
Akce se koná pod záštitou primátora města Havířova
Partnery akce jsou město Havířov, Helpklub, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením, Nadace O2, Přirozenou cestou s r.o.,  Centrum APA, Hotel Rudolf Havířov. 

Pravidla: Hraje se dle platných pravidel CP-ISRA (ke sta-

žení na http://www.spastic.cz/cz/boccia/o-sportu.php). Pořadatel 

si vyhrazuje právo na úpravu v oblasti sloučení kategorií. Nezna-

lost pravidel účastníky turnaje neomlouvá. Proto začátečníkům 

vřele doporučujeme pravidla nastudovat :)

Ubytování: Ze soboty 6. 10. na neděli 7. 10. v Havířově. 

Ubytování bude na více místech. Nejvíce hráčů bude ubytováno 

v Hotelu Rudolf v Havířově. S každým hráčem může být ubyto-

ván maximálně jeden asistent. Do přihlášky uveďte, zda se tur-

naje zúčastníte na elektrickém či mechanickém vozíku – bude to 

mít vliv na Vaše umístění při ubytování! Ubytování je nezbytnou 

součástí turnaje, neboť v sobotu odpoledne proběhnou školící 

workshopy pro hráče, rozhodčí, rodiče i asistenty pod vedením 

boccistických špiček v ČR. Náklady na ubytování budou hrazeny 

ze zdrojů programu Think Big Nadace O2. Vřele doporučujeme 

přihlásit se k ubytování i havířovským účastníkům turnaje. Jed-

nak z důvodu společného školení, ale svou přítomností můžete 

přispět k lepší atmosféře celé akce.

Stravování: 
obědy: na místě konání turnaje. Každý si hradí sám – objed-

návky na místě.

večeře a snídaně: v místě ubytování. Hrazeno z prostředků Na-

dace O2. Speciální požadavky na stravu vyplňte v přihlášce. 

další informace: Je nutné mít sebou přezůvky.

Každý kurt bude vybaven jednou sadou míčů pro případ, že by 

některý z hráčů neměl vlastní.

datUm: 6.—7. 10. 2012

ČaS regiStrace: do 8:30 hodin

ČaS zahájení: 6. 10. v 9 hodin

ČaS UkonČení: 7. 10. ve 14 hodin

míSto konání: Městská sportovní hala Slávia, Astronau-

tů 9, Havířov-město 

(http://www.ssrz.cz/objekty~mestska-sportovni-hala)

Pořadatel: Helpklub, Sdružení rodičů a přátel dětí s po-

stižením (www.helpklub.cz)

kontakt: Martin Kučera, bocciaturnaj@seznam.cz, 

775 064 751

Přihlášky: ke stažení na www.helpklub.cz, vyplněné zasí-

lat na adresu bocciaturnaj@seznam.cz do 24. 9. 2012

vyPSané SoUtěže:
1) Havířovský turnaj open – pro registrované hráče kategorií 

BC 1, BC 2, BC3 a  BC4 hrající 1. nebo 2. ligu, pro neregistrované 

hráče a neoklasifikované hráče

2) 3. liga v rámci národního OZP cupu – kategorie BC2 a BC3

kdo: Turnaj je otevřen pro registrované i neregistrované hráče 
užívající ke  své běžné mobilitě vozík, kteří se utkají mezi se-

bou v základních skupinách bez rozdílu kategorií dle vypsaných 

soutěží. Neklasifikovaní hráči zašlou zároveň s přihláškou kopii  

zdravotní zprávy.


