SK Kociánka Brno, z. s. z pověření České federace Spastic Handicap, z. s.
pořádá..

Školení nových rozhodčích
do paralympijského sportu BOCCIA
Akce je pořádána pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka.

Kde?
Sportovní areál Purkyňova (areál vysokoškolských kolejí – Purkyňova 93/c, 612 00 Brno).
Kdy?
30.5.2018 (středa) od 15:00 do 18:00 hodin.
Co Vás čeká?
Povíme si něco o sportu boccia celkově, budete proškoleni základními pravidly a zkusíte si také rovnou praxi
na kurtu.
Kam se obrátit v případě zájmu?
Máte-li zájem, obraťte se prosím na koordinátorku tréninkové přípravy reprezentace Michaelu Řiháčkovou.
EMAIL: michaela.rihackova@gmail.com
Telefonní kontakt: 606 848 952

Co je vlastně boccia?
Boccia je sport podobný francouzské pétanque určený lidem s těžkým tělesným postižením. V roce 1984 se boccia
stala paralympijským sportem s jasně danými pravidly. Dnes bocciu hrají lidé ve vice než 80 zemích světa.
Sport boccia v České republice zastřešuje Česká federace Spastic Handicap, jediný oficiální člen Mezinárodní federace sportu
boccia BISFed.

Co obnáší činnost rozhodčího ve sportu boccia?
1.krok – nábor aneb proč to nezkusit?
Na začátku budete proškoleni pravidly sportu boccia a zkusíte si rozhodovat na kurtu.
2.krok – Rozhodčí – základní úroveň
Když Vás tento sport osloví, přijedete na soutěž a zkusíte pozici čárového rozhodčího.
3.krok – Rozhodčí na národní úrovni
Bude-li vás vše bavit dál, začnete pískat svoje první zápasy jako samostatný rozhodčí.
4.krok – Rozhodčí mezinárodní
Bude-li vás vše bavit ještě dál a zvládnete-li anglický jazyk, není důvod, proč se nestát oficiálním mezinárodním
rozhodčím za Českou republiku. Toto uskupení zaštiťuje Mezinárodní federace sportu boccia BISFed.

Školení povede Michaela Řiháčková
koordinátorka tréninkové přípravy reprezentace ČR
členka realizačního týmu sportu boccia, Česká federace SH
členka výboru pro rozvoj sportu boccia na Mezinárodní federaci sportu boccia BISFed

Máte rádi hru “fair-play”?

..Staňte se rozhodčím ve sportu boccia!
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