
ZAPROSZENIE NA XIV TURNIEJ BOCCI DLA 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
Serdecznie zapraszamy na XIV Turniej BOCCI, który odbędzie się 19.10.2021 r. 

(wtorek) w Nowym Sączu 
 

Zawody odbywać się będą na obiekcie MOSiR w Nowym Sączu,  
hala sportowa ul. Nadbrzeżna 34 w godz. 9.00 – 12.00. 

 

 

Postanowienia organizacyjne 
 

Zawody rozegrane zostaną w trzech kategoriach dla dzieci ze szkół podstawowych  
i przedszkoli oraz dla osób na wózkach: 

 
1. Drużynowa dla osób grających na wózkach 2 zawodników, bez ograniczenia 

liczby drużyn zgłoszonych z organizacji 
2. Indywidualna dla osób grających na wózkach - bez ograniczenia liczby osób  

z organizacji 
3. Drużynowa dla osób stojących po 2 lub 3 zawodników w zależności od ilości 

zgłoszeń ze szkół podstawowych i przedszkoli.  
 

Podczas zawodów obowiązuje reżim COVID19 

Zgłoszenie do Turnieju jest równoczesną akceptacją RODO.  

 Zawody rozgrywane będą wg systemu pucharowego (przegrana osoba, drużyna    
odpada) 

  Mecze rozgrywane będą równocześnie na 4 boiskach 

Osoby wystawione w kategorii drużynowej mogą również być wystawione  
w kategorii – indywidualnej 

 Proszę zgłaszać potwierdzenie udziału w zawodach i ilość zawodników jak 
najszybciej. Ułatwi nam to organizację zawodów. 

Gotowe listy drużyn i zawodników z imieniem, nazwiskiem i rokiem urodzenia     
i placówką, proszę ostatecznie przesłać do 15.10.2021r. (piątek) 

Osoba wpisana na pierwszej pozycji będzie traktowana jako kapitan 

 Prosimy również o przesłanie imion i nazwisk opiekunów Waszych zespołów 

 Zgłoszenia proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres: 
wtzmada@poczta.fm sprawy organizacyjne pod nr  606-454-948 

 Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i medale oraz nagrody rzeczowe. 

Drużyny i osoby od 1-3 miejsca otrzymają dodatkowo puchary i nagrody. 

 Organizatorzy zapewniają napoje i posiłek podczas trwania Turnieju 

 W trakcie Turnieju dla zawodników grających na wózkach obowiązują przepisy 

Boccia wg CPISRA  

  W sprawach spornych decydujący głos należy do sędziego głównego – Tomasz 
Baliczek. 

     Bardzo prosimy o zaopatrzenie uczestników turnieju i opiekunów w zamienne 
obuwie sportowe. 
 
 



 
 
 
 

 
UWAGA:  
Jeżeli macie Państwo w swoim środowisku osoby które spełniają kryteria 
umożliwiające zakwalifikowanie ich do grup sportowych (głównie osoby z MPD, 
tetraplegia) BC1, BC2, BC3, BC4, BC5  bardzo prosimy o ich zgłaszanie do 
Turnieju, gdyż mają oni wtedy szanse na wyjazd na Puchary i Mistrzostwa Polski, 
tak jak to miało miejsce w latach ubiegłych. 
W przypadku nie zgłaszania tych osób nie możemy ich zakwalifikować do wyjazdu 
na zawody. 

 
 
 
ORGANIZATORZY: 
- STOWARZYSZENIE „KLUB INTEGRACYJNY” w Nowym Sączu 
- WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ „MADA” w Nowym Sączu  

 
Współorganizatorzy: 
- Fundacja MADA 
- Fundacja „Droga do Sprawności”  

 
Sponsorzy: 

     - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
     - Szkoła pływania The Best - www.szkolaplywaniatb.pl 
     - Sklep Medyczny Globmed – www.globmed.pl 
 

 
Pozdrawiam i do zobaczenia na Turnieju 
https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Community-
Organization/Stowarzyszenie-Klub-Integracyjny-536979919676687/ 
 
 
W imieniu organizatorów koordynator zawodów 
Tomasz Baliczek 606-454-948 
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