Asociace integrovaných sportů, o. s.

ve spolupráci s

„o.s. Sportem proti barierám - Český Ráj“

pořádá: 9. 7. 2011

2.kolo
1.+ 2. ligy „Integrované Boccii“
iBoccii 2011

I. ZÁKLADNÍ ČÁST
Místo konání:

Sportovní hala Gymnázia a SOŠ Hořice, Husova 1414, 508 01 Hořice

Hlavní organizátor:
Hlavní rozhodčí:

Věra Koldová (tel.: 739 455 036)
Jan Budík

Ubytovací služba:
Zdravotnická služba:
Pokladník:

Marcela Pelikánová ml.
Marcela Pelikánová (tel.: 739 514 722)
Marie Holubová (tel.: 739 455 036)

Mediální partneři:

ČR Hradec Králové, ČT, Achát, Podhoran, Noviny Jičínska

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

V autokempu v Mílovicích u Hořic
Cena noclehu je 180,- Kč za lůžko a noc.

Stravování:

večeře (70Kč)v místě ubytování
snídaně (60,- Kč) celodenní balíček
oběd (85,- Kč)

Prezentace:

Hráče je povinen zaprezentovat kapitán týmu, nebo jeho zástupce v pátek od 18:00 do 20:00 hod. v autokempu
Mílovice u Hořic, nebo v sobotu nejpozději do 8:00 hod. ve sportovní hale Gymnázia a SOŠ Hořice, Husova 1414,
508 01 Hořice.

Startovné:

Startovné za každý turnaj činí 500,- Kč za celý tým. Bude se platit v místě turnaje, nebo Vám můžeme na požádání
poslat fakturu pro platbu z účtu.

Objednávky:

Řádně a čitelně vyplněné objednávky jídla a ubytování zašlete vždy co nejdříve po obdržení propozic (nejpozději
do data uvedeného na objednávce) na adresu: Věra Koldová, Stanislava Suchardy 65, 509 01 Nová Paka nebo na email: koldovaver@email.cz Objednávky došlé po termínu nejspíše nebude možné uspokojit!!!

Informace:
Upozornění:

Další informace obdržíte na telefonním čísle: 739 455 036 – Věra Koldová

„Nevozíčkáři - choďáci“ musí mít sportovní obuv na přezutí !!!!!!!!!

UPOZORNĚNÍ:
Z organizačních důvodů: Všichni, kdo budou chtít platit startovné, jídlo a ubytování (nebo část z toho) z peněz, které jim poskytl
sponzor na účet AISy, musí tuto skutečnost oznámit předem - nejpozději do 30. 6. 2011, nejlépe však spolu s objednávkou - viz.
objednávka.

III. ČASOVÝ POŘAD
Pátek
18:00 – 20:00
18:00 – 20:00
19:00 – 21:00

příjezd a prezentace
ubytování
večeře

Sobota
7:30 – 8:00
8:00 - 8.30
8:30 – 18:30
12:00 – 13:30
18:00
19:00 – 20:30
19:00 – 24:00

snídaně (balíčky ve sport. Hale)
Slavnostní zahájení
turnaj – Tým, který nebude moci nastoupit na zápas do 10 min. od vyhlášení, prohrává zápas kontumačně 6:0
oběd (průběžně)
vyhlášení vítězů
večeře – (kemp Milovice)
zábava

Neděle
8:00 – 9:30
10:30

snídaně
musí být vyklizeny pokoje

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:
1.i 2. liga iBoccii 2011 se hraje vždy v jednom dni souběžně!
1. liga a 2. liga iBoccii 2011
-

je tvořena třemi turnaji : 2 v Nové Pace a 1 v Hořicích
účastní se jí: 1. ligy - 16 nejlepších týmů z celé ČR a 2. ligy – 8 dalších nejlepších týmů z celé ČR
mohou se jí účastnit pouze nominované týmy a registrovaní hráči
bude se hrát podle oficiálních pravidel AISy (č. 102)
herní systém naleznete níže a upřesníme jej na turnaji

Termín 1. turnaje 1. ligy iBoccii 2011
Termín 2. turnaje 1. ligy iBoccii 2011
Termín 3. turnaje 1. ligy iBoccii 2011

-

12. 4. 2011 N.Paka
9.7. 2011 Hořice
8. 10. 2011 N.Paka

Na koni sezóny budou dva poslední týmy z celkového žebříčku 1. ligy sestupovat do 2. ligy a z 2. ligy dva
týmy postoupí do první ligy.
Herní systém 1. liga:
Týmy budou při prvním turnaji rozlosováni do 4 členných skupin. Tzn. budou 4 základní skupiny po 4 týmech, kde bude
hrát každý s každým. Z každé základní skupiny budou dva vítězné týmy (1. a 2. tým) postupovat do soutěže o 1. až 8. místo
a dva poražené týmy (3. a 4. tým) do soutěže o 9. až 16. místo.

Herní systém 2. liga:
Týmy budou při prvním turnaji rozlosováni do 4 členných skupin. Tzn. budou 2 základní skupiny po 4 týmech, kde bude
hrát každý s každým. Z každé základní skupiny budou dva vítězné týmy (1. a 2. tým) postupovat do soutěže o 1. až 4. místo
a dva poražené týmy (3. a 4. tým) do soutěže o 5. až 8. místo.
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.

Smyslem hry je umístit koule svého týmu co nejblíže
Jackovi (bílé kouli). Tým může mít maximálně 6 a
minimálně 3 hráče.
iBoccia se hraje v týmech – bez rozdílu hendikepů
(v družstvu mohou být zcela zdraví
lidé i lidé s nejtěžším fyzickým hendikepem)

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 se dozvíte na: www.spb-cr.cz v sekci: Integrovaná boccia.

