PROPOZÍCIE
Názov podujatia: 1. ligové kolo 2022
Pre kategórie: Jednotlivci BC1 (muži, ženy), Jednotlivci BC2 (muži, ženy), Jednotlivci BC3 (muži, ženy),
Jednotlivci BC4 (muži, ženy), Jednotlivci BC5 (muži, ženy)
Dátum: 28. – 29. 5. 2022
Časový rozpis kategórií:
28. 5. 2022, začiatok 1. kola: 9:15, Jednotlivci BC 1, BC 4
29. 5. 2022: začiatok 1. kola: 9:15, Jednotlivci BC 2, BC 3, BC 5.
Prihlasovanie: najneskôr do 25. 5. 2022 do 20:00 hod.
Spôsob prihlasovania: zaslaním prihlášky na e-mailovú adresu blazek@omdvsr.sk
Podmienky účasti: pozri súťažný poriadok. Účasť je podmienená úspešným absolvovaním zdravotnej
klasifikácie s následným zaradením do jednej z kategórií a platná registrácia hráča a hráčskeho
asistenbta (BC1, BC3) v Regisporte.
Losovanie: 27. 5. 2022. Výsledky losovania budú zverejnené na fb/bocciaSlovakia.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny pred začatím turnaju.
Miesto konania: Športová hala prof. Rovného, areál FTVŠ UK, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 9,
Bratislava
Počet kurtov: 6 - 7

Typ povrchu: Taraflex

Hrací systém: skupiny + play-off

Časomiera: áno

Pravidlá: verzia pravidiel BISFed: 2021-2024 V2

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

Občerstvenie: áno (ovocie, sladké pochutiny, bageta, minerálna voda, káva, čaj)
Parkovanie: áno (bezplatne pod mostom Lanfranconi s prístupom smerom od Botanickej záhrady)
Sociálne zariadenia a šatne: sú dve, na oboch stranách haly.
MHD: zastávka Lanfranconi (Električky č. 4 a 9, autobusy č. 29, 32 a 39)
Ocenenia: diplomy pre prvých troch v každej kategórii
Hlavný rozhodca: ešte sa doplní
Riaditeľ turnaja: Jozef Blažek, tel. č. 0948 529 976, blazek@omdvsr.sk
Technický riaditeľ: ešte sa doplní
Grafická spolupráca: Adam Burianek

Organizátori: Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ),
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR (OMD v SR)

Partneri: DOUBLE P, Schuller Eh´klar – Frieb, Biofarma/Slovak pub, LIDL a. s.,
Bratislavský samosprávny kraj, UK FTVŠ Bratislava, Slovenský paralympijský výbor
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.
Všeobecné ustanovenia:
1. Každý hráč je povinný dodržiavať pravidlá boccie
2. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií po vzájomnej dohode s hlavným rozhodcom
pred uskutočnením turnaju
3. Každý slovenský účastník turnaja a športový asistent (BC1 a BC3) musí byť registrovaný v systéme
RegiSport.
4. Vstup do športovej haly bude možný len v športovej obuvi. (Neplatí pre používateľov invalidných
vozíkov

