspili innan um aðra. Fyrir marga af þessum iðkendum er boccia aðeins einn hluti úr þeirra 

degi. Fyrir suma er það athöfnin sjálf, að mæta á æfingu, sem skiptir máli og spá ekkert í 

innihaldi eða markmiðum þjálfunar sem þjálfari skipuleggur. 
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Samskipti og endurgjöf 

Góð samskipti við iðkendur, foreldra og aðstoðarmenn eru nauðsynleg til að koma til móts 

við þarfir einstaklinga. Ofan á það eru iðkendur og foreldrar oft mjög fróðir um tegund og 

einkenni fötlunar sem einstaklingar lifa með. Þessi þekking er nauðsynleg þar sem margar 

fatlanir hafa takmarkandi áhrif á iðkendur, á einn hátt eða annan. Einn af mikilvægustu 

þáttum í samskiptum við iðkendur, foreldra og aðra er að hlusta á þeirra skoðanir og taka 

ákvörðun út frá því. Í þessu samhengi gleymist mjög oft að einfaldlega spyrja íþróttaiðkendur 

sjálfa hvað þeir vilja æfa. Hvaða æfingar finnst þeim að þeir eigi að gera til að bæta 

frammistöðu. Sérstaklega á þetta við um iðkendur sem eru reynslumikið íþróttafólk en 

einskorðast ekki við þá. Þaulreyndir einstaklingar hafa oft sínar eigin skoðanir á hvernig 

þjálfun skal vera háttað og þeirra ráðgjöf getur reynst góður upplýsingagjafi hvort sem þjálfari 

er með mikla reynslu eða hefur nýlega byrjað að þjálfa. Þá getur þessi aðferð ekki alltaf verið 

viðeigandi, sumir einstaklingar hafa kannski ekki nægan skilning, getu eða áhuga á því að axla 

á sér ábyrgð. 

Þegar þjálfari leiðréttir hreyfifærni iðkandans kallast það endurgjöf. Hægt er að skipta 

endurgjöf í tvennt eftir áherslu. Við endurgjöf á útkomu er þjálfari að benda á hvort iðkandi 

hafi náð markmiði hreyfingar á meðan endurgjöf á frammistöðu gefur iðkanda upplýsingar 

um hvernig hann framkvæmdi einstaka hreyfingar. Báðar leiðir eru gagnlegar en hvor leiðin 

er fyrir valinu ræðst af aðstæðum og markmiðum. Ef markmiðið er að bæta frammistöðu ætti 

þjálfari að einblína á skekkjur í frammistöðu. Ef þjálfari vill ýta undir áhugahvöt iðkanda er 

gagnlegra að hrósa iðkanda fyrir þá þætti sem eru framkvæmdir á rétta vegu. Annar 

mikilvægur þáttur er tímasetning endurgjafar. Oftast er best að veita endurgjöf þegar iðkandi 

hefur lokið hreyfingu. Ef þjálfari reynir að gefa endurgjöf þegar iðkandi er að framkvæma 

hreyfingu, getur það haft truflandi áhrif. Að lokum er tíðni endurgjafar og fer magn tíðni eftir 

stigi fötlunar. Þeir sem hafa miklar skerðingar í líkama og/eða eiga erfitt með einbeitingu 

ættu að fá endurgjöf oft. Hinsvegar þeir sem eru með meiri getu er æskilegra að spara 

endurgjöf.  
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Leikurinn 

Útgáfur boltasendinga 

Hvernig iðkendur kjósa að senda bolta út á völl skiptir gríðarlega miklu máli fyrir góða 

frammistöðu. Þar af leiðandi þurfa þjálfarar og iðkendur að vinna saman að því að velja rétta 

útgáfu sem hentar einstaklingnum best. Þessi flokkunarskipan sem er fjallað um hér fyrir 

neðan er ekki heilög. Frekar þjónar hún meira sem viðmið fyrir þjálfara og fagaðila. Oft er það 

langt ferli að finna rétta útgáfu fyrir einstaklinga og þó að ein leið sé valinn fram yfir aðrar þá 

þarf stundum að breyta eftir einhvern tíma. 

Í köstum er boltasending framkvæmd með höndum og inniheldur hreyfistjórn í úlnlið, 

olnboga og öxl ásamt gripkrafti handar. 

Til eru fimm mismunandi útgáfur í köstum og verður nú farið 

yfir hvern hluta í stuttu máli. 

• Kast yfir öxl: Iðkandi framkvæmir boltasendingu notandi 

einn handlegg og í undirbúningsstiginu er hendi með bolta 

staðsett í sömu hæð og höfuð eða öxl. Bæði öxl og olnbogi 

taka þátt í kastinu sjálfu en stundum eru kviðvöðvar virkjaðir 

líka ef einstaklingar hafa næga hreyfigetu. 

• Kast undir öxl: Hendi 

er fyrir neðan öxl nálægt 

gólfi og er olnbogi ekki 

notaður mikið í gegnum 

hreyfinguna. Kviðvöðvar eru notaðir ef 

einstaklingar geta. 

• Pílukast: Bolti byrjar í svipaðari hæð og öxlin. 

Olnbogin er aðallega notaður og kviðvöðvar eru 

notaðir ef iðkendur hafa getuna til þess. 

• Kast frá brjósti: Bolta er kastað með báðum 

höndum og er bolti við brjóst á undirbúningsstigi. 

• Pendúlarkast: Svipað og kasti undir öxl en sker sig út í því að það er meiri baksveifla á 

undirbúningsstigi. Kviðvöðvar stundum notaðir. 

Mynd 1: Kast yfir öxl 

Mynd 2: Kast undir öxl 
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Þegar iðkendur sparka bolta út á leikvöll þurfa þeir að hafa að minnsta kosti eina rasskinn í 

snertingu við stól. Ásamt því þurfa aðstoðarmenn að vera utan kastreitar þegar sending er 

framkvæmd. Í spörkum eru þrjár útgáfur. 

• Innanfótar spark: Aðstoðarmaður setur bolta í kastreit fyrir frama keppanda en fyrir 

aftan kastlínu. Keppandinn notar svo annan fótlegginn til að sparka bolta inn á völl 

þar sem snerting bolta við aðila er á innanverðum fæti. 

• Spark með tá: Aðstoðarmaður setur bolta í kastreit fyrir framan keppanda en fyrir 

aftan kastlínu. Keppandinn sparkar svo í bolta með öðrum fótleggnum notandi 

framaverðar tærnar. 

• Kast með tám: Aðstoðarmaður setur bolta í kastreit fyrir framan keppanda en fyrir 

aftan kastlínu. Keppandinn grípur bolta með tánum, lyftir bolta af jörðu og kastar 

honum út á leikvöll. Þessir keppendur eru oftast berfættir. 

Í rennuni eru þrír flokkar og ræðst þessi skipting á því hvernig einstaklingar losa eða ýta bolta 

úr rennu í boltasendingum. Í rennuflokkum eru boltasendingar framkvæmdar annaðhvort 

með því að ýta bolta úr stöðu og niður rennu eða sleppa taki á bolta. 

• Handstjórn og losun: Keppendur ýta/losa 

bolta úr rennu með höndum. Í 

undirbúningi setur keppandi eða 

aðstoðarmaður bolta á viðeigandi stað í 

rennu. 

• Handbendir (e. handpointer): Er festur við 

handlegg iðkanda og er notaður þegar 

einstaklingar hafa skerðingu í gripkrafti 

handar. 

• Höfuðbendir (e. headpointer): Er festur 

með sérstökum festingum við höfuð 

iðkandans. Oft má sjá svona aukabúnað hjá 

iðkendum sem hafa alvarlegar líkamlegar 

fatlanir í öllum útlimum. 

Mynd 4: Útgáfa af höfuðbendi í notkun. 

Mynd 3: Handstjórn og losun 
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Framkvæmd sendingar 

Til að framkvæma sendingu á viðeigandi hátt þá er mikilvægt að hreyfingin sé samræmanleg 

yfir lengri tíma. Með öðrum orðum að hún sé framkvæmd á hagstæðan hátt og ávallt sú sama 

án frávika. Hreyfing boltasendinga má í grófum dráttum brjóta niður í fjögur stig frá byrjun til 

enda. 

1. Uppsetning: iðkandi setur sig upp í byrjunarstöðu og eru mismunandi áhersluatriði 

sem þarf að hafa í huga eftir því hvernig einstaklingar kjósa að senda bolta út á leikvöll. 

Þá ef iðkandi sendir bolta í sitjandi stöðu þá þyrfti að einblína á hvernig stóllinn er 

staðsettur með tilliti til stefnu, brautarferills og hraða sendingar. Ef iðkandi er í 

rennuflokk væri tímanum hér best eytt í að setja upp rennu á viðeigandi hátt. 

2. Undirbúningur: Síðustu augnablikin áður en boltasending er framkvæmd. Eins og 

stigið á undan er þessi hluti breytilegur eftir því hvaða leið iðkendur kjósa að senda 

bolta út á völl. Í rennuflokki væri þetta stig sem dæmi að setja bolta á réttan stað á 

rennu. Ef iðkendur nota pendúlarkastið þá myndi þetta stig vera notað til að byggja 

upp kraft og er góð leið til að sjá fyrir sér sendinguna sjálfa. 

3. Sending: Mikilvægasti hluti hreyfingunar og er lykilatriði að hafa góða stjórn á 

sendinguni ásamt því að framkvæma hana ávallt á sama hátt. Í köstum er nauðsynlegt 

að sleppa bolta á réttu augnabliki svo að stefna, ferill og hraði séu rétt. Í rennuflokki 

byrjar þetta stig á því að keppendur ýta bolta niður rennu og er mikilvægast að 

aðstoðarmaður er augljóslega og sýnilega ekki að veita neina hjálp. 

4. Eftirfylgni: Þetta er seinasta stigið og á eingöngu við þá iðkendur sem kasta. Hérna er 

áherslan á að klára kasthreyfinguna, þrátt fyrir að bolta hefur nú þegar verið sleppt. 

Ofan á þetta er æskilegt að halda lokastöðu hreyfingar í andartak til að fyrirbyggja 

truflun á stefnu, hraða eða ferill boltans. Sem dæmi ef aðilar kasta úr standandi stöðu 

þá myndi þetta stig hreyfingar fyrirbyggja að þeir settust niður í stól of snögglega. 
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Flokkar 

Leikflokkar 

Til að geta keppt í boccia þurfa tilvonandi keppendur að uppfylla nokkur skilyrði. Þá þurfa 

þeir að hafa greinst með alvarlegan taugasjúkdóm í miðtaugakerfi eða lifa með skertri 

hreyfigetu á háu stigi í öllum fjórum útlimum sem á ekki rætur að rekja til miðtaugakerfis. 

Ofan á þetta þurfa íþróttaaðilar að vera orðnir 15 ára fyrir 1. janúar á árinu sem keppni er 

haldin. Eftir að uppfylla þessi skilyrði er keppendum raðað í leikflokk eftir því hvaða fötlun 

hann/hún er með. Þeir eru eftirfarandi: 

• BC1: Keppendur kasta eða sparka bolta út á leikvöll. Er heimilt að hafa aðstoðaraðila 

en það er valfrjálst. Einstaklingar eru með taugasjúkdóm á háu stigi í miðtaugakerfi 

sem truflar hreyfigetu og vöðvastyrk í öllum útlimum. Skilyrði að vera bundinn við 

rafknúinn hjólastól. 

• BC2: Með hreyfiskerðingu í öllum útlimum en búa yfir meiri getu heldur en BC1. 

Spastísk einkenni og hreyfitruflanir á miðlungsstigi og á uppruna sinn í miðtaugakerfi. 

Helsta leið til að komast á milli staða er handknúinn- eða rafknúinn hjólastóll en sumir 

hafa þó getu til að ganga stuttar vegalengdir. 

• BC3: Hreyfiskerðing á háu stigi með rætur í miðtaugakerfi og leiðir til þess að 

einstaklingar hafa ekki getuna til að sparka eða kasta bolta út á völlinn. Í þessum 

flokka nota keppendur aðstoðarbúnað og aðstoðaraðila til að framkvæma 

boltasendingar. Dæmi um mögulegan aðstoðarbúnað er rennur, bendir festur við 

höfuð, handlegg eða munnvik. 

• BC4: Hreyfiskerðing í öllum útlimum en hefur enga tengingu við miðtaugakerfi ásamt 

hreyfitruflunum í kviðnum. Geta kastað eða sparkað bolta út á leikvöll án aðstoðar og 

eiga þess vegna ekki rétt á aðstoðarmanni. Boltasending truflast vegna skerðingar á 

vöðvastyrk ásamt jafnvægistruflunum sem á uppruna í kviðvöðvum. Keppendur nota 

handknúinn- eða rafknúinn hjólastól og sumir hafa getu til að ganga stuttar 

vegalengdir. 

• BC5: Einstaklingar geta lifað með allsskyns sjúkdóma í þessum flokki. Þetta er nýjasti 

leikflokkurinn hjá BISFed og hefur ekki verið tekinn í notkun á mótum. Einstaklingar 

eru með minni skerðingar heldur en þeir sem raðast í BC2 og BC4. Aðaláhrif fötlunar 

eru á kasthendi og þurfa að vera sjáanleg. Keppendur notast við handknúinn- eða 
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rafknúinn hjólastól en sumir hafa getu til að ganga stuttar eða jafnvel lengri 

vegalengdir. 

• Aðrir flokkar: Fyrir utan fyrrgreinda flokka eru mörg landssamtök sem taka upp 

aukaflokka á innanlandsmótum. Ástæðan fyrir þessu er sú að margir iðkendur 

uppfylla ekki BC1 – BC5 flokkakerfinu hjá BISFed. Í þessa flokka raðast allir sem 

uppfylla ekki skilyrðum BC flokkana. Meðal þeirra landa sem hafa svona flokka eru öll 

Norðulöndin, Kanada og Bandaríkin. 

Keppnisflokkar 

Ásamt því að skipta keppendum í flokka eftir tegund og stig fötlunar er þeim raðað í flokka 

eftir því hvort keppendur spila sem einstaklingar, pör eða heil sveit. 

• Einstaklingar: Einn leikur samanstendur af fjórum lotum og hafa báðir keppendur 6 

bolta sem eru merktir rauðir eða bláir. Einstaklingurinn sem spilar með rauðum 

boltum er í kastreit 3 á meðan blái keppandinn er í kastreit 4. 

• Pör: Eingöngu keppendur í BC3 og BC4 flokkum keppa í paraflokkum og eins og með 

einstaklingskeppnir samanstanda leikir af fjórum lotum. Rauða liðið er í kastreitum 2 

og 4 á meðan bláa er í 3 og 5. 

• Sveit: Eingöngu keppendur í BC1 og BC2 keppa í sveitarflokkum og samanstendur ein 

sveit af þremur liðsmönnum. Öllum stundum þarf sveit að hafa að minnsta kosti einn 

einstakling í BC1 inn á velli. Hver sveit á rétt á einum aðstoðarmanni og tveimur 

varamönnum. Ef það eru tveir varamenn þurfa tveir aðilar í sveit að vera í BC1 flokki. 

Einn leikur samanstendur af sex lotum og eru allir kastreitir notaðir þar sem rauða 

liðið er í kastreitum 1, 3 og 5 á meðan bláa liðið er í 2, 4 og 6. Hver keppandi hefur tvo 

bolta merktur sínu liði. 

o Í hverri sveit er einn einstaklingur útnefndur fyrirliði og gegnir hann/hún 

nokkrum mikilvægum hlutverkum. Meðal annars er það fyrirliðinn sem er 

talsmaður sveitar í samskiptum 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 oftast litaval ákveðið með hlutkesti og eru það 

fyrirliðar beggja liða sem taka þátt í því. Ofan á það að vera forsvarsmaður fyrir 

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

í öllum samskiptum sveitar og sérstaklega þegar kemur að leiktaktík. Fyrirliði 
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þarf hinsvegar að hlusta á skoðanir liðsmanna sinna áður en ákvörðun er tekin. 

Mikilvægt er að fyrirliði hafi góðan leikskilning og sé fær um að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir, þetta er oft reyndasti iðkandinn í sveitinni. 
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Búnaður 
Rennur: Þegar það kemur að búnaði og aðstoðarfólki í boccia eru fáar ákveðnar reglur. 

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

bolta út á völl. Engar takmarkanir eða reglugerðir hafa verið settar á hönnun eða tegund 

efniviður. Hinsvegar þegar það kemur að mótum og keppnum þá gilda ákveðnar reglur um 

stærð. 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 

renna með öllum aðliggjandi búnaði að rúmast á 

svæði sem er 2,5 x 1 metrar. Þótt að rennur geta 

verið mismunandi í útliti og hönnun þá eru tvær 

útgáfur sem iðkendur nota yfirleitt. Ein útgáfan er 

í útliti eins og pípa sem hefur enga beygju og er 

bein að lögun. Þær eru ódýrar í framleiðslu og 

henta vel byrjendum sem eru ennþá að kynnast 

íþróttinni, því með þeim er auðveldara fyrir 

þjálfara að meta getu iðkenda. Þessi útgáfa er 

hinsvegar of einföld fyrir mót þar sem það eru 

takmörk fyrir því hvað hún getur gert í leikspili. 

Önnur útgáfa eru rennur sem hafa sveigju með 

undirstöðu og fylgir þeim oftast meiri kostnaður. 

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 eru þessi útgáfa af 

rennum nauðsynleg. 

Höfuðbendir: Algengur fylgibúnaður í BC3 

flokki með rennu er höfuðbendir sem er 

beint prik fest við sérstakan höfuðbúnað 

Mynd 5: Renna með sveigju og undirstöðu. Oft 

notuð af reyndari iðkendum 

Mynd 6: Höfuðbendir séð frá hægri hlið. Bendir er 

festur ofan á höfði 
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eins og hjálm. Er þetta mjög hentug lausn fyrir keppendur sem hafa mikla hreyfiskerðingu í 

höndum. 

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

hjálpar við að stjórna aðstoðarbúnaði og setja bolta í stöðu. Í BC1 og BC4 flokkunum er 

eingöngu heimilt að fá aðstoðarmann ef keppendur sparka í bolta. 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. 

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. Samhliða þessu er aðstoðarmanni 

óheimilt að vera í líkamlegri snertingu við keppanda á meðan boltasending er framkvæmd. 

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 forðast tjáningu af nokkru tagi 

nema nauðsyn beri til. Á hinn bóginn má keppandi ekki leitast eftir staðfestingu frá 

aðstoðarmanni er varðar leikspil. Að lokum eru sumir iðkendur sem tengjast ákveðnum 

aðstoðarmönnum á mismunandi vegu. Gott er að hafa í huga að iðkandinn gæti sýnt betri 

frammistöðu þegar ákveðinn aðili aðstoðar frekar en aðrir. 

Boltar: Boccia bolti er gerður úr gervi- eða náttúrulegu leðri og er örlítið stærri en tennisbolti. 

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. 

Stærð og þyngd boccia bolta þarf að vera innan ákveðina 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 þeirra litur sé 

auðsjáanlegur. 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. 
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Ofan á þetta eru sumir boltar sem rúlla meira beint 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. Við geymslu er æskilegast að geyma boltana í ávölu íláti sem heldur þeim 

kringlóttum. 
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Tafla 1: Mikilvægustu tækniþættir í boccia 

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 

Hoppa yfir Brautarsending þar sem bolti fer 
upp í háa hæð. Lendir á velli og 
„hoppar“ svo yfir annan bolta 

Flutningshraði, 
braut 

Hoppa yfir hindrunarbolta 
til að komast að ákveðnu 
svæði eða skotmarki 

Hásending Brautarsending þar sem bolti fer 
upp í háa hæð 

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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Mynd 7: Fyrsti bolti 

Mynd 11: Hoppa yfir (frh) 

Mynd 9: Ýta á 

Mynd 13: Uppstilling á bolta 

Mynd 8: Sprengja 

Mynd 12: Ýta af 

Mynd 10: Hoppa yfir  
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Uppsetning æfinga 

Skipulag þjálfunar 

Ómögulegt er skipuleggja eina þjálfunaráætlun fyrir alla og sérstaklega þegar það kemur að 

æfingahóp sem hefur mismunandi fatlanir og þarfir. Iðkendur, sem hafa heilalömun eða 

aðrar líkamlegar fatlanir, eru ekki eins móttækilegir fyrir fljótum breytingum á æfingum. Með 

því er átt við að þegar nokkrar tækniæfingar eru skipulagðar inn í eina æfingu er erfitt fyrir 

þennan hóp að aðlagast breyttum aðstæðum. Það verða meiri frammistöðubætingar ef 

einblýnt er á einn æfingaþátt í einu. Þetta gefur iðkendum tíma til að læra inn á kröfur 

tækniæfingar og þróa nýja eða betrumbæta lærða hreyfifærni. Þetta skipulag hentar líka 

iðkendum með þroskahömlun. Fyrir reynslumikla iðkendur sem lifa með fatlanir á lægra stigi 

getur verið heppilegt að grípa í breytileika. 

Upphitunaræfingar 

Öxl: Byrja í standandi stöðu eða sitjandi með hendur niður með síðum. 

1. Lyfta handleggjum upp þannig að þeir eru beinir út til hliðar í lágréttri stöðu. Í þessari 

stöðu byrja að hreyfa báða handleggi í litla hringi, fyrst réttsælis svo rangsælis. Leggja 

áherslu á að hreyfingin er í kringum axlarlið. Framkvæma 15 skipti/10-15 sekúndur 

báða hringi. 

2. Lyfta handleggjum upp þannig að þeir eru beinir út til hliðar í lágréttri stöðu,  svo 

sveifla þeim fram og aftur án þess að stoppa. Framkvæma 20 sinnum í heildina. 

Úlnliður: Lófar grípa um hvorn anna, svo 

snúa þeim í hringi, fyrst réttsælis svo 

rangsælis. Framkvæma 15 endurtekningar 

báða hringi. 

Skotmörk: Þjálfari afmarkar lítil svæði á 

leikvelli og getur notað til þess t.d. A4 blöð, 

gömul dagblöð eða límband. Fjöldi og 

staðsetning þessara svæða getur verið 

breytilegt en lágmarksfjöldinn ætti að vera 

6 og vera vel dreifð um leikvöll. Iðkendur 

nota sína bolta og eiga að reyna að stilla 

upp sínum boltum á afmörkuðu svæðunum. 
Mynd 14: Skotmörk 
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Þá hafa iðkendur frjálst val um hvaða svæði þeir einbeita sér að. Það þarf ekki alltaf að vera 

sama svæðið. Eftir nokkrar mínútur af þessu er iðkendum leiðbeint að senda á önnur svæði 

heldur en þau sem þeir hafa einblýnt á fram að þessu. Þetta er góð upphitunaræfing þar sem 

þetta örvar fjarlægðarskyn og fínhreyfingar. 
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Tækniæfingar 

Byrjendur 

Skynjun á vegalengd: Límband er fest á gólf samsíða kastlínu einhversstaðar á leiksvæði. 

Vegalengd frá kastlínu fer eftir áherslu æfingatímanns. Þá er hægt að setja upp eina línu með 

límbandi eða nota tvær línur og þannig afmarka svæði á leikvelli. Ef aðeins ein lína er sett upp 

er markmið iðkenda að senda bolta beint áfram þannig að þegar þeir stöðvast eru þeir á 

línunni. Ef svæði er afmarkað þá er markmið iðkenda svipað en boltar eiga að stöðvast innan 

skilgreinda svæðisins. Óháð hvaða útgáfa er notuð þá er þetta einföld leið til að æfa marga 

iðkendur samtímis í mislöngum boltasendingum ásamt því að vera auðvelt í uppsetningu. 

Þessi æfing er mjög hentug fyrir einstaklinga með litla reynslu af boccia þar sem góð stjórn á 

uppstillingu bolta er lykilatriði í keppnum. 

Framanverð uppstilling: Setja á gólf þannig 

að línan sem hefur stærri sveigju snýr að 

iðkendum. Hægt er að setja hvítann bolta á 

hinn endann eða þar sem lína beygist 

minna. Litlar keilur eða aðrir 

auðkennanlegir hlutir duga ef skortur er á 

hvítum boltum. Takmarkið er fyrir iðkendur 

að hitta inná eitt af þremur svæðunum og er 

æskilegast að hitta sem næst hvíta boltanum. 

Tilgangurinn með þessari æfingu er að æfa 

Mynd 16: Keilulaga skotmark með markbolta 

staðsettann frá iðkendum 

Mynd 15: Sendingar fyrir mismunandi vegalengdir 
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iðkendur í að kasta bolta þannig að hann lendir fyrir framan hvíta og þar með blokki bolta 

mótherjanna þegar þeir framkvæma sínar boltasendingar. 

Komast yfir hindrun: staðsetja lága 

hindrun á vellinum eftir að 

markbolta hefur verið sendur út á 

leikvöll. Hindrunin ætti að vera 

staðsett þannig að hún er í vegi 

fyrir boltasendingum sem eru 

framkvæmdar í lítilli hæð. 

Markmiðið hér er að þjálfa 

iðkendur í að senda bolta yfir 

hindrunarbolta og stilla sínum boltum nálægt markbolta. 

Sprengja bolta: Lítið svæði er afmarkað á leikvelli og í miðju þess er settur bolti, markbolti 

eða litaður, og er markmiðið að framkvæma kröftuga boltasendingu svo að boltinn á 

afmarkaða svæðinu er færður í burtu. 

Boxakast: Kassi/box/karfa er komið fyrir á 

leikvelli. Takmarkið er að koma eins mörgum 

boltum úr sínu liði ofan í ílátið. Það lið sem 

fær fleiri bolta vinnur lotuna, ef jafnmargir 

boltar eru úr báðum liðum er jafntefli. Gott 

verkfæri ef þjálfari vill stjórna því hvar 

iðkendur framkvæma boltasendingar, einnig 

er þetta góð þjálfun fyrir uppstillingu bolta 

eins og sjá má í töflu 1. Fín tilbreyting á 

hefðbundnu leikspili. 

Lengra komnir 

Hindrunarspil: Þjálfari setur upp hindranir út á leikvelli, gott er að nota ílanga hluti eins og 

flöskur eða kubba. Þessi æfing virkar líka ef notast er við eitthvað sem þekur minna svæði 

eins og bolta eða keilur. Að þessu loknu geta iðkendur framkvæmt markboltasendingu eða 

þjálfari getur staðsett hann sjálfur. Áhersla er á að iðkendur hafi góð samskipti og ákvarði 

Mynd 17 Komast yfir hindrun 

Mynd 18: Sprengja bolta 
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eftir bestu getu hver hefur bestu möguleika á að komast upp að markbolta. Rauða lið skal 

byrja en svo bláa lið. 

Sundra boltum: Markbolti er staðsettur á velli, tveir litaðir boltar eru staðsettir fyrir framan 

markbolta með litlu bili á milli þeirra. Markmiðið að framkvæma kröftuga boltasendingu á 

milli tveggja boltanda svo þeir skjótist í 

burtu og frá markbolta. 

Sprengja bolta (framhald): leikvöllur er 

útbúinn á þann hátt að það eru kastreitir í 

báðum endum. Í miðju vallar er svo 

staðsettur markbolti og eru þrír iðkendur á 

báðum endum með 6 bolta. Hlutkesti upp á 

það hver byrjar eða ef áætlað er að æfing 

verði endurtekin þá byrjar rauða svo bláa. 

Takmarkið er að ýta markbolta sem næst 

kastreitum mótherja. Þegar öllum boltum 

hefur verið kastað er það það lið sem er fjær markbolta sigurvegarar. 

Mynd 19: Sundra boltum 


