Tisková zpráva České federace Spastic Handicap, z. s.

Národní soutěž v boccie SH 2018 - I. a II. liga, 2. kolo
Ve dnech 10. - 11. března 2018 proběhne druhé kolo Národní soutěže v boccie I. a II. ligy, která je
vypsaná pro sportovce zdravotních tříd BC1, BC2, BC3 a BC4. Soutěž se bude konat ve Sportovním
areálu Purkyňova - areál vysokoškolských kolejí, Purkyňova 93/c, Brno. Hlavním pořadatelem je SK
Kociánka Brno, z. s. a Emilova sportovní, z. s. z pověření České federace Spastic Handicap, z. s. ve
spolupráci s CESA VUT Brno a Centrem Kociánka. Akce se koná pod záštitou JUDr. Bohumila
Šimka, hejtmana Jihomoravského kraje a Ing. Petra Vokřála, primátora statutárního města Brna.
Časový program:
Pátek 9. 3. 2018
17:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 22:00
Sobota 10. 3. 2018
08:00
08:30 – 18:45
Neděle 11. 3. 2018
08:00
08:30 – 15:00
15:00 – 16:00
od 16:00

příjezd a prezentace ubytovaných SOU Čichnova
kontrola nových vozíků a pomůcek – SOU Čichnova
lajnování kurtů, příprava místností – tělocvična CESA
schůzka rozhodčích a pomocníků – tělocvična CESA
I. část soutěží – tělocvična CESA
schůzka rozhodčích a pomocníků – tělocvična CESA
II. část soutěží – tělocvična CESA
ukončení akce (schůzka vedoucích výprav) – tělocvična CESA
odjezd účastníků

Hraje se podle mezinárodních pravidel boccii BISFed, zpracovaných Českou federací Spastic
Handicap a platného soutěžního řádu boccii pro rok 2018, zpracovaného Realizačním týmem boccii.
Soutěže jsou vypsané pro jednotlivce ve třídách BC1, BC2, BC3 a BC4 bez rozdílu věku a pohlaví.
Dvoudenní soutěž se bude odehrávat na 6ti kurtech, systémem každý s každým, bez následného
„pavouka“ (každá soutěžní třída zvlášť). Během druhého víkendového kola národní soutěže I. a II. ligy
odehraje každý hráč, v příslušné lize, ve své soutěžní třídě 3 nebo 4 zápasy z celkového počtu 7 zápasů
odehraných za 1. a 2. víkendové kolo.
Kontakty:
E-mail:
Tel. čísla:

skkbrno@seznam.cz
724 084 142

Zpracovala:
Kontakt:

Pavla Vrbová, 6. 3. 2018
pavla.vrbova@atlas.cz, tel.: 777 156 061

