
ČASOVÝ POŘAD 
Mezinárodní otevřený turnaj v boccie a MMČR 

31. 5. – 2. 6. 2019, Praha - 11 

 

 

Čtvrtek 30. května 2019 

14:00 – 19:00 příjezd a ubytování v TOP Hotelu 

19:00 nakládání materiálu (JÚŠ - Topolka) 

20:00 odjezd do haly na lajnování (od 20:30) 

 
 

Pátek 31. května 2019 

08:00 odjezd do haly pořadatelé, pomocníci (Martínek) 

08:45 odjezd do haly pomocníci a hráči SC JÚ (Králíček) 

08:30 – 09:45 možnost rozhazování na kurtech 

06:30 – 10:00 snídaně – TOP Hotel (pro ubytované v hotelu) 

08:30 – 10:00 snídaně – hala 11 (pro ubytované v JÚŠ) 

od 08:45 prezentace účastníků – hala 11 

09:15 schůzka pomocníků (Králíček) 

09:30 schůzka rozhodčích (Fuksíková) 

09:30 schůzka vedoucích výprav  
 Rozlosování soutěží proběhne předem a bude výpravám rozesláno mailem 

s ostatními informacemi k turnaji.  
    kontrola vozíků, pomůcek a míčů nebude 

10:00 – 19:10  Soutěže týmů a párů – hala 11 
  Call Room není, hráči se sejdou 5 min před zápasem rovnou na kurtu. 

11:30 – 14:30  oběd – Pivnice u bazénu 

17:00 – 20:00  večeře – Pivnice u bazénu 

od 18:00  ubytování na internátu Topolka v JÚŠ 

  - rozpis a klíče budou na vrátnici.                      

cca 19:30 odjezd do JÚŠ pomocníci a hráči SC JÚ (Polnický) 

 

 Sobota 1. června 2019  
07:45 odjezd do haly pořadatelé, pomocníci (Martínek) 

07:45 odjezd do haly pomocníci a hráči SC JÚ (Polnický) 

06:30 – 10:00 snídaně – TOP Hotel (pro ubytované v hotelu) 

08:15 – 10:00 snídaně – hala 11 (pro ubytované v JÚŠ) 

od 08:15 prezentace nově příchozích účastníků (výběr startovného) 

08:20 schůzka pomocníků (Polnický) 

08:30 schůzka rozhodčích (Kinčešová) 

09:00 – 18:45  Soutěže jednotlivců I. část – hala 11 
 Call Room již funguje dle rozpisu. První call room je na soutěžních kurtech. 

 

 

 



09:45 – 10:15  prezentace kategorie OPEN 

10:30 – 18:45  Soutěž kategorie OPEN 
 Call Room funguje jako pro jednotlivce dle rozpisu, 10 min před v call roomu. 

18:50  Vyhlášení kategorie OPEN 

 

11:30 – 14:30  oběd – Pivnice u bazénu 

17:00 – 19:30  večeře – Pivnice u bazénu 

cca 19:30 odjezd do JÚŠ pomocníci a hráči SC JÚ (Polnický) 

 

 

Neděle 2. června 2019 
07:45 odjezd do haly pořadatelé, rozhodčí (Martínek) 

07:45 odjezd do haly pomocníci a hráči SC JÚ (Polnický) 

06:30 – 10:00 snídaně – TOP Hotel (pro ubytované v hotelu) 

08:15 – 10:00 snídaně – hala 11 (pro ubytované v JÚŠ) 

do     10:00    vyklizení pokojů v JÚŠ 

do     11:00    vyklizení pokojů v TOP Hotelu 

08:20 schůzka pomocníků (Polnický) 

08:30 schůzka rozhodčích (Kalman) 

09:00 – 15:00  Soutěže jednotlivců II. část – hala 11 
 Call Room již funguje dle rozpisu. První call room je na soutěžních kurtech. 

11:30 – 14:30  oběd – Pivnice u bazénu 

15:15 – 16:00 vyhlášení výsledků 

od     16:00 odjezd účastníků 
 

 

 

 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového rozvrhu.  

Pokud k takové změně dojde, budou o ní účastníci ihned informováni. 

 

 


