
Akce se koná pod záštitou primátora města Havířova.
Partnery akce jsou město Havířov, Helpklub, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením, Nadace Telefónica, 
Centrum APA při FTK UP.
Mediálním partnerem je rádio Kiss Morava a MF DNES.

klasifikovaní hráči zašlou zároveň s přihláškou kopii zdra-
votní zprávy.

Pravidla: 
Hraje se dle platných pravidel CP-ISRA (ke stažení 
na http://www.spastic.cz/cz/boccia/o-sportu.php). Po-
řadatel si vyhrazuje právo na úpravu v oblasti sloučení 
kategorií. Neznalost pravidel účastníky turnaje neomlou-
vá. Proto začátečníkům vřele doporučujeme pravidla na-
studovat 

Ubytování:  
Ubytování ze soboty 20. 4. na neděli 21. 4. proběhne 
na internátě ZŠ a SŠ prof. Matějíčka, Ostrava-Poruba. 
Cena za ubytování činí 150 Kč. S hráčem může být ubyto-
ván vždy jeden asistent! 
V omezeném množství je pro závodníky z daleka možnost 
ubytování již z pátku na sobotu. Strava není zajištěna. 
V případě zájmu bude zajištěn hromadný svoz z místa 
turnaje do místa ubytování a zpět – vyplňujte prosím 
v přihlášce. 

důležité: 
V sobotu v 19 hodin proběhne v místě ubytování první 
valná hromada HSC Havířov, o.s., na které budou členové 
seznámeni se stanovami klubu, současnou finanční situ-
ací a plány do budoucna. Zároveň bude zvolen výkonný 
výbor. Zájemcům, kteří zatím členy nejsou bude umožně-
no do HSC Havířov vstoupit a to jak z řad hráčů, tak z řad 
rodičů, asistentů, rozhodčích. 

Stravování: 
obědy: v místě konání turnaje. Každý si hradí sám – ob-
jednávky na místě.
večeře: v místě ubytování, cena: 65 Kč
Snídaně: v místě ubytování, cena: 45 Kč
Speciální požadavky na stravu vyplňte v přihlášce. 

další informace: 
Bez přezůvek nebudete vpuštěni do sportovní haly. 
Každý kurt bude vybaven jednou sadou míčů pro případ, 
že by některý z hráčů neměl vlastní.

datUm: 20.–21. 4. 2013

ČaS regiStrace: do 8:30

ČaS zahájení: 20. 4. v 9 hodin

ČaS UkonČení: 21. 4. ve 14 hodin

míSto konání: 
Městská sportovní hala, Astronautů 9, Havířov-Město
(http://www.ssrz.cz/objekty~mestska-sportovni-hala) 

Pořadatel: 
Handicap sport club Havířov, o. s. 

kontakt: 
Martin Kučera, 45martin@seznam.cz, 775 064 751
Eva Kučerová, bocciaturnaj@seznam.cz, 606 039 903

Přihlášky: 
od 1. 4. do 10. 4. na www.hschavirov.cz, poté bude přihla-
šovací systém uzavřen

Startovné: 200 Kč
vypsané soutěže:
1. Havířovský turnaj league – pro registrované hráče ka-

tegorií BC 1, BC 2, BC3 a BC4 hrající 1. nebo 2. ligu
2. Havířovský turnaj open – pro hráče mimo 1. a 2. ligu 

a neregistrované hráče
3. Havířovský turnaj v kategorii BC 3 – v případě mini-

málně šesti přihlášených hráčů.
Pozn.: Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu vypsaných soutěží v závis-
losti na počtu přihlášených hráčů. 

kdo: 
Turnaj je otevřen pro registrované i neregistrované hráče 
užívající ke své běžné mobilitě vozík, kteří se utkají mezi 
sebou v základních skupinách bez rozdílu kategorií. Ne-
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