
PELIN IDEA JA TAVOITE

Peli on Boccia-tarkkuuspelin sovellus.  
Tarkoituksena on saada omat pallot mahdollisimman 
lähelle maalimaton (sisäcurling-matto) keskustaa.
Boccian viralliset sisäpallot ovat nahkaiset ja 
pehmeät. Peli harjoittaa muun muassa tarkkuutta, 
keskittymiskykyä, voiman säätelyä ja motoriikkaa. 
Boccia-pelin säännöt:  
www.paralympia.fi/liikunta-ja-urheilu/lajit

VÄLINEET

Palloja on 12 kpl, kahden värisiä, esimerkiksi siniset 
ja punaiset. Lisäksi maalimatto (=curlingmatto)  
ja vierityskouru. Toimintakyvystä riippuen pelaaja  
voi käyttää vierityskourua pallon vierittämiseen.
Magneettitaulu auttaa näkövammaista pelaajaa 
hahmottamaan pelitilanteen. 

VALMISTELUT JA TURVALLISUUS

Aseta tarkkuusmatto lattialle noin viiden metrin 
päähän heittolinjasta. Merkitse heittolinja teipillä. 
Kaikki pelaajat sijoittuvat heittolinjan taakse.

PELIN KULKU

Peliä voi pelata 2 – 12 henkilöä. Pelaajat asettuvat 
heittolinjan taakse. Pelin aloittaja yrittää heittää 
tai vierittää pallonsa mahdollisimman lähelle 
maalimaton keskustaa. Se pelaaja/joukkue, jonka 
pallo on kauimpana keskustasta, on heittovuorossa. 

Pelin voittaa se pelaaja/joukkue, jonka pallo on 
lähimpänä keskustaa. Voittaja saa pisteen jokaisesta 
pallosta, joka on lähempänä maalimaton keskustaa 
kuin vastustajan lähin pallo.  
Vasemmalla toisena olevassa kuvassa punaiset 
johtavat 2 – 0 ja heittovuorossa on musta joukkue. 
Omien sekä vastustajan pallojen kilkkaaminen 
on sallittua. 

AVUSTAMINEN

Ohjaaja/avustaja avustaa tarvittaessa pelaajaa 
sijoittumisessa ja vierityskourun paikalleen 
asettamisessa. Hän tukee ja suuntaa vierityskourun 
pelaajan ohjeiden mukaan ja asettaa tarvittaessa 
pallon vierityskouruun. Pelaaja päästää pallon 
vierimään. Ohjaaja/avustaja antaa pelaajalle aikaa 
pelaamiseen.

TARKKUUSBOCCIA

Pelivälineitä: sisäcurling-matto, vierityskouru  
ja boccian sisäpallot.

Punaiset johtavat tässä pelitilanteessa 2 – 0.

Tarvittaessa apuna voi käyttää vierityskourua. 
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Avustaja voi antaa äänimerkin näkövammaiselle 
pelaajalle tähdättävään kohtaan kepillä 
koputtaen. Magneettitaulun avulla avustaja voi 
auttaa näkövammaista pelaajaa pelitilanteen 
hahmottamisessa. Pallojen paikat voi myös piirtää 
selkään taktiilisesti eli tuntoaistia hyväksi käyttäen

MUUTA HUOMIOITAVAA

Ota matto ajoissa pois putkesta ja levitä se lattialle 
suoristumaan. Älä kiinnitä mattoa lattiaan!  
Muista rullata matto käytön jälkeen kuvapuoli 
ulospäin ja laittaa se takaisin säilytysputkeen,  
josta otit sen. 
Vierityskourun pituutta ja kulmaa muuttamalla 
voidaan säädellä pallon vierimisnopeutta ja -matkaa.

SOVELTAMINEN

• Heittomatkan pituutta voidaan muunnella 
pelaajien toimintakyvyn ja tilanteen mukaan. 

• Pelaajat voivat myös asettua piirimuodostelmaan 
maalimaton ympärille.

• Pelissä voi käyttää erilaisia palloja tai hernepusseja. 
Pallot vierivät eri tavalla materiaalista  
ja painosta riippuen. 

• Tarkkuusbocciaa voi pelata myös potkaisemalla 
palloa jalalla tai työntämällä pallon liikkeelle 
kouruun otsa- tai suutikulla.

• Maalimatto sopii tarkkuuden yksilöharjoitteluun.
• Pisteytyspeli: maalimaton värialueet pisteytetään 

ja joukkueiden pallojen pistemäärä lasketaan 
yhteen. Pistemäärä ratkaisee voittajan.

• Paripeli: Pallo heitetään maalimaton jokaiselle 
värialueelle sovitussa järjestyksessä. Molemmilla 
pelaajilla on kaksi yritystä / heittokierros.  
Pallon on pysähdyttävä sovitulle värialueelle 
ennen kuin pelaaja voi edetä seuraavalle 
värialueelle. Pienemmällä heittomäärällä  
viimeisen värialueen saavuttanut on voittaja.

• Nurkkaboccia: maalialueena voi olla myös kahden 
seinän tai voimistelupenkin muodostama nurkka. 
Tavoitteena on saada pallot mahdollisimman 
lähelle nurkkaa. Pelaaja, jonka pallot ovat 
kauimpana nurkasta, on heittovuorossa.  
Voittaja saa pisteen jokaisesta pallosta, joka on 
lähempänä nurkkaa, kuin vastustajan lähin pallo.

• Maalimaton voi tehdä pahvista, lakanasta tai 
vahakankaasta maalaamalla tai piirtämällä siihen 
maalimaton kehäalueet. 

• Ulkona maalimaton voi piirtää hiekkaan tai 
lumeen. Lumessa mehu tai vesiväri näkyy selkeästi.

• Maalimaton muotoa voit muuttaa rajattomasti: 
sydän, neliö, kolmio, kukka. 

Muista rullata matto käytön jälkeen kuvapuoli 
ulospäin ja laittaa se takaisin säilytysputkeen.  

Avustaja voi tukea ja suunnata vierityskourua 
pelaajan ohjeiden mukaan. Pelaaja päästää pallon 
vierimään, kun on valmis.

VÄLINEIDEN HANKINTA

Viralliset bocciapallot, lisätiedot: 
www.paralympia.fi 

Maalimatot, palloja, vierityskourut, penkit ym. 
Tevella Oy, www.tevella.fi

Pallot, vierityskourut ym. Piresma Oy
www.piresmanet.fi


