Boccia Emil Open 2020

Název akce:

Boccia Emil Open 2020

Termín konání:

16. – 18. 9. 2020

Pořadatel:

Emilova sportovní, z.s. Spolek je organizací Nadačního fondu Emil www.emilnadace.cz

Ve spolupráci:

Česká federace Spastic Handicap, z.s. www.spastic.cz

Ředitel turnaje:

Radek Procházka

Hlavní rozhodčí:

Robert Křivan, oficiální rozhodčí České federace Spastic Handicap, z. s. (ČFSH)

Delegát ČFSH:

Pavla Přistoupilová

Koordinátor
sportoviště:

Jana Janová, Jan Šmíd

Místo konání:

Fakulta sportovních studií MU, Kamenice 5, 625 00 Brno-Bohunice
http://www.fsps.muni.cz/pronajmy/?page=facility

Sportovní hala:
Hrací plocha se bude skládat z pěti zápasových kurtů, podlaha pro hraní je palubovka. V hale bude
zajištěn Warm Up (rozhazovna), kde budou umístěné tři kurty. Vybavením haly jsou i šatny, odpočívací plochy, kde je možné
si lehnout, sprchy, které budou vybaveny sprchovými židlemi, a WC bezbariérová toaleta.

Herní rozřazení:

Turnaj bude otevřen pro kategorie BC1, BC2, BC3, BC4 a Open

Není nutné, aby sportovci měli zdravotní klasifikaci. Je na každém hráči (jeho trenérovi, lékaři, rozhodčím v boccia apod.),
aby se podle svého zdravotního postižení sám zařadil do patřičné kategorie. Podle potřeby určí hlavní rozhodčí
EO 2020 na sportovišti před zahájením soutěže, do jaké kategorie hráč spadá a případně ho přeřadí.

Z důvodů restrikcí způsobené pandemií koronaviru jsme turnaj v boccie pro rok 2020 otevřeli všem účastníkům
bez rozdílu věku s výjimkou zahraničních účastníků.
BC1 - V této divizi soutěží hráči zařazení v rámci klasifikace CP-ISRA jako CP1 nebo CP2. Hráčům smí asistovat jeden
sportovní asistent, který musí setrvat ve vymezeném prostoru za odhodovým boxem. Tito asistenti vykonávají úkony jako:
seřízení nebo stabilizace hracího vozíku, podání míče hráči, uválení míče (získání požadovaného tvaru).
BC2 - V této divizi soutěží hráči zařazení v rámci klasifikace CP-ISRA jako CP2. Hráči nemohou mít sportovního asistenta
během hry. Hráči mohou v jejich herním čase žádat o asistenci rozhodčího, pouze aby jim podal míček, který jim upadl, nebo
při vstupu na kurt.
BC3 - V této divizi soutěží hráči s velmi těžkou pohybovou dysfunkcí všech čtyř končetin, která je mozkového nebo jiného
původu. Hráči nejsou schopni ovládat vozík a jsou závislí na pomoci asistenta nebo na elektrickém vozíku. Hráči nejsou
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schopni vytrvalého stisku (úchopu), proto používající pomocné prostředky. Každý hráč má povoleného sportovního asistenta,
který setrvává v odhodovém boxu, avšak musí zůstat zády k herní části kurtu a s očima odvrácenýma od vlastní hry.
BC4 – V této divizi jsou zařazeni hráči klasifikováni dle pravidel BISFed jako nespastického postižení a hráči BC4 hrající
nohou. Hráči nemohou mít sportovního asistenta během hry. Hráči mohou v jejich herním čase žádat o asistenci rozhodčího,
aby jim podal míček, který jim upadl, nebo při vstupu do kurtu.
Soutěžní systém: Hráči budou hrát podle herního rozřazení. Podle počtu hráčů se bude hrát buď systémem každý
s každým, nebo ve skupinách s následným pavoukem. Před zápasem bude mít každý hráč možnost rozcvičit se na kurtech
v místnosti WARM UP. Tato místnost bude otevřená všem soutěžícím 75 minut před každým svým zápasem.
Každý hráč je povinen se dostavit do svolávací místnosti (Callroom) 30 – 15 minut před každým svým zápasem.
Pokud hráč tak neučiní, bude jeho zápas kontumačně prohrán výsledkem, viz pravidla BISFeD.
Technický meeting:
15. 9. 2020 se bude konat schůzka vedoucích výprav s vedoucím rozhodčím a ředitelem turnaje. Vedoucí jednotlivých výprav
na této schůzce zaregistrují své hráče do turnaje, dále jím bude potvrzená akceptace hráče do daných soutěžních tříd a poté
dostanou startovací čísla. Čas a místo technického meetingu bude upřesněn.
Hodnocení: V každé kategorii budou vyhlášeni tři nejlepší sportovci, kteří obdrží diplom a medaili.
Pravidla:
Soutěží
se
dle
oficiálních
pravidel
BISFed,
ke
stažení
zde:
http://www.bisfed.com/wpcontent/uploads/2014/01/V.3_with_markup.pdf. Během turnaje nebude kontrolováno herní vybavení hráčů. Věříme, že
soutěžící budou mít technické prostředky ve stavu v souladu s hraním fairplay. Pro tento turnaj není potřeba zdravotní
klasifikace.
S sebou: Vhodné sportovní oblečení a sálová (nebarvící, světlá podrážka) obuv i pro doprovod; oblečení, do kterého se
závodník obleče po zápase. Hráč je povinen mít během zápasu dres (i v rozhazovně a ve svolavatelně) včetně akreditace a
startovacího čísla. Bez těchto náležitostí nebude sportovec připuštěn k zápasu. Dresem se rozumí minimálně triko s
nápisem sportovního klubu či zařízení, ze kterého hráč pochází.
Poznámka: Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu či případné úpravy propozic a pravidel Boccia, pokud si to vyžádá
zachování fair play.
Pokud hráč nebude mít své míče, je možnost v rozhazovně zapůjčení boccia sady po dobu svého zápasu.
Doprava: Na sportoviště bude zajištěná formou hromadných odjezdů z ubytovacích prostor do haly a zpět autobusy.
V případě vlastní dopravy je možno parkovat s automobilem do max. výšky 190 cm v podzemních garážích. Pokud
automobil bude vyšší než maximální stanovená výška, je možno parkovat na otevřeném parkovišti před sportovní halou.
Strava: V hale bude zajištěno občerstvení v podobě obědových balíčků, pití bude k dispozici po celou dobu turnaje.
Snídaně a večeře budou podávány v místě ubytování.
Plná strava bude hrazena od večeře 15. 9. 2020 do sobotní snídaně.
Ubytování: Účastníci turnaje v boccie budou ubytovaní ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích v hotelu Palacký.
Doplatek za osobu na noc včetně snídaně a večeře bude činit 300 Kč.
Odkaz na hotel Palacký: https://www.hotel-palacky.cz/
Ubytování je možné od neděle 13. 9. 2020 do soboty 19. 9. 2020
Radek Procházka, ředitel turnaje
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