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Datum soutěže:   27.4. – 4.5.2019 
Místo konání:       Aréna Maurice-Richard Montreal        
Organizátor:         Boccia Canada, Defi Sport AlterGo 
Herní divize:         Týmy:  BC1/BC2 
                                Páry: BC3, BC4 
                                Jednotlivci: BC1, BC2, BC3, BC4   
 
 
 
 
 
 
 
Turnaj se odehraje dle platné 3.edice pravidel BISFedu, publikované na stránkách www.bisfed.com.  
Český překlad na stránkách www.spastic.cz.  

 
Maximální počet účastníků:   
1 + 1 – hráč + asistent 
1 vedoucí výpravy 

 
Časový program: 
 

 27.4. 
sobota 

28.4. 
neděle 

29.4. 
pondělí 

30.4 
úterý 

1.5. 
středa 

2.5. 
čtvrtek 

3.5. 
pátek 

4.5. 
sobota 

Příjezdy         

Klasifikace/obhlížení 
nových hráčů  

        

Trénink, kontrola 
vybavení 

        

Zahájení         

Soutěž jednotlivců         

Soutěž týmů a párů         

Medaile, závěr         

Odjezdy         

 

Informace o novém technickém systému BISFedu: 

Od minulého roku BISFed přešel na nový technický systém v rámci schvalování výsledku zápasu hráčem. Nic se již 
nepodepisuje, po skončení zápasu jen potvrdíš ústně rozhodčímu, že s výsledkem souhlasí. Rozhodčí zmáčkne tlačítko a 
online systému bude signalizovat potvrzený výsledek hry. 

 
 

 
       BISFed World Open Montreal 2019             
       Montreal, Kanada 

 
 Reprezentant ČR: Adam PEŠKA 
 Asistent: Ivana PEŠKOVÁ 
 Doprovod: Josef PEŠKA 
 Vedoucí výpravy: Michaela ŘIHÁČKOVÁ 

 Česká federace Spastic Handicap    
 
  

http://www.bisfed.com/
http://www.bisfed.com/
http://www.spastic.cz/
http://www.spastic.cz/
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Informace o přepravě: 

Letecky 

27.4. 13:45 - 14:50   Praha - Londýn 
27.4. 17:40 - 19:50   Londýn – Montreal 
4.5.  21:35 - 09:10 (5.4.) Montreal - Londýn 
5.5.  20:00 - 23:00   Londýn - Praha 
 
Potvrzeno: 

Elektrický vozík 180kg, bipap, caugh asistent, náhradní baterka do bipapu. 

Sraz 27.4. v 11:30 na terminálu 2, letiště Václava Havla Praha. 

ETA - elektronické cestovní povolení do Kanady 

Kanada se rozhodla zavést svůj vlastní elektronický systém (eTA, elektronické cestování povolení, Electronic Travel 
Authorization) pro vstup do země. ETA je zjednodušeně dokument, který potvrzuje povolení k cestě do Kanady. ETA je 
elektronicky propojeno s vaším cestovním pasem, proto v případě ztráty nebo změny pasu bude třeba zažádat o nové 
povolení eTA. ETA je platné 5 let či do doby, než expiruje váš cestovní pas. 
 
Cestovní registrace eTA 

Pro to, abyste mohli požádat o ETA (tzv. cestovní registrace ETA) musíte mít: 

• Platný cestovní pas (biometrický). 

• Kreditní/debetní kartu (Visa, MasterCard, American Express) nebo předplacenou kreditní kartu. 

• E-mailovou adresu. 

Cena za podání žádosti je 7 CAD. 

Žádost o eTA víza se podává vždy individuálně (jedna osoba jedna žádost).  

Jak získat eTA povolení? 

Oficiální informace najdete na stránkách CIC ETA, kde můžete také podat žádost. 
 
Co dělat, když eTA registrace není schválena během 3 dnů? 

Schválení registrace eTa obvykle proběhne do několika minut. Pokud jste registraci odeslali, zaplatili poplatek a stále 
čekáte na potvrzující e-mail s povolením, doporučujeme následující postup. 

• Zkontrolujte složku Spam, Promo akce či Reklamní sdělení. 

• Vyčkejte 72 hodin a zkontrolujte e-mail znovu. 

Pokud skutečně žádný e-mail nedohledáte ani po 72 hodinách od odeslání registrace, vyplňte tento webový formulář. V 
části “Type of application” vyberte “Electronic Travel Authorization” a následně “Case Specific Enquiries”. Popište svůj 
problém co nejpřesněji. Zpracování tohoto požadavku může trvat několik dní. 
 

Informace o zodpovědnosti a pojištění: 

Každý tým je zodpovědný za svoje vlastní zdravotní či cestovní pojištění a pojištění proti ztrátám hmotného majetku. 
Organizátor bude připraven poskytnout v případě potřeby první pomoc. BISFed a organizátor NENÍ zodpovědný za úrazy 
či ztráty osobních věcí.   
Budeme pojištění z České Federace SH. Pokud byste chtěli bližší informace o pojištění mne kontaktujte.  
 

 
Dopingová kontrola: 

Během soutěže budou nejméně 4 dopingové kontroly. Přímou odpovědnost za používání zakázaných látek nese sám 
sportovec - www.antidoping.cz. 
Seznam zakázaných látek 2019: http://www.spastic.cz/cz/download/wada_2019_english_prohibited_list.pdf 
Pro případ dopingové kontroly v Záhřebu si napište všechny užité léky a potravinové doplňky 7 dnů před soutěží na 
papír. Pokud by jste šli ke kontrole, musíte je tam všechny vypsat. 

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp
http://www.cic.gc.ca/english/contacts/web-form.asp
http://www.cic.gc.ca/english/contacts/web-form.asp
http://www.antidoping.cz/
http://www.antidoping.cz/
http://www.spastic.cz/cz/download/wada_2019_english_prohibited_list.pdf
http://www.spastic.cz/cz/download/wada_2019_english_prohibited_list.pdf
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Předpokládaná účast v jednotlivcích BC3: 

 

BRAZÍLIE 

COLUMBIE 

ARGENTINA 

CANADA 

PERU 

FRANCIE 

SINGAPUR 

PORTUGALSKO 

ŠVÉDSKO 

POLSKO 

ČR 

ITÁLIE 

ČÍNA TAIPEI 

 
 
 
 
Zpracovala: Michaela Řiháčková 
koordinátorka tréninkové přípravy reprezentace ČR 
Česká federace SH 
Tel: 606 848 952 
 
 

 


