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Národní turnaj v boccie SH 2021

Národní členská organizace BISFed
pořádá

Národní turnaj v boccie SH 2021

26. - 28.11.2021
Sportovní centrum Nymburk, Sportovní 1801, Nymburk

Soutěž jednotlivců v klasifikačních třídách BC1, BC2, BC3, BC4
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_____________________________________________________________________________________
Termín konání:
Místo konání:

26. - 28. 11. 2021 (pátek - neděle)
Sportovní centrum Nymburk, Sportovní 1801/2, 288 02 Nymburk

Pořadatel akce:
Číslo akce:

Národní členská organizace BISFed - Česká federace Spastic Handicap
2002BO

Partneři MČR:

Sportovní centrum Nymburk, Národní sportovní agentura, Nordbeans Liberec

Hlavní pořadatel:
Ředitel turnaje:
Delegát ČFSH:
Hlavní rozhodčí:
Zdravotní služba:

Pavla Přistoupilová
Marián Lačný
Václav Janouch
Bude určen pořadatelem.
Je zajištěna pořadatelem v místě konání soutěže.

Přihlášky:

Vyplněné zašlete do 16.11. 2021 na e-mail: pristoupilova@spastic.cz
Do návratky uveďte i hráče, kteří mají o účast na turnaji zájem, ale díky
své pozici v rankingu 2021 se do kapacity turnaje nevejdou. V případě
neobsazených míst hráči s vyšší pozicí jim bude účast nabídnuta.

Startovné:

300,-Kč / hráč, hradí přihlašující mateřská TJ/SK hromadně za všechny
přihlášené sportovce na účet ČFSH:42135501/0100.

Prezentace:

Účastníci jsou povinni se prezentovat nejpozději v den soutěže 27.11.2021
(sobota) od 7:00 do 8:00 hod. v centrální sportovní hale SC Nymburk.

Zdravotní prohlídky:

Potvrzení zasílejte do 16. 11. 2021 na e-mail: zdravotnikomise@gmail.com
Bez platné zdravotní prohlídky nebude hráči umožněn start v soutěži.

Zdravotní klasifikace:

Sportovci musí mít národní klasifikaci.

Informace:

Další informace obdržíte na telefonním čísle: 722 119 888 - Pavla
Přistoupilová nebo na e-mailu: pristoupilova@spastic.cz
_____________________________________________________________________________________
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SPORTOVNÍ USTANOVENÍ
_____________________________________________________________________________________
Předpis:
Hraje se podle soutěžního řádu boccia 2021 a aktuálních pravidel BISFed.
https://www.spastic.cz/soutezni-rad-2021
http://www.bisfed.com/wp-content/uploads/2014/01/RULES-BOCCIA-verze3_2017-CZE1.pdf

Vypsané soutěže:
Soutěž jednotlivců v klasifikačních třídách BC1, BC2, BC3, BC4.
Herní systém:
Národní turnaj se odehraje eliminačním (vyřazovacím) způsobem.
Hráči budou nasazeni do základních skupin dle aktuálního žebříčku národní soutěže 2021.
Závodníci na prvních třech místech jednotlivých klasifikačních tříd získávají diplom.

Předpokládaná kapacita turnaje - jednotlivci:

BC1
BC2
BC3
BC4

–

12
14
14
12

hráčů
hráčů
hráčů
hráčů

Počet kurtů:

5

Povrch:

parkety

Protesty:

Musí být podány na vyplněném protestním formuláři s vkladem 100,- Kč do
30 minut po ukončení hry.

Podmínky účasti:
●
●
●
●
●
●

řádně vyplněná návratka odeslaná v termínu do 16. 11. 2021
platná klasifikace
odevzdaná platná preventivní prohlídka
zaplacené startovné na účet ČFSH
závodníci, spoluhráči a asistenti musí mít při soutěži dres mateřské TJ/SK
dodržování pravidel pro konání sportovních soutěží v době pandemie onemocnění COVID-19

_____________________________________________________________________________________
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ČASOVÝ POŘAD
_____________________________________________________________________________________

PÁTEK

26. 11. 2021

18:00 - 20:00

Příjezd účastníků a prezentace pro ubytované - SC Nymburk
hygienická opatření (Covid-19) a aktuální informace o turnaji, příprava sportoviště

SOBOTA

27. 11. 2021

07:00
07:00
08:30
09:00

Prezentace zbylých účastníků - hala, hygienická opatření (Covid-19).
Možnost pro hráče se v hale rozházet
Schůzka rozhodčích a pomocníků s hlavním rozhodčím
I. část soutěže jednotlivců

–
–
–
–

08:00
08:30
08:45
18:30

NEDĚLE

28. 11. 2021

07:00 – 08:30
08:30 – 08:45
09:00 – 16:00
16:30

Možnost pro hráče se v hale rozházet
Schůzka rozhodčích a pomocníků s hlavním rozhodčím
II. část soutěže jednotlivců
Vyhlášení výsledků a odjezd účastníků

Upozornění:
Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového rozvrhu, pokud k takové změně dojde, budou o ní
účastníci včas informováni.
Dopravu na soutěž závodníkům a jejich doprovodům zajišťuje a hradí mateřská TJ / SK.
Doprovod musí mít sportovní obuv na přezutí pro vstup do sportovní haly.
Odjezd výprav je až po vyhlášení výsledků turnaje.

_____________________________________________________________________________________
Marián Lačný
ředitel turnaje

Pavla Přistoupilová
hlavní pořadatel turnaje
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