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Termíny 

První fáze přihlášení – do 25.02.2021 
Potvrzení zájmu 
Počet účastníku – jednotlivci, pár, tým, ostatní 
Předpokládaný den příjezdu a odjezdu 

Platba 725€ na osobu 

Druhá fáze přihlášení – do 15.03.2021 
Jmenný seznam účastníků 
Počet pokojů včetně rozpisu pokojů 
Podrobnosti o dopravě – (všechny informace o příjezdu/odjezdu), požadovaná doprava od pořadatelů 
Doplatek platby 

 

Startovné 

1200€ (ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s vlastní koupelnou, strava od večeře 2.4.2022 do snídaně 
10.4.2022, doprava z/na letiště v Záhřebu, doprava z hotelu do haly a zpět) 

950€ - pro hráče, kteří se účastní pouze soutěže jednotlivců (ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s vlastní 
koupelnou, strava od večeře 2.4.2022 do snídaně 7.4.2022, doprava z/na letiště v Záhřebu, doprava z hotelu 
do haly a zpět) 

750€ - pro hráče, kteří se účastní pouze soutěže týmů a párů (ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s vlastní 
koupelnou, strava od večeře 6.4.2022 do snídaně 10.4.2022, doprava z/na letiště v Záhřebu, doprava z hotelu 
do haly a zpět) 

Každý sportovec, který se zúčastní klasifikace musí přijet 2. dubna 2022 

Příplatek za jednolůžkový pokoj je 320€  

Povolené doprovody: 

• 1 vedoucí týmu 

• 1 lékařský/technický 

• 1 trenér na tým/pár 

• 1 asistent na sportovce 
 
Každý další účastník musí být schválen pořadatelem a bude mu účtován jednorázový poplatek 300€ navíc ke 
startovnému. 

Vrácení peněz 

Pokud sportovec odstoupí kdykoli po 1. uzávěrce přihlášek, HOC zadrží plnou předchozí platbu až do konce 
turnaje. Poté posoudí, co lze vrátit, např. pokud HOC obdrží náhradu za pozdní zrušení ubytování, stravy 
nebo dopravy. 

Pokud je hráč nucen odstoupit z oprávněných zdravotních důvodů alespoň týden před turnajem, bude mu 
vrácena plná částka. Pokud se tak stane méně než týden před turnajem, bude vráceno minimálně 50 % celé 
platby, HOC udělá vše pro to, aby hráči bylo vráceno zpět co nejvíce.
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Sportovní hala 

Dom sportova 
trg Krešimira Čosića 11 10 
000 Zagreb 
 
http://www.sportskiobjekti.hr/  
 

• 8 soutěžních kurtů 

• 4 tréninkové kurty 

• Povrch: dřevěný (parkety) 
 
 
 
 

Ubytování 

Hotel International (4*stars) Miramarska 24 

10 000 Zagreb 
 
www.hotel-international.hr 
 

• Dvoulůžkové pokoje s vlastní koupelnou 

• Wifi zdarma 

• Bezplatné využití fitness studia a sauny 
 
 
 
Hotel se nachází 15 km od letiště, 3 km od místa konání soutěže a 2 km od hlavního náměstí. 

http://www.sportskiobjekti.hr/default.aspx?id=104
http://www.hotel-international.hr/
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Stravování  

První jídlo – večeře v den příjezdu. Poslední jídlo – snídaně v den odjezdu. Snídaně a večeře budou podávány 
v hotelu, obědy budou podávány v místě turnaje. 

Rozpis soutěže nebude zahrnovat přestávky na oběd. Oběd bude vydáván po dostatečně dlouhou dobu, aby 

se všichni mohli najíst během dne. 

Je odpovědností každé země informovat pořadatele o jakýchkoli zvláštních dietních požadavcích jako součást 
konečné přihlášky. 

 
Pravidla 

Pro turnaj platí anglická pravidla BISFed Boccia, zveřejněná na webových stránkách www.worldboccia.com.  

Víza 

Je odpovědností týmu získat všechna potřebná víza pro vstup do Chorvatska. Pro ověření, zda potřebuje 

vízum k návštěvě Chorvatska použijte odkaz http://www.mvep.hr/en/consular-information/visas/visa-

requirements-overview/ . 

Ujistěte se prosím, že žádost o získání víza podáváte včas. HOC podpoří žádosti o víza, kde je to možné, ale 

nemůže pomoci, pokud žádost o vízum nebude podána včas. 

Doprava 

Při příletu a odletu zajistí HOC dopravu pro všechny týmy z letiště v Záhřebu do hotelu a z hotelu na letiště. 

Přepravní formulář musí být vyplněn s maximální přesností, včetně čísel letů, terminálů a podrobností o 

sportovním vybavení, počtů a typů invalidních vozíků a přídavných motorů. 

V průběhu soutěže HOC zajistí dopravu na trase Hotel – místo konání – Hotel. Podrobný časový plán dopravy 

bude k dispozici v hotelové hale a na informacích na místě konání. 

Po dohodě s HOC nabízíme také přepravu z letiště Vídeň a Budapešť. Tato přeprava vyžaduje včasné 
oznámení HOC. Náklady na dopravu z letiště Vídeň a letiště v Budapešti si hradí týmy samy. 

Pojištění 

Každý tým si musí zajistit zdravotní pojištění a cestovní pojištění tak, aby pokrylo zranění nebo lékařské 
ošetření, ztrátu majetku nebo ztrátu zavazadel. World Boccia a HOC nenesou žádnou zodpovědnost za zranění 
nebo refundaci mzdy v důsledku zranění. 

 
Dopingová kontrola 

Na soutěži bude probíhat dopingová kontrola. 
 
Covid protokol HOC se bude řídit opatřeními národní autority a WorldBoccia.  

https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/11/BISFed-COVID-19-Return-to-Competition- 
Protocol_V2_0_Oct.2021.pdf 

https://www.hzjz.hr/en/ 
 

http://www.worldboccia.com/
http://www.mvep.hr/en/consular-information/visas/visa-requirements-overview/
http://www.mvep.hr/en/consular-information/visas/visa-requirements-overview/
https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/11/BISFed-COVID-19-Return-to-Competition-Protocol_V2_0_Oct.2021.pdf
https://www.hzjz.hr/en/

