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CZECH BOCCIA TOUR - Mezinárodní otevřený turnaj v boccie a MMČR 2021 
 

Po dlouhé „covidové“ sportovní pauze se uskuteční první turnaj pro handicapované sportovce. 

Mezinárodní otevřený turnaj v boccie a zároveň Mezinárodní Mistrovství České republiky se bude 

konat ve dnech 11. – 13. 6. 2021 v rámci CZECH BOCCIA TOUR – seriálu třech mezinárodních 

turnajů České federace boccii. Turnaj je pro sportovce zdravotních tříd BC1, BC2, BC3, BC4 a 

kategorie OPEN, kteří mohou startovat v týmech, párech i jednotlivcích. Akce se uskuteční ve 

Sportovní hale Jedenáctka, Mírového hnutí 2385/3, Praha 11 – Chodov.  

Hlavním pořadatelem je Sportovní club Jedličkova ústavu Praha ve spolupráci s Českou federací 

boccii a ČATHS, za finanční podpory Hlavního města Prahy, NSA, PRE, MERO a TOP HOTELEM 

Praha. Mezinárodního turnaje se zúčastní 50 hráčů (vozíčkářů) z osmi tělovýchovných jednot a dvou 

zahraničních týmů Slovenska a Polska. Celkem bude hrát 5 týmů BC1,2, 5 párů BC3 a 4 páry BC4. 

 

Časový program: 

Čtvrtek 10. června 2021 

od 14:00 příjezdy 

20:00 lajnování kurtů, příprava místností  

Pátek 11. června 2021  

09:00 – 9:30 schůzka rozhodčích a pomocníků  

10:00 – 19:10 soutěže týmů a párů 

Sobota 12. června 2021  

08:15 – 8:30 schůzka rozhodčích a pomocníků  

09:00 – 18:00 I. část soutěží jednotlivců 

Neděle 13. června 2021 

08:20 – 8:45 schůzka rozhodčích a pomocníků 

09:00 – 14:15  II. část soutěží jednotlivců 

14:30 - 15:00 vyhlášení výsledků 

od 15:00 odjezd účastníků 

 

Hraje se podle mezinárodních pravidel boccii BISFed a podle Sportovního manuálu boccii vydaného 

Českou federací boccii. Soutěže jsou vypsané pro týmy BC1 a 2, páry BC3, páry BC4 a jednotlivce ve 

třídách BC1, BC2, BC3 a BC4 bez rozdílu věku a pohlaví. Otevřená je i kategorie OPEN, pro 

začínající hráče.  
 

Hraje se systémem v 3-4 členných skupinách s postupem do čtvrtfinále, semifinále a finále. 

Mezinárodní turnaj v Praze je otevřený pro zahraniční účastníky, v kterém mohou čeští hráči srovnávat 

své výkony. Mezinárodní Mistrovství České republiky se bude vyhlašovat v soutěži jednotlivců. Vítěz 

získá titul Mezinárodní Mistr ČR. 

 

Akce má udělenou výjimku k pořádání od NSA a Ministerstva zdravotnictví. Bude probíhat za 

aktuálních protiepidemických opatření. 

 

 
Kontakty: 

E-mail:   scjupraha@centrum.cz 

Tel. čísla: 777 156 061 – Pavla Vrbová 

mailto:scjupraha@centrum.cz

