
PROPOZICE
Datum:    30. 11. 2019
Registrace na místě:  od 8:00 do 8:30
Čas zahájení:   v 9:00
Čas ukončení:   v 17:30 (pouze orientační)
Místo konání:   Městská sportovní hala, Astronautů 9, Havířov – město
Pořadatel:    Handicap sport club Havířov, z. s.

Kontakt:
Ředitelka turnaje – Kateřina Šajnarová, hschavirov@gmail.com
Registrace – Eva Kučerová, hschavirov@gmail.com

Přihlášky: https://forms.gle/EjYtqgz8Spcx7E4b6  do 22. 11. 2019 vyplňujte za TÝM zde
Startovné: 500 Kč/tým - platba v hotovosti na místě

Pokud chcete poskytnout vyšší částku a přispět tak na činnost HSC Havířov, 
rádi Vám vystavíme darovací smlouvu. Kontaktujte nás na hschavirov@gmail.com

Stravování: Obědy se vydávají v místě turnaje. 
Veškerou stravu je nutné vyplnit v přihlašovacím formuláři. Cena 95 Kč/porci.
 A) 220g Pečené kuřecí stehno, dušená rýže, čalamáda 
 B) 150g Steak z vepřové krkovice, gratinované brambory (zapečené se smetanou)
 C) 260g Gnocchi se sýrovou omáčkou a brokolicí

Platbu za startovné a obědy za celý tým uhradí kapitán týmu 
v hotovosti v místě konání při registraci.

Doprovodný program:

Komu to v doprovodném programu nelení, tomu se výhra zelení! 

Cenné kovy mohou zacinkat nejen za první příčky v turnaji, 
ale také za získané body z doprovodného programu. 
Nechte se vést Vaším parťákem na vozíku, který Vám během aktivit 
ukáže, jaké výzvy ho mohou v životě potkat.
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Vyhlášené soutěže:

1) Turnaj v integrované boccie 
Soutěží se v týmech s minimálně 3-6 hráči. V týmu musí být minimálně 1 hráč s 
tělesným handicapem. Do zápasu mohou zasáhnout pouze 3 hráči, střídání v týmu 
může probíhat mezi směnami. Spoluhráč v kategorii BC1 či BC3 může být zároveň 
hráčem v týmu. Integrovaná boccia se řídí stejnými pravidly, jako klasická boccia s tím 
rozdílem, že hry se mohou účastnit i hráči bez postižení. Hraje se v sedě, na vozíku 
nebo na židli.

2) Doprovodný program

3) Nejsympatičtější tým

4) Nejsympatičtější rozhodčí

5) Nejsympatičtější dobrovolník

Chcete se přihlásit ale chybí Vám spoluhráč s handicapem? Obraťte se na nás!

ź Pořadatel si vyhrazuje právo na drobné změny, které budou účastníkům oznámeny. 
ź Neznalost pravidel hráče neomlouvá, proto vřele doporučujeme začátečníkům 

pravidla nastudovat.
ź Do haly je povinné přezutí.

Pravidla ke stažení:  http://www.boccia.xf.cz/pravidla.htm
Facebooková událost:  https://www.facebook.com/events/2146762502044100/
Stránky pořadatele:  www.hschavirov.cz
Aftermovie z 22.HTB:  https://youtu.be/DNnrIlKmhuA
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