
START BOCCIA CUP České Budějovice 11.-12.3.2023
Cena primátorky Města České Budějovice

Milí boccisté,

několik let pořádáme parasportovní akce, ale s vaším krásným sportem zatím nemáme 
zkušenosti. Přesto nebo možná právě proto jsme využili příležitost uspořádat v našem 
regionu jeden z turnajů START BOCCIA CUP. Víme, že jste zvyklí na vysoký organizační 
standard a vynasnažíme se vás nezklamat.

Doufáme, že přijmete pozvání do našeho města a předvedete Jihočechům bocciu v plné 
kráse.

Těšíme se na setkání, těšíme se na nová přátelství …

členové spolku Aktivně s vozíkem, z.s.

K našemu pozvání se připojuje také primátorka Českých Budějovic
paní Dagmar Škodová Parmová, která k naší velké radosti turnaj osobně podpořila 
a udělila mu záštitu svého úřadu.



1. ZÁKLADNÍ ČÁST

pořadatel: Aktivně s vozíkem, z.s. s důvěrou České federace boccii, z.s.
(Ivan Nestával, T: +420 724 018 111, ivan.nestaval@aktivnesvozikem.cz)

datum konání: 11. – 12.3.2023

místo konání: Sportovní hala Hrdějovice, Hrdějovice 597, Hrdějovice 373 61

ředitel turnaje: Roman Suda

delegát ČFB: Pavla Vrbová

hlavní rozhodčí: určí komise rozhodčích

klasifikátor: určí komise klasifikátorů

2. TECHNICKÁ ČÁST

SPORTOVIŠTĚ
Sportovní hala Hrdějovice, 38 x 19m, polyuretanový povrch, k dispozici budou šatny 
a odpočinkový sál. Prostorné parkoviště. Sportovní hala se nachází na okraji Č.Budějovic. 
Vzdálenost haly od hotelu je 7 km a autem ji překonáte maximálně za 15 minut. 
http://halahrdejovice.cz/

UBYTOVÁNÍ zajistí pořadatel dle řádně vyplněné přihlášky.

Ubytování sportovci a jejich doprovody:
Hotel Metropol Senovážné náměstí 2, České Budějovice, 370 06
https://www.hotelmetropolcb.cz/

Ubytování je možné od pátku 10.3.2023 do neděle 12.3.2023 v jednolůžkových, 
dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. V přihlášce prosím specifikujte své požadavky 
na ubytování. Hotel má k dispozici jeden bezbariérový pokoj, který bude neobsazen 
a bude k dispozici všem účastníkům. Parkoviště je bezplatné přímo před hotelem. 

SGL 1 100 Kč/noc vč. snídaně
DBL/TW 1 400 Kč/noc vč. snídaně
TRPL 1 800 Kč/noc vč. snídaně

Faktura za ubytování bude vystavená pořadatelem.

Ubytování rozhodčí a organizátoři (bez vozíku – hotel nemá úplný bezbariérový komfort)
Hotel Klika Zátkovo nábřeží  17, České Budějovice, 370 01 https://www.hotelklika.cz/

STRAVOVÁNÍ
snídaně: v hotelu součástí ceny ubytování
obědy: na hale; cena 150 Kč.

večeře: Restaurace Metropol (v těsné blízkosti Hotelu Metropol), výběr třech jídel 
z „Boccia menu“. Pátek v individuálních časech, sobota společná večeře. Cena 180 Kč.



CESTOVNÉ
Dopravu na místo prezentace, ubytování a do haly závodníkům a jejich doprovodu 
organizátor nezajišťuje.

ZDRAVOTNÍ KLASIFIKACE
Sportovci musí mít platnou národní klasifikaci. V případě nových hráčů bude klasifikace 
zajištěna na místě. Ke klasifikaci si vezměte lékařskou zprávu o vaší diagnóze. Po dohodě 
s klasifikátorem, lze zaslat i předem elektronicky.

STARTOVNÉ
400 Kč soutěž jednotlivců
Startovné hradí přihlašující TJ/SK hromadně za všechny přihlášené sportovce převodem 
na základě fakturace.
Členové České federace boccii mají slevu na startovném 100 Kč.

PŘIHLÁŠKY
Řádně vyplněné přihlášky zašlete nejpozději do 22. 2. 2023 prostřednictvím elektronického
formuláře zde: https://forms.gle/TaSNBkGvJT5VVnuW9 

Další informace technická část:
Ivan Nestával, T: +420 724 018 111, E: ivan.nestaval@aktivnesvozikem.cz

3. SPORTOVNÍ ČÁST

PŘEDPIS
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/

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

vypsaná soutěž kategorie maximální počet

jednotlivci

BC1
BC2
BC3
BC4

12
12
12
12



SOUTĚŽE
Všechny kategorie jsou otevřené hráčům bez rozdílu věku a pohlaví. Jestliže bude 
překročen limit počtu účastníků v jednotlivých kategoriích, přednostně budou moci 
soutěžit: hráči registrovaní v ČFB umístění v žebříčku v roce 2022, hráči národní soutěže 
SH a ostatní.

POČET KURTŮ 4-5 podle počtu hráčů

ČASOMÍRA
Časomíra a skórování bude zajištěna novým systémem BOSS (BOccia Scoring System), 
vyvinutým ve spolupráci s ČFB.

ROZHODČÍ
Pořadatel hradí rozhodčím ubytování v Hotelu Klika, stravování a cestovné. Bude jim 
vyplacena odměna ve výši 500 Kč/den a zvláštní příplatek za lajnování.

PODMÍNKA ÚČASTI
Řádně vyplněná přihláška odeslaná v termínu.

UPOZORNĚNÍ
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.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

pátek 10.3. 2023
16:00 – 20:00 příjezd a ubytování
18:00 – 20:00 večeře pro ubytované
19:00 – 22:00 lajnování kurtů, příprava místností – hala

sobota 11.3.2023
8:00 – 9:00 prezentace sportovců na hale
9:00 – 9:15 schůzka vedoucích výprav
9:00 – 9:20 schůzka rozhodčích a pomocníků
9:30 – 18:00 soutěž jednotlivců I. část
oběd
večeře

neděle 12.3.2023
9:00 – 9:15 schůzka rozhodčích a pomocníků
9:30 – 14:00 soutěž jednotlivců II. část
oběd
14:15 – 14:30 vyhlášení výsledků

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


