
PROPOZÍCIE 
Názov turnaja Ligový turnaj párov a tímov v boccii 

Pre kategórie Tímy BC1/BC2, Páry BC3, Páry BC4, Páry BC5 

Dátum 14. – 15. 4. Prihlásenie 23. 3. Losovanie 13. 4. 

Spôsob prihlasovania e-mailom na blazek@omdvsr.sk 

Informácia o losovaní Web boccia.sk, Facebook Boccia Slovakia 

 

Rozpis kategórií podľa 

dátumov 

14. 4. Páry BC3, Páry BC4 

15. 4. Tímy BC5, Tímy BC1/BC2 

 

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 asistenta (BC1, BC3) v systéme RegiSport. 
 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny pred začiatkom turnaja. DOLEŽITÉ: 
Na to, aby turnaj odohral, musia byť prihlásené minimálne 3 tímy resp., páry. 
Ak sa tak to termínu prihlášky nestane, organizátor si vyhradzuje právo 
skrátenia ligového kola na jeden deň pre tie kategórie, ktoré splnia limit 
minimálne troch  prihlásených. 
Či sa turnaj, pre tú ktorú kategóriu a kedy odohrá oznámime 27. 3. 2023. 

Miesto konania ŠZŠ a MŠ Nevädzová 3, Bratislava 

Počet 

kurtov 
4 Povrch Parkety 

Herný 

systém 
 

Časomiera áno Call-room nie Pravidlá 

BISFed 

2021–2024 

v2 
 

Napriek tomu, že počas ligového kola 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, bagety, 

minerálna voda, káva, čaj 

Parkovanie áno Bezplatne v areáli ŠZŠ Nevädzová 3 

Sociálne zariadenia a 

šatne 
áno 

Bezbariérové sociálne 

zariadenie 

áno, 

vo vedľajšej 

budove 

a 2x v OC 

Retro 
 

Na vyžiadanie bude v priestoroch športovej haly k dispozícii prenosný zdvihák a iné 

kompenzačné pomôcky. 

MHD autobus 

zastávka 

Hraničná 
96, 196 

zastávka 

Nevädzová 
66, 75, 96, 196 

Ocenenia Diplomy pre prvých troch v každej kategórii 

 

Hlavný rozhodca   

Riaditeľ turnaja Jozef Blažek 
blazek@omdvsr.sk 

0948 529 976 

Grafická spolupráca Adam Burianek adamburianek@gmail.com 

 

Organizátori Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR 

Partneri 

DOUBLE P, Schuller Eh´klar – Frieb, Biofarma/Slovak pub, 

LIDL a. s., Bratislavský samosprávny kraj, Slovenský 

paralympijský výbor 

 

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) 
 

mailto:blazek@omdvsr.sk


 


