
MAJSTROVSTVÁ SR  
V BOCCII 2021 
PROPOZÍCIE 
 
 

Dátum a čas konania 
 
25. septembra 2021 – 26. septembra 2021, začiatok vždy o 900 hod. 
 
Športová hala sa otvára vždy o 745 hod. 

 

Dátum, spôsob prihlasovania a e-mailová adresa na posielanie 
prihlášok 
 
17. september 2021 do 2000 hod. na e-mailovú adresu blazek@omdvsr.sk 
 
Hráčov je povinný prihlasovať zástupca príslušného športového klubu. 
 
V tejto sezóne sú Majstrovstvá SR otvorené. Zúčastniť sa ich môže ktorýkoľvek hráč boccie 
registrovaný v systéme RegiSport. 
 

Vylosovanie 
 
Vylosovanie skupín pre oba hracie dni bude zverejnené v utorok 21. septembra 2021 na 
stránke boccia.sk. 

 

Miesto konania 
 
Športová hala prof. Rovného, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 9, Bratislava 

 

Parkovanie 
 
Parkovanie je možné na bezplatnom parkovisku pod mostom Lafranconi, s prístupom 
smerom od Botanickej záhrady v Karlovej Vsi.  

 

Prístup a spoje verejnej dopravy k športovej hale 
 
Z parkoviska pod mostom Lafranconi, vedľa Botanickej záhrady. 
 
Spoje MHD (zastávka Lafranconi): Električky 4 a 9, autobusy 29, 32, 39 

 

Hrací povrch  Počet kurtov  Časomiera  Call-room 
 
Taraflex (guma)  8    áno   nie 
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Dôležitá informácia 
 
Napriek tomu, že počas Majstrovstiev SR nebude k dispozícii call-room, prosíme hráčov, 
ktorí podľa platného rozpisu majú odohrať svoj zápas, aby sa dostavili k príslušnému kurtu 
najneskôr 5 minút pred začiatkom zápasu. 
 
Rozpis zápasov aj vylosovanie budú vyvesené na nástenke v športovej hale. 

 

Hrací systém      Pravidlá 
 
Základné skupiny + play-off     Medzinárodné pravidlá BISFed 

 

Zúčastnené kategórie 
 

 Jednotlivci BC2, Jednotlivci BC3, Jednotlivci BC5 (sobota, 25. september 2021) 

 Jednotlivci BC1, Jednotlivci BC4 (nedeľa, 26. september 2021) 

Prihlásení hráči budú vylosovaní do základných skupín na základe aktuálneho rankingu 

(platného k 31. 12. 2019). 

 

Hlavný rozhodca  Riaditeľ preteku  Technický riaditeľ 
 
Martina Kinčešová  Jozef Blažek   Martin Kovács 
 

Ocenenia 
 
Medaily a diplomy pre prvých troch najlepších hráčov v každej kategórii 

 

Občerstvenie 
 
Ovocie, sladké a slané pochutiny, minerálna voda, káva 

 

Dôležitá informácia 
 
Prosíme všetkých zúčastnených, aby sa riadili platnými predpismi, ktoré vychádzajú 
z protipandemických opatrení. V opačnom prípade si organizátor vyhradzuje právo na 
vykázanie dotyčnej osoby zo športovej haly. 

 

Grafický dizajn a príprava propagačných materiálov 
 
Adam Burianek 

 
 
 
 
 
 



Organizátori 
 
Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov, Organizácia muskulárnych dystrofikov 
v SR 

 

Partneri 
 
Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave 
 

Ako sa dostať do športovej haly (mapa) 
 

 
 

Kontaktné informácie 
 
Telefón: 0948 529 976 
 
E-mail: blazek@omdvsr.sk 
 

Webstránka 
 
www.boccia.sk 
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Všeobecné ustanovenia 
 
1. Každý hráč je povinný dodržiavať pravidlá boccie 

2. Protest je možné podať u hlavného rozhodcu max. 30 minút po skončení zápasu. Poplatok 

za podanie protestu je 10 €. 

3. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií po vzájomnej dohode s hlavným 

rozhodcom pred uskutočnením turnaju 

4. každý slovenský účastník turnaja a športový asistent (BC1 a BC3) musí byť registrovaný 

v systéme RegiSport. 

5. Vstup do športovej haly bude možný len v športovej obuvi. (Neplatí pre používateľov 

invalidných vozíkov) 

 


