
MEZINÁRODNÍ
27. havířovský turnaj
v boccie

Národní tréninkové centrum Havířov

21. - 23. 4. 2023

Soutěž týmů, párů a jednotlivců pro
sportovce zdravotních tříd 

BC1, BC2, BC3, BC4/5

v rámci seriálu mezinárodních turnajů
CZECH BOCCIA TOUR 



I. ZÁKLADNÍ ČÁST 

•• POŘADATEL 
Handicap Sport Club Moravia z. s. ve spolupráci s Českou federací boccii, z. s.
a za finanční podpory Národní sportovní agentury, Moravskoslezského kraje
a Statutárního města Havířova.

•• MÍSTO KONÁNÍ NTC Havířov, Opletalova 1293/8C, 736 01 Havířov - Šumbark

•• DATUM KONÁNÍ 21. – 23. DUBNA 2023

•• UBYTOVÁNÍ Quality Hotel Ostrava City, Ostrava.

•• ŘEDITEL ZÁVODŮ 
Kateřina Šnajdrová, +420 773 942 225

•• ZÁSTUPCE ŘEDITELE 
Martin Sochora, +420 775 988 606

•• PREZENTACE, KOMUNIKACE A UBYTOVACÍ SLUŽBY 
Jiří Marsín, +420 724 411 397, turnaj@hschavirov.cz

•• HLAVNÍ ROZHODČÍ Určí komise rozhodčích.

•• KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ
Klára Vajglová, +420 604 408 939, kla.vajgl@gmail.com

•• TECHNICKÝ DELEGÁT A VÝSLEDKOVÝ SERVIS
Pavla Vrbová, pavla.vrbova@atlas.cz

•• KLASIFIKÁTOR Určí komise klasifikátorů.

•• ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA Je zajištěna pořadatelem v místě konání turnaje. 

https://goo.gl/maps/sC2L1nC82vcm3EWW7


II. TECHNICKÁ ČÁST 

•• POŘADATEL 
Handicap Sport Club Moravia z. s. 
Hlavní třída 678/118, Ostrava – Poruba, 708 00
www.hschavirov.cz 
Facebooková událost

•• UBYTOVÁNÍ 
Ubytování pro rozhodčí a organizační tým zajistí pořadatel, na základě řádně
vyplněné přihlášky v místě konání akce (NTC Havířov).

Ubytování pro hráče a doprovodné týmy zajistí pořadatel, na základě řádně
vyplněné přihlášky, v Quality Hotel Ostrava City.
Adresa: Hornopolní 3313/42, 702 00 Ostrava 

Ubytování bude v nadstandardních pokojích s WIFI, TV, vlastním sociálním
vybavením a bezbariérovým vstupem do sprch. V ceně ubytování je zahrnuta
snídaně, vstup do Wellness a Fitness centra. Doporučujeme vzít si s sebou
plavky. Dále je v ceně za ubytování zahrnuto parkování na hlídaném parkovišti
před budovou hotelu. 

•• MÍSTO KONÁNÍ 
Turnaj se koná v hale Národním Tréninkovém Centru Havířov, 
Opletalova 1293/8C, 736 01 Havířov - Šumbark (GPS 49°47'44.1"N 18°24'47.7"E) 
Parkování v místě soutěže je zdarma na parkovišti před sportovní halou. 

•• STRAVOVÁNÍ 
Snídaně formou švédských stolů jsou zajištěny v rámci ubytování.
Na čtvrtek 20. dubna lze v hotelu objednat večeři, jejíž platba bude součástí
faktury vystavené hotelem.

Obědy a večeře v termínech 21. – 23. dubna jsou zajištěny v místě konání
turnaje. Strava je v tomto rozsahu zajištěna na základě řádně vyplněné
objednávky v přihlášce. 

Po celý turnaj bude ve sportovní hale k dispozici bufet s dalším občerstvením. 

http://www.hschavirov.cz/
http://www.hschavirov.cz/
https://fb.me/e/IE9JyQEa
https://goo.gl/maps/sC2L1nC82vcm3EWW7
https://www.qualityhotelostravacity.com/cs/
https://goo.gl/maps/Uap5X1CQKxG5x1AH9
https://goo.gl/maps/sC2L1nC82vcm3EWW7


•• JÍDELNÍČEK 
•• ČTVRTEK 20. 4. 2023 

 
Večeře v restauraci hotelu. 

Rozhodčí a pomocníci na hale.
 

•• PÁTEK 21. 4. 2023
 

Snídaně v místě ubytování
 

Oběd 
Polévka: vývar s nudlemi

A) Rizoto s kuřecím masem, zeleninou a sýrem
B) Zeleninové rizoto se sýrem (bezlepkové)

 
Večeře 

A) Těstovinový salát se zeleninou s tuňákem a dresingem
B) Zapékané brambory se zeleninou

 
•• SOBOTA 22. 4. 2023

 
Snídaně v místě ubytování

 
Oběd 

Polévka: francouzská
A) Segedínský guláš, houskový knedlík

B) Smažený květák, brambory
 

Večeře 
A) Caesar salát s kuřecím masem, kousky slaniny, dresingem a krutony

B) Těstovinový salát se zeleninou, dresinkem a sýrem
 

•• NEDĚLE 23. 4. 2023
 

Snídaně v místě ubytování.
 

Oběd
Polévka: čočková

A) Kuřecí řízek, brambory, tatarka
B) Zeleninový karbanátek, brambory, tatarka

 
 



•• CENÍK
*Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

•• STARTOVNÉ 
Týmy, páry a jednotlivci (Pátek – Neděle) 700 Kč/ hráč 
Pouze jednotlivci (Sobota – Neděle) 600 Kč/ hráč 
Členové České federace boccii mají slevu na startovném 100 Kč
Zahraniční hráči/international player 80 eur/player

•• UBYTOVÁNÍ 
Quality Hotel Ostrava City 
1 500 Kč jednolůžkový pokoj/noc
1 900 Kč dvoulůžkový pokoj/noc
City taxa 21 Kč/osobu/noc, sportovci se ZTP/P jsou osvobozeni od poplatku
V ceně je snídaně, vstup do wellness, posilovny a parkovné.

•• STRAVA 
Čtvrtek 20. 4. 2023
Quality Hotel Ostrava City 
Večeře 200 Kč/ polévka + hlavní chod + voda

Pátek – Neděle 21. - 23. 4. 2023
Sportovní hala NTC Havířov
Oběd 180 Kč/ porce (včetně polévky)
Večeře 150 Kč/ porce (bez polévky)

•• PLATBA 
Na základě řádně vyplněné přihlášky pořadatel vystaví a zašle fakturu za
startovné a stravu. Platbu proveďte dle splatnosti uvedené na faktuře, jinak
bude registrace zrušena. 
Faktura za ubytování a čtvrteční večeři bude vystavena hotelem Quality City
Hotel Ostrava. 

•• PŘIHLÁŠKY 
Přihláška pro hráče, doprovody, rozhodčí, pomocníky a organizátory 
→ https://forms.gle/dCBor3nXjrmmoMoW6

Uzávěrka přihlášek proběhne 12. dubna 2023. Veškeré další změny po tomto
termínu nebudou akceptovány. 
Pokud se hráč nebude moct turnaje zúčastnit a tuto skutečnost neoznámí do
12. dubna 2023, peníze za stravu mu nebudou vráceny. 

 

https://forms.gle/tUCxaeMf7MgU2hZS8


Dodatečné přihlášky došlé po termínu nelze akceptovat.
Cestovné si hradí závodník samostatně. 
Transport účastníků mezi halou a hotelem pořadatel nezajišťuje! 
Závodníci, spoluhráči a asistenti soutěží v dresech svých mateřských
jednot. Je nutné mít do haly PŘEZUTÍ.

Prezentace 

Pátek 21. 4. 2023 od 8:15 do 8:45 v NTC Havířov. 
Sobota 22. 4. 2023 od 8:15 do 8:45 v NTC Havířov. 

•• UPOZORNĚNÍ

•• HARMONOGRAM 

Účastníci jsou povinni se prezentovat v těchto termínech dle toho, které
soutěže se účastní. 

ČTVRTEK 20. 4. 2023

PÁTEK 21. 4. 2023

19:00 – 20:30 večeře 
19:00 – 22:00 příprava haly a
lajnování kurtů (hala) 

07:00 – 10:00 snídaně 
08:15 – 08:45 příjezd a prezentace
hráčů (hala)  
08:00 – 08:45 schůzka rozhodčích
a pomocníků (hala) 
09:00 – 17:00 Soutěž týmů a párů 
11:30 – 13:30 oběd (hala)
17:00 – 18:30 večeře (hala)

SOBOTA 22. 4. 2023

NEDĚLE 23. 4. 2023

07:00 – 10:00 snídaně 
08:15 – 08:45 příjezd a prezentace
hráčů (hala) 
08:15 – 08:45 schůzka rozhodčích a
pomocníků (hala) 
09:00 – 17:00 Soutěž jednotlivců
11:30 – 13:30 oběd (hala)
17:00 – 18:30 večeře (hala)

07:00 – 10:00 snídaně 
Do 10:00 check out z hotelu 
08:30 – 08:45 schůzka rozhodčích a
pomocníků (hala) 
09:00 – 14:00 Soutěž jednotlivců
11:30 – 13:30 oběd (hala)
14:15 – 15:00 vyhlášení výsledků 
Od 15:15 odjezd účastníků 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového rozvrhu. Pokud k takové
změně dojde, budou o ní účastníci ihned informováni. Případné změny v
časovém pořadu je pořadatel povinen zveřejnit na nástěnce v hotelu a na
sportovišti. 



Účastníci soutěže týmů a párů se automaticky účastní také soutěže
jednotlivců. Všechny kategorie jsou otevřeny hráčům bez rozdílu věku a
pohlaví. 
Jestliže bude překročen limit počtu účastníků v jednotlivých kategoriích,
přednostně budou moci soutěžit: zahraniční účastníci, hráči dle umístění v
národním žebříčku 2022 a ostatní. 

•• ZDRAVOTNÍ KLASIFIKACE 
Sportovci musí mít platnou národní klasifikaci. V případě nových hráčů bude
klasifikace zajištěna v místě turnaje po dohodě s klasifikátorem. 

•• PŘEDPIS 
Hraje se podle aktuálně platných mezinárodních pravidel boccii \
BISFed verze 2.1 a Sportovního manuálu ČFB. 

•• ČASOMÍRA 
Časomíra a skórování bude zajištěna systémem BOSS (Boccia Score System),
vyvinutým ve spolupráci s ČFB. Více na www.boccia-score.eu. 

•• ROZHODČÍ 
Pořadatel hradí rozhodčím ubytování v místě konání (NTC Havířov), stravování
a cestovné. Bude jim vyplacena odměna ve výši 500 Kč/den. 

III. SPORTOVNÍ USTANOVENÍ 

•• VYPSANÁ SOUTĚŽ KATEGORIE MAXIMÁLNÍ POČET V KATEGORII 

Mezinárodní soutěž týmů BC1 + BC2
6 týmů 
Mezinárodní soutěž párů BC3 6 párů 
Mezinárodní soutěž párů BC4 6 párů 

Mezinárodní soutěž jednotlivců:
BC1 16 
BC2 16 
BC3 16 
BC4 16 

DALŠÍ PARTNEŘI

https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2023/03/BISFed-International-Boccia-Rules-%E2%80%93-2021_2024-v.2.1.pdf
http://www.boccia-score.eu/

