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Datum: 8. 12. 2018
Registrace na míst : od 8:00 do 8:30
as zahájení: 9:00
as ukon ení: 17:30 (pouze orienta ní)
Místo konání: M stská sportovní hala, Astronaut 9, Haví ov
Po adatel: Handicap sport club Haví ov, z. s.

m sto

Kontakt:
editel turnaje Martin Ku era, 45martin@seznam.cz
Registrace Eva Ku erová, hschavirov@gmail.com
P ihlá ky: do 30. 11. 2018, https://goo.gl/forms/mzA8zDqWD0dfbQLJ3
Startovné: 500 K /tým - platba v hotovosti na míst
V cen startovného je zahrnut vstup na raut zdarma pro 3 hrá e z týmu.
Ka dý dal í ú astník hradí ástku 100 K /vstup na afterparty.
Kapacita rautu je omezena!
Pokud chcete poskytnout vy í ástku a p isp t tak na innost HSC Haví ov,
rádi Vám vystavíme darovací smlouvu. Kontaktujte nás na hschavirov@gmail.com
Stravování: Ob dy se vydávají v míst turnaje.
Ve kerou stravu je nutné vyplnit v p ihla ovacím formulá i. Cena 100 K /porci.
A) Ku ecí sma ený ízek, bramborový salát
B) Masové nudli ky, domácí bramborá ky
C) T stoviny Penne se smetanovou omá kou a brokolicí
Afterparty: V Prvním haví ovském minipivovaru, www.prvnihavirovskyminipivovar.cz
Za átek: 18:00
Vstup: V cen startovného je zahrnut vstup pro 3 hrá e.
Ka dý dal í hrá hradí 100 K za vstup na afterparty.
V pr b hu ve era se m ete t it na bohatý raut a doprovodný program.
Kapacita afterparty je omezena!
Platbu za startovné a ob dy za celý tým uhra te prosím v míst konání p i registraci.
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Doprovodný program:
Doprovodný program bude mít p i leto ním 20. výro í trochu novou tvá a bude zase
n ím unikátní. Ten se bude skládat ze dvou ástí:
1. ást se bude odehrávat v pr b hu celého turnaje jako ka dý rok. Krom star ích
oblíbených her (fouka ky), se m ete t it také na hry nové, které trochu zava í va e
hlavi ky. Poprvé se zde bude sout it o !PO ÁDNÝ BALÍK PEN Z!, který posléze
pou ijete p i ve erním programu. To znamená, e..
2. ást se letos poprvé bude konat na turnajové afterparty, kde spole n
zavzpomínáme na v echny ty spole né roky. Ob tyto ásti do sebe krásn zapadají
a proto v ím, e si to v ichni, i ve er, po ádn u ijeme.
Konkrétní informace o doprovodném programu a jeho hodnocení se dozvíte b hem
zahájení jubilejního turnaje.
Vyhlá ené sout e:
1) Turnaj v integrované boccie
Sout í se v týmech s minimáln 3-6 hrá i.
V týmu musí být minimáln 1 hrá s t lesným handicapem. Do zápasu mohou
zasáhnout pouze 3 hrá i, st ídání v týmu m e probíhat mezi sm nami.
Spoluhrá v kategorii BC1 i BC3 m e být zárove hrá em v týmu.
Integrovaná boccia se ídí stejnými pravidly, jako klasická boccia s tím rozdílem, e hry
se mohou ú astnit i hrá i bez posti ení. Hraje se v sed , na vozíku nebo na idli.
2) Doprovodný program
3) Nejsympati t j í tým
4) Nejsympati t j í rozhod í
5) Nejsympati t j í dobrovolník
Chcete se p ihlásit ale chybí Vám spoluhrá s handicapem? Obra te se na nás!
Po adatel si vyhrazuje právo na drobné zm ny, které budou ú astník m oznámeny.
Neznalost pravidel hrá e neomlouvá, proto v ele doporu ujeme za áte ník m pravidla
nastudovat.
Do haly je povinné p ezutí.
Pravidla ke sta ení: www.boccia.xf.cz/pravidla.htm
Facebooková událost: www.facebook.com/events/1090476414433828/
Stránky po adatele: www.hschavirov.cz
Aftermovie z 15.HTb: www.youtu.be/kCSsG4sD_Fk
Na i partne i:

