SC Jedličkova ústavu Praha z. s. ve spolupráci s Českou federací
boccii z. s., ČATHS, Magistrátem Hlavního Města Prahy, NSA a
TOP HOTELEM Praha
pořádá

MEZINÁRODNÍ OTEVŘENÝ
TURNAJ V BOCCIE
A
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
týmy, páry a jednotlivci
BC1, BC2, BC3, BC4, BC5

3. - 5. 6. 2022
Sportovní hala Jedenáctka - Praha 11

I. ZÁKLADNÍ ČÁST
Pořadatel:

SC Jedličkova ústavu Praha, z.s. ve spolupráci s Českou federací boccii, z. s.,
ČATHS, za finanční podpory Magistrátu Hlavního Města Prahy, Národní sportovní
agentury, PRE a TOP HOTELEM Praha

Partneři SC JÚ Praha: Jedličkův ústav a školy Praha, Nadace JÚŠ, Outdoor Aktivity, S-Mobil, Under
Armour, Praha, Progress Cycle, Con4Pas, Canaria Travel, Isostar, 3M, Handicap
Transport, Genesy, Kooperativa, UniCredit Bank, Nev-Dama
Datum konání:

3. – 5. 6. 2022

Místo konání:

Sportovní hala Jedenáctka, Mírového hnutí 2385/3, Praha 11 – Chodov
http://jedenactka-vodni-svet.cz/multifunkcni_sportovni_hala_jedenactka_vs
GPS: 50°02'18.6"N 14°30'07.2"E podívejte se na Google Maps nebo Mapy.cz
Sportovní plocha je o velikosti 60 x 30 metrů s vinylovým povrchem Omnisports
EXCEL®, 6 šaten se zázemím pro sportovce a tribuny pro více než 300 diváků.

Hlavní pořadatel:

Pavel Martínek

Ředitel závodů:

Pavla Vrbová

Delegát ČFB:

Vladimír Nosek

Hlavní rozhodčí:

Klára Štefková

Asistent hl. rozhod.:

Martina Kubalíková

Prezentace:

Klára Jelínková

Zdravotnická služba:

Fuksíková Dominika
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II. TECHNICKÁ ČÁST
Ubytování:

Zajistí pořadatel na základě řádně vyplněné přihlášky v:
Top Hotelu Praha http://www.tophotel.cz/cs/ubytovani/, Blažimská 1781/4, Praha 4 – Chodov,
je možné již od čtvrtka 2. 6. 2022 do pondělí 6. 6. 2022 v jedno a dvou lůžkových pokojích.
Cena za ubytování se snídaní je za 1600,- Kč za 2lůž.pokoj/noc (1400,- Kč za 1lůž.pokoj/noc).
Hotel disponuje 7 bezbariérovými pokoji, které budou rozděleny výpravám, ostatní pokoje jsou
s užším vstupem do koupelen. Rovněž výtahy v hotelu jsou rozměrově omezené – prosím
počítejte s tím! Parkování v hotelu je placené (140,- Kč/den)!
Pěší vzdálenost z TOP Hotelu Praha do sportovní haly Jedenáctka je přibližně 900 metrů
(15minut), mapu najdete zde: https://mapy.cz/s/pVpB
Za ubytování Vám bude vystavena faktura pořadatelem.

Stravování: Je zajištěno v Jankovně u bazénu https://www.jankovnaubazenu.cz/, Mírového hnutí 2137/7,
Praha 4 - Chodov (u Hotelu TJ Chodov). V restauraci budou obědy a večeře, které budou formou
výběru z bufetového stolu vždy ze 2 hlavních jídel včetně polévky, salátu a dezertu. Víkendové
menu upřesníme před akcí. Ve Sportovní hale Jedenáctka bude v provozu místní občerstvení.
Pěší vzdálenost z haly do restaurace je přibližně 300 metrů, mapu najdete zde:
https://mapy.cz/s/2tHRw
Strava je zajištěna v rozsahu:
Pátek 3. 6.
- snídaně
v místě ubytování
- oběd
200,- Kč (včetně DPH)
- večeře
200,- Kč (včetně DPH)
Sobota 4. 6. - snídaně
v místě ubytování
- oběd
200,- Kč (včetně DPH)
- večeře
200,- Kč (včetně DPH)
Neděle 5. 6. - snídaně
v místě ubytování
- oběd
200,- Kč (včetně DPH)

v restauraci
v restauraci
v restauraci
v restauraci
v restauraci

Za stravování Vám bude vystavena faktura pořadatelem.
Cestovné:

Dopravu na místo prezentace, ubytování a do haly závodníkům a jejich doprovodu zajišťuje a
hradí vysílající TJ či SK.

Zdrav. klasif.: Sportovci musí mít platnou národní klasifikaci. V případě nových hráčů bude klasifikace
zajištěna na místě či přes video.
Startovné:

600,- Kč týmy, páry, jednotlivci a 500,- Kč pouze jednotlivci. Startovné hradí přihlašující
TJ/SK hromadně za všechny přihlášené sportovce při prezentaci nebo na účet č.:
2109512498/2700, na vyžádání je možné vystavit fakturu. Členové České federace boccii mají
slevu na startovném 100,- Kč.

Přihlášky:

Řádně vyplněné přihlášky zašlete nejpozději do 9. 5. 2022 prostřednictvím elektronického
formuláře zde: https://forms.gle/55dm7pnvrmR4pvwd7
Elektronický formulář vyplní zvlášť každá osoba, která se bude turnaje účastnit (hráč, asistent,
doprovod, řidič, pořadatel, pomocník, rozhodčí…..)
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Zdrav. služba: Je zajištěna pořadatelem v místě konání soutěže.
Hygienická opatření (Covid-19):
Veškerá hygienická opatření se budou řídit aktuálním epidemiolog. nařízením vlády v termínu
konání akce.
Ceny:

Závodníci na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích obdrží pohár, medaili, diplom a
věcnou cenu. V kategoriích jednotlivců získá vítěz titul Mezinárodní Mistr České republiky.

Informace:

Další informace obdržíte na telefonním čísle:
Pavla Vrbová 777 156 061
Událost akce na facebookových stránkách pořadatele:
https://fb.me/e/1NdtbwApK

Přehled ceníku:
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

STARTOVNÉ
Týmy, páry a jednotlivci

600,- (500,-) Kč/hráč

Pouze jednotlivci

500,- (400,-) Kč/hráč
UBYTOVÁNÍ
1 400,- Kč / 1lůžkový pokoj/noc
včetně snídaně

TOP Hotel Praha

1 600,- Kč / 2lůžkový pokoj/noc
včetně snídaně
STRAVA

Snídaně

v místě ubytování

Oběd

200,- Kč/bufetový výběr

Večeře

200,- Kč/bufetový výběr

Cestovné si hradí závodník samostatně.
Platba startovného je možná v hotovosti na místě, nebo převodem na účet, na požádání vystaví pořadatel
fakturu. Za ubytování a stravování bude účastníkům vystavena faktura.
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ČASOVÝ POŘAD:
Prezentace: Účastníci jsou povinni se prezentovat v pátek 3. 6. 2022 od 8:00 do 9:00 hodin v hale
Jedenáctka při účasti v soutěži týmů a párů, nebo v sobotu 4. 6. 2022 od 7:30 do 8:15 hodin
v hale Jedenáctka při účasti v soutěži jednotlivců.
Čtvrtek 2. června 2022
17:00 – 19:00
příjezd
20:00 – 22:00
možnost navštívit halu, případně se rozházet
20:00 – 23:00
lajnování kurtů, příprava místností – hala
Pátek 3. června 2022
08:00 – 09:30
příjezd
08:00 – 09:00
prezentace – hala
09:15 – 09:30
schůzka vedoucích výprav – hala
09:30 – 09:45
schůzka rozhodčích a pomocníků – hala
10:00 – 20:00 Soutěž týmů a párů – hala
11:30 – 14:00
oběd – restaurace
17:30 – 19:00
večeře – restaurace
Sobota 4. června 2022
07:30 – 08:15
prezentace nově příchozích
08:00 – 08:15
schůzka rozhodčích a pomocníků – hala
08:30 – 19:00 Soutěž jednotlivců I. část
11:30 – 14:00
oběd – restaurace
17:30 – 19:00
večeře – restaurace
Neděle 5. června 2022
do 11:00
vyklizení pokojů Top Hotel
08:00 – 08:15
schůzka rozhodčích a pomocníků – hala
08:30 – 15:30 Soutěž jednotlivců II. část, finále – hala
11:30 – 14:00
oběd – restaurace
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!!!

4

III. SPORTOVNÍ USTANOVENÍ
Předpis:

Soutěže:

Hraje se podle NOVÝCH mezinárodních pravidel boccii vydaných BISFed na období 2021-2024
verze 2.0: https://www.worldboccia.com/about-boccia/rules/
a sportovního manuálu ČFB: https://boccia-sport.cz/download/sportovni-manual-2020/

VYPSANÁ SOUTĚŽ

KATEGORIE

MAXIMÁLNÍ POČET

Mezinárodní soutěž týmů a párů

BC1 + BC2

6 – 9 týmů

BC3

6 – 9 párů

BC4 (BC5)

6 – 9 párů

Mezinárodní soutěž jednotlivců

BC1

18

a Mezinárodní MČR

BC2

18

BC3

18

BC4

18

BC5

12

Všechny kategorie jsou otevřené hráčům bez rozdílu věku a pohlaví. V týmech a párech není
podmínkou hrát se ženou. Na turnaji nevyžadujeme nové míče s licencí BisFed. Jestliže bude
překročen limit počtu účastníků v jednotlivých kategoriích, přednostně budou moci soutěžit:
zahraniční účastníci, hráči registrovaní v ČFB umístění v žebříčku v roce 2021, hráči národní
soutěže SH a ostatní.
Účastníci soutěže týmů a párů se automaticky účastní také soutěže jednotlivců.

Počet kurtů: 8
Časomíra: Časomíra a skórování bude zajištěna novým systémem BOSS (BOccia Scoring System),
vyvinutým ve spolupráci s ČFB.
Rozhodčí:
Pořadatel hradí rozhodčím ubytování v TOP Hotelu Praha, stravování a cestovné. Bude jim
vyplacena odměna ve výši 500,- Kč/den a zvláštní příplatek za lajnování.
Protest:
Musí být podán vyplněným protestním formulářem a vkladem 150,- Kč do 30 minut po ukončení
hry. Dále viz pravidla Boccii BISFed – Protestní řízení.
Podmínka účasti: Řádně vyplněná přihláška odeslaná v termínu a zaplacené startovné.
Upozornění:
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 stejným elektronickým formulářem jako hráči.
Pavel Martínek
ředitel turnaje
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PARTNEŘI TURNAJE

PARTNEŘI SC JÚ PRAHA
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