
 

Boccia/Bocce 

 
Tas ir fantastisks sports, kas iepriecinās ikvienu, jebkurā laikā un vietā ! 

 

 

 

Boccia spēle. 

Boccia tiek spēlēta sporta klubos, skolās, ar rehabilitācijas nolūku, vai vienkārši kā lielisks 

laika pavadīšanas līdzeklis, vai arī kā nopietns elitārs sports. 

Boccia ir līdzīga Petanque spēlei vai boulingam, bet parasti tiek spēlēta telpās. Viss, kas 

Jums vajadzīgs ir Boccia spēles komplekts un minimālas priekšzināšanas. 

Standarti. 

Starptautiskā Boccia spēles asociācija ir noteikusi standartu, ka Boccia bumbiņai jāsver 257g 

+/- 12g un tās diametram jābūt 270mm +/- 8mm. Handi Life Sport’s bumbiņas pilnībā atbilst 

šim standartam. 

 Handi Life Sport’s Boccia bumbiņas tiek ražotas ar dažādu cietības pakāpi: cietas, vidēji 

mīkstas, mīkstas vai īpaši mīkstas. Vairums spēlētāju dod priekšroku vidēji cietām (medium) 

bumbiņām, kuras arī tiek piegādātas, ja Jūs neesat vēlējies citu cietību. Taču spēlētājiem ar 

samazinātu roku spēku vieglāk spēlēt ar cietām bumbiņām, kuras vieglāk ripo. Citiem 

spēlētājiem ērtāk spēlēt ar mīkstām bumbiņām, kuras vieglāk mest un kuras ātrāk apstājas. 

Jūs varat speciāli pasūtīt vienā komplektā vienlaicīgi gan cietas, gan mīkstas bumbiņas. 

 

Handi Life Sport ir dibināts 1987.gadā. 

Pamatideja bija un ir joprojām – radīt un uzlabot spēles un aprīkojumu sportam priekš 

vecāka gadagājuma cilvēkiem un invalīdiem. Pirmais produkts bija Boccia spēles komplekts 

telpām. Šodien Handi Life Boccia tiek lietots visā pasaulē. Handi Life Sport’s Boccia 

bumbiņas ir atzītas lietošanai starptautiskajās sacensībās un ir oficiālās paralimpisko spēļu 

(olimpiskās spēles invalīdiem) no 1988.gada. Šodien Handi Life Sports aprīkojumu arvien 

vairāk lieto arī citas mērķa grupas. Boccia šodien iegādājas ne tikai pansionāti, rehabilitācijas 

centri, bet arī skolas, veselības centri, viesnīcas un sporta klubi – tāpēc, ka sports, kas 

piemērots senioriem un invalīdiem ir sports, kurā var piedalīties jebkurš.   

 

Sazinieties ar mums un mēs piegādāsim tieši tādu komplektu, kā Jūs vēlaties. 

 

Kvalitāte. 

Handi Life Sport’s Boccia bumbiņas telpām tiek ražotas no 1987.gada un spēlētas visās 

paralimpiskajās spēlēs no 1988.gada. Tās ir augstas kvalitātes produkts, kas izgatavots tikai 

no vislabākajiem un videi draudzīgākajiem materiāliem. Mēs nelietojam PVC 

(polivinilhlorīdu). 

Boccia bumbiņas tiek šūtas ar rokām no augstākās klases japāņu sintētiskās ādas (PU-

poliuretāns). Šis materiāls ir elastīgs, mīksts un neticam izturīgs.  

Bumbiņas tiek pildītas ar speciāli izgatavotām videi draudzīgām plastmasas granulām, kuras 

piešķir katrai bumbiņai stabilas spēles īpašības. Handi Life Sport’s Boccia spēles komplekts 

ir luksus produkts, kuru Jūs nevarēsiet nolietot. Mēs nodrošinām trīs gadu garantiju. 

 



 

 

 

Boccia noteikumi. 

1. Ideāls Boccia laukums būtu 6 x 10 metri. Bet arī mazāki laukumi ir labi. 

2. Sacenšas divas komandas. Katra komanda var sastāvēt no 1, 2 vai 3 spēlētājiem. 

3. Viena komanda lieto sarkanās bumbiņas, otra komanda lieto zilās bumbiņas. 

4. Vispirms baltā ”mērķa” bumbiņa tiek iemesta laukumā. To dara sarkanās komandas 

spēlētājs.  

5. Tad sarkanā komanda met vienu sarkano bumbiņu, tā lai tā nonāktu cik iespējams tuvu 

baltajai mērķa bumbiņai. 

6. Tagad ir zilās komandas kārta. Viņu uzdevums ir mest zilās bumbiņas tā, lai tās 

nonāktu tuvāk baltajai bumbiņai nekā sarkanā bumbiņa. Kad tas sasniegts, tad ir atkal 

sarkanās komandas kārta. 

7. Sarkanā komanda met savas bumbiņas, kamēr kāda no sarkanām bumbiņām nonāk 

vistuvāk baltajai. 

8. Spēle turpinās tādā pašā veidā, kamēr ir izmestas visas bumbiņas. 

9. Punkti: ja sarkanā bumbiņa ir tuvāk baltajai, tad uzvarējusi ir sarkanā komanda. Viens 

punkts tiek dots par katru bumbiņu, kas ir labākā stāvoklī nekā vislabāk novietotā zilā 

bumbiņa. Ja zilā bumbiņa ir vistuvāk baltajai, tad rēķins ir tieši pretējs. 

10. Sešas spēles veido vienu maču. 


