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TJ Březejc, z.s. 
 z pověření České federace Spastic Handicap, z.s. 

ve spolupráci s Centrem Kociánka, pracoviště Březejc, městem Velké Meziříčí 
a Charitativním projektem Sporťáček 

               
 

pořádá 

 

Otevřený republikový turnaj 
1. kolo národní soutěže v boccie 2019  

pro klasifikační třídy jednotlivců BC1, BC2, BC3, BC4 

 

 

Tělocvična 3. ZŠ Velké Meziříčí 
16. – 17. března 2019 
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I. ZÁKLADNÍ ČÁST 

Pořadatel: TJ Březejc, z.s. z pověření České federace Spastic Handicap, z.s. 

Datum konání:  16. - 17. března 2019 

Místo konání:  3. základní škola Velké Meziříčí, ulice Školní 2055 

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

Mediální partner SH:  Český Metropol, Deník moje noviny 

Partneři TJ: město Velké Meziříčí, Centrum Kociánka, pracoviště Březejc 

Mediální partneři TJ: týdeník Velkomeziříčsko, www.novinyvm.cz., Rádio Vysočina,  

                                                  Rádio Region Český rozhlas 

Místo prezentace: Centrum Kociánka, pracoviště Březejc (dále jen CKpB), Sviny 13, Velké 
Meziříčí nebo 3. ZŠ Velké Meziříčí 

Hlavní pořadatel: Eva Rosová 

Hlavní rozhodčí: Robert Křivan 

Ředitel soutěže: Monika Doskočilová 

Delegát RTB: Michaela Řiháčková  

Delegát SH: Pavla Přistoupilová           

Zdravotník:                              zajistí pořadatel 

Výsledkový servis:                  zajistí pořadatel 

 

II. TECHNICKÁ ČÁST 

                Ubytování si zajistí kluby samostatně. Tip na ubytování:  

• Centrum Kociánka, Březejc - ve dvoulůžkových pokojích. Cena noclehu činí 360,- Kč na osobu a noc. Objednávky 

zasílejte na mail vera.chalupova@kocianka.cz  s kopií na mail tj.brezejc@seznam.cz    

Kapacita ubytování je vzhledem k rekonstrukci pracoviště Březejc omezena. Zájemci o ubytování budou 
uspokojeni dle data a času zaslání návratky. Upozorňujeme ubytované, že rekonstrukce je stále v plném 
proudu. 

• Rekreační středisko Nesměř  

• Hotel Atom Třebíč 
 

                     Stravování lze objednat dle nabídky (viz návratka) opět na adrese vera.chalupova@kocianka.cz  Snídaně 
Březejc  v ceně noclehu (Švédské stoly – jídlo možné vzít s sebou i do tělocvičny) 

Oběd v místě konání soutěže (balíček) 90,-Kč 

Večeře Březejc  70,-Kč  

Dejte vědět, zda budete ubytování a stravu hradit hotově či fakturou!! 

 

                     Prezentace: Účastníci jsou povinni se prezentovat v pátek 15. 3. 2019 od 18:00 do 19:00 hod. v areálu 
Březejc nebo v sobotu 16. 3. 2019 od 8:00 do 8:45 hod. v tělocvičně 3. ZŠ.  

 V případě sobotní prezentace je třeba zaslat preventivní prohlídky e-mailem na 
zdravotnikomise@gmail.com.  V případě zpoždění volejte 608 552 295 Eva Rosová.  

                 PROSÍME VÝPRAVY: NEPŘIJÍŽDĚJTE DŘÍVE!! VSTUP DO OBJEKTU JE MOŽNÝ AŽ OD 17:45 HOD!   

 

http://www.novinyvm.cz/
mailto:vera.chalupova@kocianka.cz
mailto:tj.brezejc@seznam.cz
mailto:vera.chalupova@kocianka.cz
mailto:zdravotnikomise@gmail.com
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                     Potvrzení o zdravotní prohlídce: Odesílejte do 11. 3. 2019 zdravotní komisi SH na e-mail: 
zdravotnikomise@gmail.com nebo je odevzdejte při prezentaci v CKpB (do 19 hod.).                            

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

                     Přihlášky: Úplně vyplněné zašlete, prosím, do 7. 3. 2019 na e-mail: tj.brezejc@seznam.cz.  

Zdravotnická služba: Je zajištěna pořadatelem v místě konání soutěže. 

Informace: Další informace obdržíte na telefonním čísle 724 084 136 Monika Doskočilová. 

   
 

 

                                                                                             
III. ČASOVÝ POŘAD 

Pátek 15. března 2019 

18:00 – 19:00 prezentace, odevzdávání preventivních prohlídek, platba startovného,aktuální 
info o turnaji - CKpB, chodba Domeček č. 2 (E. Rosová, M. Doskočilová) 

18:00 – 19:30 večeře pro zájemce v CKpB 
     20:30 – 22:00 příprava kurtů a místností - tělocvična 3. ZŠ Velké Meziříčí 

(rozhodčí+pořadatelé) 

Sobota 16. března 2019 

6:00 – 8:00 snídaně  
7:45  odvoz rozhodčích z Březejce do tělocvičny (E. Rosová) 

     8:15 – 8:55  možnost rozházení v tělocvičně 
8:00 – 8:45  prezentace neubytovaných 
8:30 – 8:45  schůzka rozhodčích (hl. rozhodčí) 
8:30 – 8:45  schůzka pomocníků (M. Doskočilová)  
9:00  zahájení 
9:00 – 18:30 I. část soutěží (během dne kontrola vozíků a pomocných prostředků)  
8:30 – 16:30 možnost občerstvení - 3. ZŠ bufet 

                   11:30 – 14:00 výdej balíčků - tělocvična 
                   18:00 – 19:30 večeře Březejc 

Neděle 17. března 2019 

6:30 – 8:00  snídaně 
8:00 – 9:00  možnost rozházení v  tělocvičně 3. ZŠ Velké Meziříčí 
8:15 – 8:30  schůzka rozhodčích 

                      8:30  - 14:30 II. část  soutěží - 3. ZŠ Velké Meziříčí 
8:30 – 14:00 možnost občerstvení ve školním bufetu 

                   11:30 – 13:30 výdej balíčků - tělocvična 
                            od 15:00 odjezd účastníků 

mailto:zdravotnikomise@gmail.com
mailto:tj.brezejc@seznam.cz
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Účastníci se nebudou moci vracet z místa soutěže do místa ubytování. 

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

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. 
 
Turnaj je z hlediska kapacity otevřen pro 15 hráčů klasifikačních tříd BC1 – BC3 a 12 hráčů třídy BC4.  

Počet kurtů:                       5 

                     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 7. 3. 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.  

 Eva Rosová  Monika Doskočilová 
 hlavní pořadatel ředitel soutěže  

                                                   

                              


