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Podmienky účasti
Charakter turnaja je otvorený, zúčastniť sa môže každý - sociálne zariadenia, občianske 
združenia, štátne inštitúcie, firmy, jednotlivci, muži, ženy, deti, dospelí, seniori, bez i so 
zdravotným postihnutím.

1. Každý športovec i jeho asistent musí dodržiavať pravidlá boccie.

2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií po dohode s hlavným rozhodcom pred zahájením podujatia.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Hrací systém
Tímy budú rozlosované do 4 skupín po 3 tímoch, (12 tímov). V skupine hrá každý s každým. 
Do semifinále postupujú víťazi skupín. Semifinále a finále sa hrá systémom pavúka

Sprievodná akcia

Súťažia 3-členné tímy bez rozdielu kategórií, klasifikácie a zdravotného postihnutia

https://www.facebook.com/parahry.skwww.parahry.sk/bocciaroznava2014

Ceny výherné poháre, diplomy, vecné ceny, účastnícke listy

Protesty sporné záležitosti rieši na mieste hlavný rozhodca

Počet kurtov 4 (štyri) Povrch palubovka, parkety

Náklady bez štartovného Ubytovanie NIE

Ubytovanie

Stravovanie zabezpečené v podobe bagiet, plus minerálka, káva, čaj, keksíky

19.09.2014, druhý deň 
Dní mesta a Rožňavského 
jarmoku

Začiatok podujatia

alebo na e-mail info@parahry.sk

Miesto konania Športová hala pri Zimnom štadióne v Rožňave, Štitnícka ulica

Termín konania

Prihlášky na adresu Ondrej Bašták Ďurán Bashto, Pionierov 607, 049 22 Gemerská Poloma

tel. / fax

Termín prihlášiek 12.09.2014 Žrebovanie 15.09.2014

PROPOZÍCIE TURNAJA

Tech. zabezpečenie Miroslav Očkaik Hospodár Matej Lada

Riaditeľ preteku Zlatica Halková Hlavný rozhodca Ondrej Bašták Ďurán

14:00

Webová stránka turnaja

Dom Matice Slovenskej Rožňava (www.maticaroznava.sk)

V spolupráci s Mesto Rožňava (www.roznava.sk), pod záštitou primátora mesta

BOCCIA ROŽŇAVA 2014

Názov podujatia Turnaj tímov v integrovanej bocci Rožňava 2014

Ondrej Bašták Ďurán Bashto (www.parahry.sk)

Hrá sa po sediačky, s náradím a loptami organizátora, príp. vlastným, podľa pravidiel 
BISFed upravených organizátorom na potreby integrovanej boccie. Neznalosť pravidiel 
boccie nie je prekážkou účasti - základné pravidlá boccie budú vysvetlené pred začiatkom 
súťaže. Každý tím pozostáva z troch hráčov.

Základné pravidlá 
turnaja

Facebook

Štartovné

Kultúrna vložka

Organizátori

0949 / 737 543

bez ubytovania Koniec podujatia

09:00


