
 

 

Bratislava, 18.11.2014 
 
POZVÁNKA NA MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V HRE BOCCIA 2014 
22. november  
Boccia – paralympijská disciplína určená pre hráčov pohybujúcich sa na mechanickom 
alebo elektrickom vozíku! 
  
Majstrovstvá Slovenskej republiky v bocci 2014  

kategórie Tímy, Páry BC3, Páry BC4 
22. novembra 2014, 7. ročník 

AircraftSportHouse, Ivanská cesta 30/B, Bratislava 
 
Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov a Organizácia muskulárnych 

dystrofikov v SR organizujú v novom bezbariérovom športovom komplexe Majstrovstvá 
Slovenskej republiky v bocci, kategórie páry a tímy. 

 
Boccia je špecifická paralympijská disciplína vhodná pre ľudí pohybujúcich sa na 

mechanických, alebo elektrických vozíkoch. Hráči sú do kategórií rozdelení podľa stupňa 
zdravotného postihnutia, typu diagnózy a možnosti hodu a úchytu loptičky. 

 
Najdlhšiu tradíciu majú Majstrovstvá SR v kategórii Páry BC4, ktoré sa teraz budú 

konať po siedmy krát a ich prvý ročník sa konal v roku 2001. Kategória Tímy budú po šiesty 
a Páry BC 3 po druhý krát. Väčšiu tradíciu má kategória jednotlivcov, nakoľko v októbri sa 
konali už 14. krát.   

Najlepší hráči Slovenska sa pravidelne zúčastňujú svetových a európskych vrcholných 
podujatí. Na tohtoročných Majstrovstvách sveta náš reprezentačný tím získal pre Slovensko 
krásne štvrté miesto. Týchto M SR sa zúčastní 47 športovcov.  

 
Slávnostné otvorenie - 8.45 
Zápasy v skupinách  - 9.10 – 13.30 
Semifinále  - 14.15 
Finále   - 15.50 
Vyhodnotenie  - 17.40 
 
Tohtoročné M SR slávnostne otvorí starosta MČ Ružinov Ing. Dušan Pekár. 

Kategória Tímy bude mať sedem družstiev, ktoré budú rozdelené do dvoch skupín. Do každej 
bude nasadený jeden tím. Podľa súčasného postavenia v rankingu je to naše úspešné 
reprezentačné trio: Lukáš Baláži (bez titulu M SR v tímoch), Róbert Mezík (3x majster SR – 
tímy) (ŠK Altius Bratislava), Tomáš Král (1x majster SR – tímy) (Viktória Banská Bystrica). 
Druhý nasadený tím na tohtoročných M SR reprezentant Jakub Nagy (4x majster SR – tímy) 
Peter Hudeček (3x majster SR – tímy) a Peter Novota (ŠK Altius Bratislava).  
Svoj prekvapujúci minuloročný titul bude obhajovať trojica ŠK Altius v zložení Minarech, Opát 
a Machara. 
Prví dvaja zo skupín postupujú do semifinále.  



 

 

 
Kategória Páry BC 4 má prihlásených sedem párov, ktoré tiež budú žrebom rozdelení do 
dvoch skupín, kde budú hrať každý s každým.  Do každej skupiny bude opäť nasadený jeden 
pár. Súčasný ranking tak dal túto výsadu novotvoriacemu sa reprezentačnému páru 
Andrejčík – Balcová. Momentálna svetová dvojka Samuel Andrejčík zo Sniny hrajúci za ŠKTP 
Victória Banská Bystrica zároveň aj obhajuje svoj  minuloročný titul, ktorý získal 
s Rybarčákom. Určite sa mu to pokúsi prekaziť druhý nasadený pár, 4-násobní majstri SR  v 
pároch Martin Strehársky, Róbert Ďurkovič (ŠK Altius Bratislava). Uvidíme, čo na to ostatné 
páry.  
Prví dvaja zo skupín postupujú do semifinále.  
 
Kategória Páry BC 3 má najmenšie zastúpenie. Päť párov sa rozdelí do dvoch skupín.   
Titul obhajuje dvojica zo ZOM Prešov Klohna – Košťál, ktorí zároveň aj nasadení ako 
„dvojka“. Jednotkou turnaja je pár OMD Farfalletta Tižo – Škvarnová. Očakávajú sa 
vyrovnané súboje, žiadny pár si nechce pripustiť rolu outsidera. 
Prví dvaja zo skupín postupujú do semifinále.  
 
Bude sa hrať v troch halách, spolu s deviatimi kurtmi podľa pravidiel BIS Fed. 

 
Zápasy budú rozhodovať akreditovaní rozhodcovia na čele s hlavným rozhodcom Lukášom 
Herelom. Všetky kurty budú mať časomiery, ktoré budú obsluhovať dobrovoľní časomerači 
na čele s Vítom Nemečkom. 
 
Sprievodnou akciou bude Výstava kompenzačných pomôcok, ktorá prebehne v čase 10.00 – 
15.00. (Otto Bock, Reha – Care, Revo – mat) 
 
Organizátori: 
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov 
 
Hlavný sponzor: 
Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov 
 
Sponzori: 
DOUBLE P, spol. s r. o. , Schuller Eh´klar – Frieb, Copy Office, s. r. o.,  
Slovak pub - Biofarma Stupava – Alojz Hlina,  
Lunys s. r. o. 
 
Partneri: 
AircraftSportHouse – spoločnosť AFL, UK FTVŠ Bratislava, PosAm, Šk Altius Bratislava 
 
Hracie haly: 
A – hlavná hala – 5 kurtov – povrch: taraflex 
B – hala – 2 kurty – povrch: guma 
C – hala – 1 kurt – povrch:  linoleum 



 

 

D – hala – 1 kurt – povrch:  linoleum 
 
Mapa dejiska M SR 2014:  
 
https://maps.google.sk/maps?q=Ivansk%C3%A1+cesta+30%2FB&hl=sk&ie=UTF8&ll=48.1746
14,17.194762&spn=0.007641,0.021136&sll=48.173727,17.191179&sspn=0.007641,0.02931
1&hnear=Ivansk%C3%A1+cesta+5900%2F30,+821+04+Bratislava&t=h&z=16&iwloc=A 
 
http://www.boccian.sk/img/picture/242/mapa-car.png 
 
Parkovanie: 
Parkuje sa v krytých garážach umiestnených pod športovým komplexom.  
Parkovanie je v deň turnaja bezplatné. 
 
Presun z garáže na športovisko je výťahom! 
Športové haly sa nachádzajú na 1.poschodí, na ktoré sa dostanete výťahom! 
Do výťahu sa zmestia naraz dvaja ľudia na vozíkoch. Asistenti a doprovod, prosím využite 
schodisko. 

 
 

Kontakty: 
 
0948 529 976, 02/4341 1686 
blazek@omdvsr.sk, klubboccian@omdvsr.sk 
 
Riaditeľ preteku: Jozef Blažek,  
Zástupca riaditeľa preteku: Martin Rybarčák 
Technické zabezpečenie: Vít Nemeček 
 
www.boccia.sk 
www.omdvsr.sk 
www.sztps.sk 
www.belasymotyl.sk 
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