
 

3.  12.  2022
MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA HAVÍŘOV



Datum: 3. 12. 2022
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
Místo konání AFTERPARTY pro členy klubu a zvané hosty: Pizzerie Max,
Elišky Krásnohorské 1298/4, Havířov
Pořadatel: Handicap Sport Club Moravia z. s.

Kontakt:
Ředitelka turnaje: Kateřina Šnajdrová, info@hschavirov.cz
Zástupce ředitelky, registrace: Jiří Marsín, jiri.marsin@hschavirov.cz

Přihlášky: do 27. 11. 2022 vyplňujte za TÝM v přihlašovacím formuláři
Startovné: 150 Kč/člen týmu, týmová krabička cukroví (dobrovolné) 

Pokud chcete poskytnout vyšší částku a přispět tak na činnost HSC Moravia,
rádi vám vystavíme darovací smlouvu. Kontaktujte nás na info@hschavirov.cz

Stravování: Obědy se budou vydávat na hale v prostorách recepce. Veškerou
stravu je nutné vyplnit v přihlašovacím formuláři. Cena 150 Kč/porci.
A) Guláš, chléb
B) Kuskus se zeleninou (vege)

Afterparty PRO ČLENY KLUBU A ZVANÉ HOSTY: HSC Moravia slaví 10 let od
založení a to je pořádný důvod k oslavě! Afterparty s doprovodným programem
se koná v Pizzerii Max bezprostředně po ukončení turnaje.

Platbu za startovné a obědy za celý tým preferujeme úhradou na účet
(informace k platbě přijdou po vyplnění přihlášky). Ve výjimečných případech
možno platit také v hotovosti na místě při registraci.

 

mailto:info@hschavirov.cz
https://forms.gle/Nn3kdz3x23o1sBh16


 

Turnaj v integrované boccie 

Nejoriginálnější Vánoční týmový kostým
Nejsympatičtější tým
Nejsympatičtější rozhodčí
Nejsympatičtější dobrovolník

Pravidla iboccie ke stažení
Krátké video o pravidlech 
Facebooková událost
Stránky pořadatele
Aftermovie z posledního integrovaného turnaje
Tisková zpráva

Vyhlášené soutěže:

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.

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

Pořadatel si vyhrazuje právo na drobné změny, které budou účastníkům
oznámeny. 
Neznalost pravidel hráče neomlouvá, proto vřele doporučujeme začátečníkům
pravidla nastudovat.
Do haly je povinné přezutí.

ODKAZY:

https://www.integrovanesporty.cz/iBoccia/Pravidla_iBoccia_104.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dbdnmknTAQU
https://www.youtube.com/watch?v=dbdnmknTAQU
https://www.facebook.com/events/481673773482646
http://www.hschavirov.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=DNnrIlKmhuA&feature=youtu.be
https://hschavirov.cz/archiv/6277

