Asociace integrovaných sportů, o. s.

Handicap Sport Clubem Velké Meziříčí, o.s.

ve spolupráci s

pořádá: dne 5. 11. 2011

Otevřený turnaj iBoccii 2011
aneb

1. ročník o Pohár starosty Osové Bítýšky
Ve sportovní hale:
Centrum kultury, sportu a zájmových činností
obce Osová Bítýška
Obec OsováBítýška

Z AR O VE Z I N KO VA NI

VELKE MEZIRICI

Město Velké Meziříčí

Martin Dvořák

Jan Havlíček
Revizní technik
zdvihacího zařízení.

I. ZÁKLADNÍ ČÁST
Místo konání:

sportovní hala Centrum kultury, sportu a zájmových činností Osová Bítýška, 594 53

Hlavní organizátor:
Hlavní rozhodčí:

Jiří Charvát ( tel. 605297013 ), Stanislav Merunka (tel: 608 424 023)
Jan Budík

Ubytovací služba:
Zdravotnická služba:
Pokladník:

Eva Rosová, DS Bžezejc 4.11.2011 od 18.00 hod. – 20.00 hod., tel. 608 552 295
Záchranná služba Kraje Vysočina Velké Meziříčí
Petr Gottlieb, Jiří Charvát

Mediální partneři: Týdeník Velkomeziříčsko,

II. TECHNICKÁ ČÁST
Na základě řádně vyplněné závazné objednávky zajistíme:
Ubytování:

V Dětském středisku Březejc, Sviny čp. 13, 594 01 Velké Meziříčí z pátku 4.11 na 5.11
Cena noclehu je 120,- Kč za lůžko a noc – bez stravování
Kapacita ubytování max. 30 lůžek

Startovné za družstvo: 300,- Kč , - platbu stravného včetně ubytování a startovného je nutno uhradit při
prezentaci ve sportovní hale v hotovosti.
Stravování:

oběd v místě turnaje
cena 85,- Kč - budou vydány stravenky

Prezentace:

Hráče je povinen zaprezentovat kapitán týmu, nebo jeho zástupce v pátek od 18:00 do 20:00 hod.
telefonicky na tel. č. 608 424 023 – Stanislav Merunka, nebo v sobotu nejpozději do 8:30 hod.
ve sportovním a kulturním centru Základní školy Osová Bitýška.

Objednávky:

Řádně a čitelně vyplněné objednávky jídla a ubytování zašlete vždy co nejdříve po obdržení propozic
(nejpozději do 14.10.2011 do data uvedeného na objednávce ) na e-mail: iskvysocina@seznam.cz a
mailto:hscvm@seznam.cz. Objednávky došlé po termínu již nebude možné uspokojit!!!

Informace:

Další informace obdržíte na telefonním čísle: 605 297 013 (Jiří Charvát),
nebo: 608 424 023 (Stanislav Merunka)

Upozornění:

Nevozíčkáři = „choďáci“, musí mít sportovní obuv na přezutí!!!

III. ČASOVÝ POŘAD
Pátek
18:00 – 20:00

příjezd ubytování a telefonická prezentace

Sobota
7.30 – 8.00
7.30 – 8.30
9:00
9:30 – 17:00

odjezd z místa ubytování
prezentace sportovní hala Osová Bítýška
Slavnostní zahájení
turnaj
Tým, který nebude moci nastoupit na zápas do 5 min. od vyhlášení, prohrává zápas kontumačně 6:0!!!

12:00 – 13:30
17:00 – 17:30

oběd (průběžně školní jídelna)
vyhlášení výsledků
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit herní časy podle počtu přihlášených družstev.

Přestože jistě budete po celodenním zápolení unaveni, bylo by fajn, abyste všichni vydrželi na vyhlášení vítězů a
vzdali lepším soupeřům svůj hold formou potlesku.

Doplňující informace:
BOCCIA: cílem je umístit koule svého týmu co nejblíže Jackovi (bílé kouli). Tým může mít maximálně 6 a
minimálně 3 hráče.
Integrovaná boccia (iBoccia) – otevřený turnaj
-

VŠICHNI JSOU ZVÁNI – nepotřebujete žádné vybavení ani znalosti - jen svůj tým – PŘIJĎTE TO ZKUSIT I VY!
mohou se ho účastnit registrovaní i neregistrovaní hráči iBoccii, kteří si vytvoří svůj tým
bude se hrát podle oficiálních pravidel AISy (č. 102)
čtyři nejlepší týmy, které dosud nehrají ligu, se do ní mohou nominovat

iBoccia se hraje v týmech a BEZ ROZDÍLU HANDICAPŮ
(v družstvu mohou být zcela zdraví lidé i lidé s nejtěžším fyzickým hendikepem)

iBoocia (obdoba francouzského petanque) je sport - hra, kde se i velmi hendikepovaní hráči stávají
rovnocennými soupeři, nebo spoluhráči hráčů zcela zdravých. Je to úžasná možnost integrace a především
aktivity pro mnoho lidí i s velmi vážným zdravotním stavem.

Nejvíce hendikepovaní hráči odhazují míčky za pomocí ramp a asistentů (víceméně „pouze“ určují intenzitu a směr
odhodu). Ti kteří nezvládnou vypustit míček rukou, vypouštějí míček „tykadlem“ připevněným k hlavě helmou.

Více informací o iBoccie (včetně aktuálních pravidel) se dozvíte na:
www.integrovanesporty.cz v sekci: iBoccia

Máte kamaráda, sourozence, dítě, vnuka rodiče či prarodiče a přemýšlíte jak s nimi aktivně trávit čas?
Vytvořte s nimi svůj tým a přijďte si s námi zasoutěžit

