DATUM:
DATUM 15. – 23. června 2013
MÍSTO:
MÍSTO GUIMARÃES, PORTUGAL
HALA:
HALA PAVILHÃO MULTIUSOS (Víceúčelová hala)
PODMÍNKY PŘ
PŘIHLÁŠEK:
IHLÁŠEK Všichni účastníci musí být členy národního svazu, který má řádné vztahy s CPISRA, a
musí mít členství za rok 2013 zaplacené nejpozději 1. února 2013

SOUTĚ
SOUTĚŽÍCÍ: Minimální věk soutěžících je 15 let k 1. 1. 2013. Sportovci musí být narozeni před 1. lednem 1998.
DIVIZE:
Jednotlivci BC1, BC2, BC3, BC4 a páry BC3, BC4 a družstva.
Maximální počet sportovců, které je možné přihlásit:
• 5 hráčů BC1 + BC2 dohromady
• 3 hráči BC3
• 3 hráči BC4
Maximální počet sportovců, které lze přihlásit do jakékoliv individuální soutěže je tři (3). Součet sportovců ve třídách
BC1 a BC2 nesmí být vyšší než 5 celkem.
PRAVIDLA:
PRAVIDLA dle aktuálního vydání pravidel CPISRA pro bocciu.
MAXIMÁLNÍ POČ
POČET DOPROVODŮ
DOPROVODŮ: poměr doprovodů a soutěžících je 1:1. K tomu je povolen 1 lékařský
doprovod a 1 trenér/manažer pro každý pár nebo družstvo, tzn. např. země se 7 hráči, jedním družstvem a jedním
párem BC3 má maximální počet doprovodů 9.
Doprovody navíc budou povoleny na akreditaci HOST ovšem bez přístupu na hrací plochu. Krom základního
startovního poplatku bude účtován dodatečný poplatek EUR 500 za doprovody nad povolený počet. Ubytování pro
extra doprovody může být nutné zařídit v různých hotelech.

UBYTOVÁNÍ:
UBYTOVÁNÍ Týmy budou ubytovány ve třech hotelích nedaleko sportovní haly.
Dny navíc: všechny žádosti o ubytování ve dnech navíc před či po Mistrovství musí být zaslány prostřednictvím
přihláškových formulářů, aby mohly být vzaty v úvahu. Cena za ubytování navíc je ve dvojlůžkovém pokoji 100 € na
osobu včetně snídaně.

DOPRAVA:
Organizační výbor bude zajišťovat dopravu z a na letiště ve dnech 15. a 23. června a kyvadlovou dopravu mezi
ubytováním a sportovištěm ve dnech 16. až 22. června. Krom toho je k dispozici veřejná hromadná doprava pro
zajištění dopravy do městského centra. Vzdálenost je 2,4 km a doba 5 až 10 minut v závislosti na dopravě.
K zajištění dopravy na hotel po příletu na letiště je nutné vyplnit formulář pro dopravu s veškerými informacemi o
času příletu, číslu letu, údajem o vybavení a počtu vozíků, s informací o jejich typu (mechanické či elektrické), včetně
dalšího vybavení jako zvedáky, židle do sprchy a další.

Pokud úplné informace o dopravě z/na letiště nebudou dodány v řádném termínu, organizační výbor
bude účtovat další poplatek a nebude moci garantovat, že bude zajištěn přizpůsobený autobus.
Prosíme, vyplňte formulář požadavku na dopravu a zašlete jej spolu s druhými přihláškami.

PŘEDBĚ
EDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
HARMONOGRAM

STARTOVNÍ POPLATEK:
POPLATEK EUR €1.200 za osobu.
Zahrnuje ubytování a celkovou stravu od večeře 15. června do snídaně 23. srpna, společenské
akce, dopravu z/na Mezinárodního letiště v Portu, příslušné daně a kapitační poplatek
CPISRA.
Náklady za každý den navíc budou ve výši € 100 na osobu a den a budou zahrnovat
ubytování, snídani, dopravu z/na letiště. Obědy a večeře v těchto dnech budou na
odpovědnosti týmů.
Pokud to bude možné, budou k dispozici jednolůžkové pokoje navíc. Za jednolůžkový pokoj
bude účtován extra poplatek 75 € / den.

KRITICKÉ TERMÍNY
Pro zajištění dostatečných služeb pro účastníky je nezbytné, aby se země drželi všech stanovených termínů. Týmy
nebudou považovány za přihlášené na soutěž, pokud jejich země nesplní termín pro podání přihlášky, platby nebo
dodaní informací. Země musí veškeré formuláře zaslat e-mailem či faxem v následujících termínech:
30 listopad
listopad 2012
2012

Zámě
Záměr zúč
zú častnit se – koneč
konečný termín
dle počtu
platba € 1,500 za stát.

1. února 2013
2013

První př
koneččný termín
přihlášky - kone
dle jmen
Požadován počet pokojů a zavazadel.
Platba 50 % startovního poplatku (€ 600 za osobu)
(odeslat do 10. prosince 2012)

29.
29. března 2013
2013

Konec př
přihlášek, finální formulář
formulá ře př
přihlášek a plateb poplatků
poplatků – koneč
konečný termín
Vyplněný seznam účastníku a ubytovací formulář
Zbytek registračních poplatků (€ 600 za osobu mínus € 1,500 hrazený spolu se záměrem se
zúčastnit)
Informace o příletu a odletu
(odeslat do 18. února 2013)

PO 29. BŘEZNU SE NEBUDOU VRACET ŽÁDNÉ PENÍZE.

Změ
Změny v nominaci hráčů
hrá čů
Po 29. březnu budou změny povoleny pouze pro nemocné či zraněné sportovce. V těchto případech bude vyžadována
lékařská dokumentace. Taková žádost bude muset být schválena technickým delegátem CPISRA, který bude ještě
nominován.
Mezi 1. a 2. přihláškami jsou povoleny změny nominace. Je však možné nahrazovat pouze hráče stejných kategorií.

PLATBY
Týmy nebudou považovány za přihlášené, dokud nebudou uhrazeny všechny platby. Abyste zajistili, že vaše země
bude řádně přihlášena, zasílejte platby v dostatečném předstihu, aby platby bankovním převodem byly zpracovány
před řádným termínem. Ujistěte se, že vaše země hradí veškeré bankovní poplatky spojené s převodem peněz.
Platby
Platby zasílejte na:
Název účtu:
Swiftcode/BIC:
IBAN:
BIN:
Číslo účtu:
Název banky:

PCAND, Paralisia Cerebral-Associacao Nacional de Desporto
BBVAPTPL
PT50 0019 0093 0020 0002 4862 8
0019 0093 0020 00024862 8
093 200002486

Banco Bilbau e Vizcaya Argentaria

Berte prosím na vědomí, že platba EUR 1,500 musí být doruč
doručena do 30. listopadu 2012.
2012
Země, které nesplní tento termín, nedostanou žádné další informace a jejich přihláška bude zrušena.

VEŠKERÉ PLATBY MUSÍ BÝT DORUČENY V PLNÉ VÝŠI BEZ BANKOVNÍCH POPLATKŮ

POJIŠTĚ
POJIŠTĚNÍ
Každý tým si musí zajistit odpovídající osobní, lékařské a cestovní pojištění, které pokryje ztrátu majetku, zranění,
lékařské ošetření nebo hospitalizaci, letové problémy či ztrátu zavazadel. Organizační výbor zajistí pojištění
odpovědnosti všech účastníků třetí stranou. CPISRA a Organizační výbor Mistrovství Evropy v boccie 2013 nepřebírá
žádnou zodpovědnost za zranění nebo ztrátu mzdy v důsledku zranění. Formulář zbavení se zodpovědnosti musí být
podepsán všemi účastníky (včetně klasifikátorů, rozhodčích a dobrovolníků).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Organizační výbor Mistrovství Evropy v boccie 2013, the Paralisia Cerebral-Associação Nacional de Desporto, the
Associação de Paralisia Cerebral de Guimarães, the Federação Portuguesa de Desporto para Deficientes a CPISRA, jejich úředníci, zástupci a
členové nejsou odpovědni za žádné žalobní nároky, náklady, soudní řízení a škody účastníků, které vznikly přímo či nepřímo v souvislosti s
jejich účastí na Mistrovství Evropy v boccie 2013 či službách zajišťovaných Organizačním výborem Mistrovství Evropy v boccie 2013.

KLASIFIKACE
Všichni sportovci, kteří mají mezinárodní klasifikaci CPISRA si musí sebou přivézt mezinárodní klasifikační kartu.
Spolu s druhými přihláškami klasifikace hráčů, pokud je známa, musí být uvedena na jmenovacím formuláři
(Delegation Form) s datem a místem, kde se klasifikace konala. Tam, kde mezinárodní klasifikace hráče není známa,
tak uveďte na formulář. Mezinárodní klasifikace bude zařízena během mistrovství.
DOPINGOVÁ KONTROLA
Zajištění dopingových kontrol během mistrovství je v řízení. Další informace budou zaslány spolu s druhými
přihláškami.
Členství v CPISRA
Národním organizacím připomínáme, že k účasti na ME v boccie 2013 je nutné mít doložené aktuální členství
v CPISRA. Národní organizace, které nejsou členem, se nemohou zúčastnit.
Kontakt na poř
pořadatele Mistrovství Evropy

