Zagreb 2022 World Boccia Intercontinental Challenger
2. – 10. 4. 2022
Národní členská organizace BISFed World BOCCIA:
Pořadatel:
vedoucí výpravy:
fyzioterapeut:
reprezentanti:

Česká federace Spastic Handicap, z. s.
Croatian Boccia Association

Robert Křivan
Karel Jakubál

Blažková Simona
Sajdak Roman
Skopalová Barbora
Žabka Josef
Kreibichová Jiřina
Čermáková Marcela
Peška Adam
Procházka Radek
Marsín Jiří

BC1
BC1
BC1
BC2
BC2
BC3
BC3
BC4
BC4

jednotlivci, tým C1/2
jednotlivci, tým C1/2
jednotlivci
jednotlivci, tým C1/2
jednotlivci
jednotlivci, páry
jednotlivci, páry
jednotlivci
jednotlivci

Blažková Natalija
Sajdaková Alena
Skopalová Andrea
Břehová Radka
Kreibichová Michaela
Čermáková Zuzana
Čermák Aleš
Pešková Ivana
Peška Josef
Šajnarová Kateřina
Marsínová Dana

asistentka BC1
asistentka BC1
asistentka BC1
asistentka BC2
asistentka BC2
rampařka BC3
sportovní asistent
rampařka BC3
sportovní asistent
asistentka BC4
asistentka BC4

asistenti:

02.4.
So

03.4.
Ne

04.4.
Po

05.4. 06.4.
Út
St

07.4.
Čt

08.4.
Pá

09.4.
So

Příjezd a akreditace
Klasifikace
Kontrola vybavení
Trénink
Zahajovací ceremoniál
Individuální soutěž
Soutěž týmů a párů
Medailový a závěrečný ceremoniál
Odjezd
Covid testy

Nezapomenout: pas, nebo občanský průkaz, negativní PCR test, certifikát o očkování
v tištěné, nebo elektronické formě, dokumenty ke klasifikaci (pro jistotu budu mít u sebe vše co jste
zaslali)
doprava: po vlastní ose
doporučuji před výjezdem vyplnit vstupní formulář https://entercroatia.mup.hr/
číslo na zdravotní pohotovost v Chorvatsku 112
- prosím všechny řidiče, aby mi v průběhu cesty nahlásili předpokládaný čas příjezdu
- po příjezdu do hotelu zaparkujte před hlavním vchodem do hotelu pro snadnější vyložení věcí a
teprve potom vám doporučím kde nejlépe zaparkovat
- 2.4. nemáme naplánované žádné turnajové procedury
- po příjezdu do hotelu vám pomohu s ubytováním, od 18:00 možnost se navečeřet
-20:00 +, schůzka výpravy

10.4.
Ne

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.
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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.
- čas, kdy má jít reprezentant se svým asistentem na snídani doporučí vedoucí výpravy na základě
aktuálního časového programu
Rozpis soutěže nebude zahrnovat přestávky na oběd. Oběd bude vydáván po dostatečně dlouhou dobu, aby se
všichni mohli najíst během dne.
-

Vedoucí výpravy každý den vyzvedne a rozdá členům výpravy stravenky na oběd

-

Vzhledem k zápasům v různý čas napříč kategoriemi doporučí vedoucí výpravy vhodné časové rozpětí

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

Nemáme ve výpravě nikoho se specifickými požadavky, dotazoval jsem se, ale pokud by si někdo pře
jen přál/potřeboval speciální stravu, tak mě kontaktujte.

Pravidla
Pro turnaj platí aktuální pravidla BISFed Boccia, zveřejněná na webových stránkách www.worldboccia.com.
-

Pokud by měl někdo dotazy k pravidlům, tak jsem vám samozřejmě k dispozici .

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 organizátor nenesou žádnou zodpovědnost za zranění nebo
refundaci mzdy v důsledku zranění.
-Domluva o pojištění výpravy s Pavlou Vrbovou
Dopingová kontrola
Na soutěži bude jako vždy probíhat namátková dopingová kontrola.
-

máte právo na přítomnost vedoucího výpravy při dopingové kontrole (doporučuji)
případné dotazy k průběhu dopingové kontroly rád zodpovím

Covid protokol: Organizátor se bude řídit opatřeními národní autority a WorldBoccia.
Jsem si jist, že jste Anti-Covid pravidla na BISFed turnajích dopodrobna probrali na soustředění, nicméně pro
jistotu přikládám odkaz na celý dokument BISFed a výtah toho nejdůležitějšího ze stránek www.spastic.cz .
(případné dotazy opět rád zodpovím)
https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/11/BISFed-COVID-19-Return-to-CompetitionProtocol_V2_0_Oct.2021.pdf
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Hlavní změny pravidel BISFed ke snížení rizika ONEMOCNĚNÍ COVID-19
Udržování fyzické vzdálenosti během zápasů
1) Když sportovec nehraje, musí se přesunout 1,5 m od ostatních hráčů
Pro udržení vzdálenosti 1,5 m mezi hráči po dobu hry, musí hráči, kteří nehrají, být mimo své odhodové
boxy. Hráči se přemisťují na určená místa, za zadní hranici odhodových boxů (všechna kola vozíku) a dodržují
následující:


Pokud hráči rozhodčí řekne, aby se posunul dále, musí vyhovět.



Bude-li na řadě protistrana, tak strana, která právě odehrála, opustí své odhodové boxy.



Pokud se hráč, který hraje, potřebuje posunout do zadní části svého odhodového boxu, pak se hráč,
který nehraje, musí vzdálit více.



V soutěži jednotlivců BC3 odstraní hráč své sportovní vybavení pouze tehdy, pokud zavazí protistraně
ve hře.

Poté, co sportovec odehraje, rozhodčí ukáže barvu strany, která je na řadě. Rozhodčí počká, až se strana, která
nehraje, přesune do dostatečné vzdálenosti mimo svůj odhodový box a teprve potom dá pokyn časomíře pro
spuštění času. Pokud si rozhodčí myslí, že při přesunu došlo k porušení pravidel, použije 15.7.1.
Dá-li rozhodčí pokyn ke hře straně, a tato se rozhodne vstoupit do kurtu, aby si prohlédla situaci míčů, či
v případě hry jednotlivců či a párů BC3 se strana rozhodne směrovat rampu z odhodového boxu, aniž by hráč
vstoupil do odhodového boxu, rozhodčí dá časoměřiči ke spuštění času neprodleně. V těchto dvou případech
nebude nutné čekat, až strana bude mít všechna čtyři kola svého vozíku uvnitř odhodového boxu.
2) Hráči, kteří používají manuální herní vozíky
Hráči, kteří používají manuální vozíky a nemají nárok na sportovního asistenta nebo ti, kteří mají sportovního
asistenta, ale komunikace trvá déle, mohou být v souvislosti s přesuny v nevýhodě. Proto sportovci BC2, BC3 a
BC4 mohou mít na kurtu svého kovidového asistenta.
3) Pro hráče se sportovním asistentem:


V okamžiku, kdy rozhodčí ukáže, která strana hraje, přesune sportovní asistent hráče, který nehraje,
mimo odhodový box. Sportovní asistent přesouvá hráče BEZ pokynu hráče.



Sportovní asistent BC1 může vstoupit do odhodového boxu, když vidí signál rozhodčího, že na řadě je
protistrana.



Sportovní asistent BC3 může hráče přesunout, když vidí, jak se druhá strana připravuje, nebo když jim
to rozhodčí řekne.
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Hráčům BC1, kteří používají manuální vozík, pomáhá sportovní asistent na kurtu i mimo něj.



Pro hráče BC3, kteří používají manuální vozík, pomáhá kovid asistent kovid s pohybem na kurtu i
mimo něj.
1. Po návratu do odhodového boxu musí covid asistent odhodový box okamžitě opustit.
2. Hráč nemůže požádat covid asistenta o nastavování vozíku v odhodovém boxu.
Sportovní či covid asistent nesmí s hráčem nijak komunikovat [pravidlo 15.5.3]. Pokud covid
asistent přesune hráče zpět do boxu a podle názoru rozhodčího nastavuje vozík bez jakéhokoli
pokynu hráče ke hře, použije pravidlo 15.5.5.

4. Hráči BC2 a BC4:
Mohou mít covid asistenta, jehož úlohami bude:
1. Pomoci hráči při přesunu z odhodového boxu a zpět do něj.
2. Hráč nemusí asistenta nijak vyzývat. Ve chvíli, kdy rozhodčí ukáže, která strana hraje, přesune
sportovní asistent hráče, který nehraje, mimo odhodový box. Sportovní asistent přesouvá
hráče BEZ pokynu hráče.
Platí zde však následující:


Při přesouvání hráče, kteří používají manuální vozík, pomáhá covid asistent na kurtu i mimo něj. Po
návratu do odhodového boxu musí covid asistent odhodový box okamžitě opustit. Hráč nemůže
požádat covid asistenta o nastavování vozíku v odhodovém boxu. Asistent nesmí s hráčem nijak
komunikovat [pravidlo 15.5.3]. Pokud covid asistent přesune hráče zpět do boxu a podle názoru
rozhodčího nastavuje vozík bez jakéhokoli pokynu hráče ke hře, použije pravidlo 15.5.5.



Covid asistent sbírá míče svého/ svým hráčům.



Covid asistent sbírá v případě potřeby jack a mrtvé míče.

Všechny kurty budou předěleny; pokud je míč vyhozen/vypuštěn mimo hřiště, zůstane tam, kde leží.
POZNÁMKA: Pokud se rozhodčí během zápasu musí dotknout míče (např. pro měření), sportovní asistent či
covid asistent očistí míč mezi směnami a rozhodčí si musí vydezinfikovat ruce.
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Denní program
-

řídí a určuje vedoucí výpravy
použití písemného listu s programem dne vzor Sevilla (vyhotový vedoucí výpravy, před
následujícím hracím dnem, předá osobně nebo prostřednictvím fotokopie přes whattsup)
reprezentanti se dopravují do haly s dostatečným časovým předstihem
způsoby dopravy do haly (pěšky, transport organizátorem, vlastním automobilem)
časy snídaní a večeří nutno upravovat dle časového program dne
návrat reprezentanta na hotel ze sportoviště pouze s vědomím vedoucího výpravy
Vedoucí výpravy může upravit denní program s ohledem na změnu časového
harmonogramu pořadatelem, informaci podá ve whatsup skupině, nebo osobně
pravidelné večerní schůzky s vedoucím výpravy (místo konání a čas bude každý den
upřesněn
vedoucí výpravy doprovází reprezentanty do Call Roomu (pokud budou chtít)

Kontrola vybavení
-

na průběh dohlíží / asistuje vedoucí výpravy
na tomto turnaji je ještě možné míti staré míče (nelicencované)
na kontrolu se dostavit pouze na herním vozíku bez míčů, případně s herními pomůckami
(rampa, koše na míče ,stoličky, v herních dresech)
proběhne 3.4.2022 v 15:15

Klasifikace
-

-

pouze jeden klasifikační panel
ke klasifikaci reprezentanty doprovází vedoucí výpravy pokud sám nestanoví jinak
nutnost mít sebou potřebné dokumenty (pas, dokumenty ke klasifikaci, souhlas s klas.)
ke klasifikaci můžete být vybráni I v průběhu turnaje, pokud se tak stane, vyžádejte si
přítomnost vedoucího výpravy
klasifikace proběhne 3.4.2022
16:10

Josef

Zabka

CZE

Muž

16:40

Jiřina

Kreibichová

CZE

Žena

17:10

Barbora

Skopalová

CZE

Žena

17:40

Jiří

Marsín

CZE

Muž
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Whats up
-

oficiální komunikační protokol výpravy
nutnost být na příjmu (hráč nebo asistent)
hlášení změn v časovém harmonogramu ze strany pořadatele
šíření obecných informací od pořadatele

Chování na sportovišti
-

použití nářaďovny (malý prostor, zdržovat se jen po dobu nezbytně nutnou)
používání roušky / respirátorů na sportovišti
do rozhazovny chodit pouze v pořadatelem vymezený čas
nerozhazovat se v prostorách, které nejsou k tomu určené
s pořadateli komunikovat v procesních aspektech turnaje pouze prostřednictvím vedoucího výpravy
stále mít u sebe akreditaci (reprezentant i asistent)
pasy mít stale usebe
řídit se dením programem vyhotoveným vedoucím výpravy
sledovat whats upp skupinu
nenechávat cennosti volně ležet
pořizování skupinových fotek nebo video záznamu na sportovišti pouze s vědomím vedoucího
výpravy
dodržovat dress code ma sportovišti

Zdravotní stav
-

v případě zhoršení zdravotního stavu informovat neprodleně vedoucího výpravy a to v jakoukoliv
denní hodinu
v případě úrazu informovat neprodleně vedoucího výpravy a to v jakoukoliv denní hodinu

Asistenti
-

zajišťují denní potřeby reprezentantů
jsou v průběhu hracího dne k dispozici potřebám reprezentantů
komunikují s vedoucím výpravy
dbají pokynů vedoucího výpravy
asistují svým svěřencům při jídle, rozházení, v callroomu
sledují whats up skupinu
dodržují předem stanovený časový plán a dbají na dodržení časového plánu svého svěřence
na sportovišti se chovají dle pravidel stanovených organizátorem a vedoucím výpravy
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Ubytování
-

možnost využití hotelového baru, káva, čaj (alkohol nedoporučuji)
jídelna se nachází nalevo za recepcí, jiná místnost pro snídaně a večeře
možnost využití vellnes, sauny
dohodneme se s fyzioterapeutem výpravy na fyzio činnosti v době osobního volna (případná dohoda
s vedením hotelu a vedoucím výpravy na zapůjčení místnosti)
Snídaně
(hotel) –
6:00 – 10:00
Oběd
(sportoviště) –
12:00 – 15:00
Večeře
(hotel) –
19:00 – 22:00

-

Mapka Sportoviště

Zahajovací Ceremoniál
Na sportovišti, předpokládaný čas 3.4.2022 v 17:00
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Předturnajový Trénink

Předávání Medajlí
Jednotlivci
týmy/páry

7.4.2022
9.4.2022

2.4.2022 se uskuteční informační schůzka členů výpravy s vedoucím výpravy ve dvoraně
hotelu.
Čas bude upřesněn přes WhatsUP (časový plán na druhý den”turnajové procedury, denní program,
transport hotel/hala)

Robert Křivan
vedoucí výpravy
+420 731 361 238
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