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2. - 4. června 2017 
Sportovní hala Jedenáctka - Praha 4 

                 

       

 

 



I. ZÁKLADNÍ ČÁST 
 

Pořadatel:  SC Jedličkova ústavu Praha z.s. ve spolupráci s Českou federací Spastic Handicap z.s., za 

podpory Magistrátu Hlavního Města Prahy, Jihoměstské majetkové a Top Hotelu Praha 

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

Mediální partner SH: Český Metropol, Deník moje noviny 

Partneři SC JÚ Praha: Jedličkův ústav a školy Praha, Nadace JÚŠ, Outdoor Aktivity, S-Mobil, Nike, Praha, 

Progress Cycle, Con4Pas, Canaria Travel, Isostar, Vitalitas pojišťovna, 3M, Handicap 

Transport, Genesy, Kooperativa, UniCredit Bank, Auto Jarov, Nev-Dama 

Datum konání:  2. – 4. června 2017 

Místo konání:  Sportovní hala Jedenáctka, Mírového hnutí 2385/3, Praha 11 – Chodov 

 http://sportoviste.jedenactkavs.cz/ 

Hlavní pořadatel: Pavel Martínek 

Ředitel závodů: Pavla Vrbová 

Delegát RTB SH: Pavla Přistoupilová 

Hlavní rozhodčí: Sandra Tomečková 

Prezentace:  Klára Jelínková 

Zdravotnická služba: Ladislav Polnický 

 

 

 
Partneři SC JÚ Praha: 

 

 

 

 

  
 

 
 

  

  
 

 

  
 

 

  
                    

 

 

http://sportoviste.jedenactkavs.cz/


I. TECHNICKÁ ČÁST 
 

Ubytování: Zajistí pořadatel na základě řádně vyplněné objednávky v návratce v: 

  Jedličkově ústavu, Na Topolce 1, Praha 2 na internátech Topolka a Tapky z pátku 2. 6. na sobotu 

3. 6. a ze soboty 3. 6. na neděli 4. 6. 2017 ve dvou a třílůžkových pokojích. Cena za nocleh, resp. 

za lůžko, činí 300,-Kč na Topolce a 200,-Kč na Tapkách – omezený počet pokojů (včetně DPH) 

na osobu za noc. Doprovod, který bude spát na karimatkách ve spacáku, platí 50,-Kč/noc. 

Ubytování se bude rozdělovat dle data návratky. 

                      Ubytování je možné i v Top Hotelu Praha již od čtvrtka 1. 6. 2017 (Cena za ubytování bude 

částečně dotována z grantu a rozdíl lze hradit z limitu TJ/SK.) 

Stravování: Je zajištěno ve Sportovní hale Jedenáctka. Strava bude účastníkům hrazena z grantu. 

 Strava je zajištěna v rozsahu:  
 Pátek 2. 6.   - oběd  80,- Kč (včetně DPH)  v místě turnaje 

   - večeře 80,- Kč (včetně DPH)  v místě turnaje 

 Sobota 3. 6.  - snídaně 45,- Kč (včetně DPH)  v místě turnaje 

             - oběd  80,- Kč (včetně DPH)  v místě turnaje 

             - večeře 80,- Kč (včetně DPH)  v místě turnaje 

 Neděle 4. 6.  - snídaně 45,- Kč (včetně DPH)  v místě turnaje 

             - oběd  80,- Kč (včetně DPH)  v místě turnaje 

Cestovné: Dopravu na místo prezentace a do tělocvičny závodníkům a jejich doprovodu zajišťuje a hradí 

vysílající TJ či SK (lze hradit z limitu TJ/SK).  

Prezentace: Účastníci jsou povinni se prezentovat v pátek 2. 6. 2016 od 8:00 do 9:00 hodin v místě konání 

soutěže. 

Zdrav.klasif.: Sportovci musí mít platnou národní klasifikaci. 

Zdrav. prohlídka: Pokud závodník nebude mít potvrzení o lékařské prohlídce na rok 2017, nebude  

                          připuštěn k závodu!!! 

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

při prezentaci nebo na účet č.: 2109512498/2700.  

Přihlášky: Řádně a čitelně vyplněné přihlášky zašlete nejpozději do 12. 5. 2017 na adresu: 

  

 SC JÚ Praha 

 V pevnosti 4 

 128 41 Praha 2 

  

 nebo poslat e-mailem: scjupraha@centrum.cz 

                      

Zdrav.služba: Je zajištěna pořadatelem v místě konání soutěže. 

Ceny: Závodníci na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích obdrží medaili, diplom a věcnou 

cenu. Dle aktuálního rozpočtu i finanční odměnu. 

Informace: Další informace obdržíte na telefonním čísle: 

Pavla Vrbová 777 156 061 nebo Klára Jelínková 737 666 123 

mailto:scjupraha@centrum.cz


Časový pořad: Čtvrtek 1. června 2017 
17:00 – 19:00 příjezd a prezentace zahraničních týmů 

20:00 – 22:00     možnost navštívit halu, případně se rozházet 

20:00 – 22:00 lajnování kurtů, příprava místností - hala 

 Pátek 2. června 2017 
08:00 – 09:00 příjezd a prezentace českých hráčů 

08:00 – 09:00 snídaně – hala  

09:15 – 09:30     schůzka vedoucích výprav – hala  

09:30 – 09:45 schůzka rozhodčích a pomocníků – hala 

10:00 – 20:00 Soutěž týmů a párů – hala  

11:30 – 14:00 oběd – hala  

17:30 – 19:00 večeře – hala  

  Sobota 3. června 2017 

07:30 – 09:00 snídaně – hala  

08:00 – 08:15  schůzka rozhodčích a pomocníků – hala  

08:30 – 19:00 Soutěž jednotlivců I. část – hala  

11:30 – 14:00 oběd – hala  

17:30 – 19:00 večeře – hala  

  Neděle 4. června 2017 

07:30 – 09:00 snídaně – hala  

do 10:00 vyklizení pokojů JÚŠ, Top Hotel 

08:00 – 08:15 schůzka rozhodčích a pomocníků – hala  

08:30 – 15:30 Soutěž jednotlivců II. část, finále – hala  

11:30 – 14:00 oběd – hala  

15:45 – 16:15 vyhlášení výsledků – hala 

od 16:15 odjezd účastníků 
 

 

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

 

Upozornění: 1.  Transport účastníků mezi halou a ubytovnou pořadatel nezajišťuje!!! 

 2.  Doprovod musí mít sportovní obuv na přezutí!!! 
 

III. SPORTOVNÍ USTANOVENÍ 
 

Předpis: Hraje se podle mezinárodních pravidel boccii vydaných BISFed (platných od roku 2017) 
 

Vypsané soutěže: 

A. Mezinárodní soutěž týmů BC1,2 bez rozdílu věku a pohlaví. 

B. Mezinárodní soutěž párů BC3 bez rozdílu věku a pohlaví. 

C. Mezinárodní soutěž párů BC4 bez rozdílu věku a pohlaví. 

D. Mezinárodní soutěž jednotlivců ve třídě BC1 bez rozdílu věku a pohlaví. 

E. Mezinárodní soutěž jednotlivců ve třídě BC2 bez rozdílu věku a pohlaví. 

F. Mezinárodní soutěž jednotlivců ve třídě BC3 bez rozdílu věku a pohlaví. 

G. Mezinárodní soutěž jednotlivců ve třídě BC4 bez rozdílu věku a pohlaví. 

 

Právo účasti na Mezinárodním turnaji boccii: 

Do soutěže týmů a párů budou hráči navrženi pořadatelem po dohodě s příslušnou TJ/SK. 

Do soutěže jednotlivců se mohou přihlásit všichni hráči národní soutěže I. ligy a další hráči II. ligy, které bude 

zvát pořadatel do doplnění počtu účastníků, v pořadí dle aktuálního žebříčku 2017.  

 

 

 

   

 

          



Soutěž: Celkem bude přijato maximálně 8 týmů BC1, BC2, párů BC3 a párů BC4. Účastníci soutěže 

týmů a párů budou hrát i jednotlivce. 

  

Protest: Musí být podán vyplněným protestním formulářem a vkladem 100,- Kč do 30 minut po ukončení 

hry. Dále viz. pravidla Boccii BISFed – Protestní řízení.  

 

Podmínka účasti:  Řádně vyplněná přihláška odeslaná v termínu, zaplacené startovné a platné 

potvrzení o lékařské prohlídce. 
 

Upozornění:   

1. Dodatečné přihlášky došlé po termínu nelze akceptovat. 

2. Rozjezd výprav je možný až po vyhlášení výsledků. 

3. Závodníci, spoluhráči a asistenti soutěží v dresech TJ/SK. 

4. Pro všechny TJ a SK – náklady na doprovody do limitu je možné akceptovat pouze 

do maxima 1:1 (spoluhráč = doprovod). Náklady na doprovody nad stanovený limit 

hradí TJ a SK z vlastních zdrojů. 

5. Rozhodčí nepřihlašujte prostřednictvím návratky pro výpravu. 

 

 

 Pavel Martínek 

 ředitel turnaje 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

                               

 

 

  

 


