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Sportovní klub Kociánka Brno, z. s. 
 

z pověření České federace Spastic Handicap, z. s. 
 

pod záštitou náměstka primátorky města Brna 
Ing. Olivera Pospíšila 

 

 
 

Pořádá 
       
 
 

Pořádá  
 

Otevřený republikový turnaj 

2. kolo národní soutěže v boccie 2019 

pro klasifikační třídy jednotlivců BC1, BC2, BC3, BC4 

                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta sportovních studií MU 

11. – 12. května 2019 
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I. ZÁKLADNÍ ČÁST 

Pořadatel: SK Kociánka Brno, z.s. z pověření České federace Spastic Handicap, z.s. 

Datum konání:  11. – 12. Května 2019 

Místo konání:  Fakulta sportovních studií, Kamenice 753/5, Bohunice, Brno 

Partneři SH:                             RAPRINT s.r.o., Sibatech CZ s.r.o 

Mediální partner SH:  Český Metropol, Deník moje noviny 

Partneři SK: Statutární město Brno, Jihomoravský kraj 

Místo prezentace: Fakulta sportovních studií, Kamenice 753/5, Bohunice, Brno 

Hlavní pořadatel: Lubomír Skopalík 

Hlavní rozhodčí: Robert Křivan 

Ředitel soutěže: Nikola Černá 

Delegát RTB: Monika Doskočilová 

Delegát SH: Irena Ráčková           

Výsledkový servis:                  Monika Doskočilová 

II. TECHNICKÁ ČÁST 

Ubytování si zajistí kluby samostatně. Tip na ubytování 350 osoba / noc SOU Čichnova 23, Brno,             
pí. Kneslová 541 123 346 / Elena.Kneslova@cichnovabrno.cz  
 

                     Stravování si zajistí kluby samostatně. Tip na oběd a večeři – 1 porce / cca 95,-  
   Kontakt menza MUNI pí. Ženatá: zenata@skm.muni.cz / 721 643 334 
 

                     Prezentace: Účastníci jsou povinni se prezentovat v sobotu 11. 5. 2019     
            V případě zpoždění volejte 604 339 198 M. Polášek.  

              
                     Potvrzení o zdravotní prohlídce: závodníci kteří nemají platnou prohlídku nejsou připuštěni k závodu. 
  
                     Klasifikace: Každý závodník musí mít platnou klasifikaci. Na turnaji nebude přítomen klasifikátor 

v případě jakýchkoli dotazů ohledně klasifikace kontaktujte klasifikátora SH p. Šťastného 
zdravotnikomise@gmail.com  

                     Startovné:  300,-Kč/hráč.  Startovné hradí přihlašující TJ/SK hromadně za všechny přihlášené sportovce 
při prezentaci. 

                     Přihlášky: Úplně vyplněné zašlete, prosím, do 23. 4. 2019 na e-mail: info@skkb.cz  

Informace: Další informace obdržíte na telefonním čísle 604 339 198 M. Polášek. 

 

Partneři Sportovního klubu Kociánka Brno, z.s. 
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       III. ČASOVÝ POŘAD 

Sobota 11. května 2019 

     7:30 – 8:00  možnost rozházení v tělocvičně 
7:30 – 8:00  prezentace  
8:30 – 8:45  schůzka rozhodčích (hl. rozhodčí) 
8:30 – 8:45  schůzka pomocníků (L. Skopalík)  
9:00  zahájení 
9:00 – 18:30 I. část soutěží (během dne kontrola vozíků a pomocných prostředků)  
8:30 – 16:30 možnost občerstvení - bufet 

                  

Neděle 12. května 2019 

 
8:00 – 8:30  možnost rozházení v  tělocvičně  
8:15 – 8:30  schůzka rozhodčích 

                      8:30  - 14:30 II. část  soutěží  
8:30 – 14:00 možnost občerstvení - bufet 

                            od 16:00 odjezd účastníků 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového rozvrhu. 
Pokud k takové změně dojde, budou o ní účastníci včas informováni. 
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IV. SPORTOVNÍ USTANOVENÍ 

Předpis: Hraje se podle Soutěžního řádu boccia 2019 a aktuálních pravidel BISFed. 

Vypsané soutěže: 
Soutěž jednotlivců pro klasifikační třídy BC1, BC2, BC3 a BC4. 
 
Herní systém: 
Všechny turnaje národní soutěže 2019 se odehrají eliminačním (vyřazovacím) způsobem.  
 
Hráči budou nasazeni do základních skupin dle aktuálního žebříčku národní soutěže 2019.    
Nejlepší hráči z jednotlivých základních skupin postoupí do čtvrtfinále, vítězové ze čtvrtfinále postoupí 
do semifinále, vítězové semifinále se utkají o 1. a 2. místo, poražení hráči ze semifinále se utkají v zápase 
o 3. a 4. místo. 
Závodníci na prvních třech místech jednotlivých soutěžních tříd získávají diplom a medaili. 
                                                 
Počet skupin v dané soutěžní třídě závisí od kapacity pořadatele a počtu nasazených hráčů. V případě 
neúčasti hráče je nasazen další hráč v pořadí. Hráči budou nasazení do skupin podle mezinárodního 
klíče, tzv. hada. 
 
Kapacita turnaje je 15 hráčů BC1 16 hráčů BC2 a BC3 a 14 hráčů třídy BC4.  

Počet kurtů:  
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                     Protesty:  
 Musí být podány na vyplněném protestním formuláři s vkladem 100,- Kč do 30 minut po ukončení hry. 

Podmínky účasti: 
o řádně vyplněná návratka odeslaná v termínu do 23. 4. 2019 
o platná klasifikace 
o odevzdaná platná preventivní prohlídka 
o uhrazené startovné 

 

Upozornění: Do tělocvičny nutné přezůvky. 
                        Rozhodčí nepřihlašujte na návratky pro výpravu. 
                        Odjezd výprav až po ukončení akce.  

 Lubomír Skopalík  Nikola Černá 
 hlavní pořadatel ředitel soutěže  

                                                   

                              


