Tělovýchovná jednota zdravotně postižených Halma z. s.
ve spolupráci s Českou federací boccii, Plzeňským krajem, statutárním městem Plzeň a hotelem IBIS Plzeň

pořádá

MEZINÁRODNÍ OTEVŘENÝ TURNAJ
V BOCCIE
týmy, páry a jednotlivci
pro sportovce
tříd BC1, BC2, BC3 a BC4

17. - 19. listopadu 2017
Sportovní hala ZČU v Plzni (týmy a páry)
a
Sportovní hala ZŠ Chotěšov (jednotlivci)

I. ZÁKLADNÍ ČÁST
Pořadatel:

Tělovýchovná jednota ZP Halma z.s. ve spolupráci s Českou federací boccii z.s., za
podpory města Plzně a Hotelu IBIS Plzeň

Datum konání:

17. – 19. listopadu 2017

Místo konání:

Sportovní hala ZČU v Plzni https://mapy.cz/s/20m6Q
Sportovní hala ZŠ Chotěšov http://www.zschotesov.eu

Hlavní pořadatel:

Vendula Sudová

Ředitel závodů:

Roman Suda

Delegát ČFB:

František Serbus

Hlavní rozhodčí:

bude doplněno

Prezentace:

Eva Lorencová

Zdravotnická služba: First Help
Partneři TJ Halma Plzeň:

II. TECHNICKÁ ČÁST
Ubytování:

Zajistí pořadatel na základě řádně vyplněné objednávky v návratce v:
Hotelu IBIS Plzeň a to od čtvrtka 16.11. do neděle 19.11. 2017. Cena za ubytování je 500 Kč/
osoba/noc včetně snídaně. Ubytování je na dvoulůžkových pokojích.

Stravování:

Je zajištěno formou polopenze (snídaně – bufet, večeře jednotné menu) v hotelu IBIS. Obědy
budou zajištěny přímo v jídelně ZŠ Chotěšov a ve sportovní hale ZČU v Plzni.
Strava je zajištěna v rozsahu:
Čtvrtek 16.11. - večeře
Pátek 17. 11. - oběd
- večeře
Sobota 18. 11. - oběd
- večeře
Neděle 19. 11. - oběd

145,- Kč hotel IBIS
62,- Kč sportovní hala ZČU v Plzni
145,- Kč hotel IBIS
62,- Kč jídelna ZŠ Chotěšov
145,- Kč hotel IBIS
62,- Kč jídelna ZŠ Chotěšov

Cestovné:

Dopravu na místo prezentace a do tělocvičny závodníkům a jejich doprovodu si zajišťují
sportovci nebo jejich kluby sami.

Prezentace:

Účastníci jsou povinni se prezentovat ve čtvrtek 16. 11. 2017 od 18:00 do 20:00 hodin v hotelu
IBIS nebo ve pátek 17. 11. 2017 od 8:00 do 9:30 hodin místě konání soutěže.

Klasifikace:

Sportovci musí mít platnou mezinárodní nebo národní klasifikaci. V případě nových hráčů bude
klasifikace zajištěna na místě.

Startovné:

400,-Kč/hráč v případě účasti v soutěži jednotlivců i družstev (páry nebo týmy). 300,-Kč/hráč
v případě účasti pouze v soutěži jednotlivců. Startovné se hradí při prezentaci.

Přihlášky:

Řádně a čitelně vyplněné přihlášky zašlete nejpozději do 13. 10. 2017 prostřednictvím
elektronického formuláře zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnR3gmeJlvlv8HPaZq9kusWrRkTeShY15v7tCFmeWmQO1BA/viewform?usp=sf_link

Zdrav.služba: Je zajištěna pořadatelem v místě konání soutěže.
Ceny:

Závodníci na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích obdrží medaili, diplom a věcnou
cenu.

Informace:

Další informace obdržíte na telefonním čísle nebo na mailu:
Roman Suda 724 073 469 suda@centrumzbuch.cz

III. SPORTOVNÍ USTANOVENÍ
Předpis:

Hraje se podle mezinárodních pravidel boccii vydaných BISFed (platných od roku 2017 verze 2)

Vypsané soutěže:
A. Mezinárodní soutěž týmů BC1,2 bez rozdílu věku a pohlaví.
B. Mezinárodní soutěž párů BC3 bez rozdílu věku a pohlaví.
C. Mezinárodní soutěž párů BC4 bez rozdílu věku a pohlaví.
D. Mezinárodní soutěž jednotlivců ve třídě BC1 bez rozdílu věku a pohlaví.
E. Mezinárodní soutěž jednotlivců ve třídě BC2 bez rozdílu věku a pohlaví.
F. Mezinárodní soutěž jednotlivců ve třídě BC3 bez rozdílu věku a pohlaví.
G. Mezinárodní soutěž jednotlivců ve třídě BC4 bez rozdílu věku a pohlaví.

Soutěž:

Celkem bude přijato maximálně 6 týmů BC1, BC2, párů BC3 a párů BC4. Účastníci soutěže týmů
a párů budou hrát i jednotlivce.

Protest:

Musí být podán vyplněným protestním formulářem a vkladem 100,- Kč do 30 minut po
ukončení hry. Dále viz. pravidla Boccii BISFed – Protestní řízení.

Podmínka účasti:
Upozornění:

Časový pořad:

Řádně vyplněná přihláška odeslaná v termínu, zaplacené startovné.
1.
2.
3.
4.

Dodatečné přihlášky došlé po termínu nelze akceptovat.
Rozjezd výprav je možný až po vyhlášení výsledků.
Závodníci, spoluhráči a asistenti soutěží v dresech týmů.
Rozhodčí se přihlašují prostřednictvím online formuláře, jako hráči a doprovody.
Čtvrtek 16. listopadu 2017
18:00 – 20:00
příjezd a prezentace týmů
20:00 – 22:00
lajnování kurtů hala Plzeň, příprava místností - hala
Pátek 17. listopadu 2017
07:00 – 08:30
snídaně – pro ubytované hotel IBIS
08:00 – 09:30
příjezd a prezentace týmů
08:00 – 09:00
schůzka rozhodčích a pomocníků – hala
09:30 – 09:40 schůzka vedoucích týmů – hala
10:00 – 20:00
soutěž týmů a párů – hala
11:30 – 14:00
oběd – hala
18:00 – 21:00
večeře – hotel IBIS
19:30 – 21:00 lajnování kurtů hala Chotěšov
Sobota 18. listopadu 2017
07:00 – 08:30
snídaně – hotel IBIS
08:00 – 08:15
schůzka rozhodčích a pomocníků – hala
08:30 – 19:00
soutěž jednotlivců I. část – hala
11:30 – 14:00
oběd – hala
18:00 – 21:00
večeře – hotel IBIS
21:00 – 23:00 společné posezení v salonku hotelu IBIS (kulturní program)
Neděle 19. listopadu 2017
07:00 – 08:30
snídaně – hotel IBIS
do 10:00
vyklizení pokojů hotel IBIS
08:00 – 08:15
schůzka rozhodčích a pomocníků – hala
08:30 – 15:30
soutěž jednotlivců II. část, finále – hala
11:30 – 14:00
oběd – hala
15:45 – 16:15
vyhlášení výsledků – hala
od 16:15
odjezd účastníků

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového rozvrhu. Pokud k takové změně dojde, budou o ní účastníci ihned informováni.

Upozornění: 1. Transport účastníků mezi halou a ubytovnou pořadatel nezajišťuje!!!
2. Doprovod musí mít sportovní obuv na přezutí!!!

Roman Suda
ředitel turnaje

