„MOZGÁSJAVÍTÓ”
MINI BOCCIA KUPA
2021-2022. I. forduló

VERSENYKIÍRÁS
A VERSENY CÉLJA
Megismertetni és megszerettetni a boccia sportágat páros játék formájában a
hivatalosnál kisebb méretű pályán, valamint versenyzési lehetőséget biztosítani a 6 és
15 év közötti „Gyermek”, valamint 15-22 éves kor közötti „Junior” korosztályú
mozgáskorlátozott fiatalok számára két kategóriában (1. dobó-gurító: BC1-BC2-BC4BC5, 2. rámpás: BC3). A junior korosztály számára versenyhelyzetben való gyakorlási
lehetőség a Magyar ParaBoccia Szövetség versenyrendszerébe való bekerülés
reményében.
A VERSENY NEVE
„MOZGÁSJAVÍTÓ” MINI BOCCIA KUPA (MMBK)
A VERSENY RENDEZŐI
Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége
Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, EGYMI
Mozgásjavító Diák Sport Egyesület
HELYSZÍN
1145 Budapest, Mexikói út 59-60. (bejárat a Korong utca felől)
Belső parkoló korlátozott számban, érkezési sorrend alapján biztosított
IDŐPONT
I. forduló:
II. forduló

2021. november 6.
2022. március 26.

szombat
szombat

REGISZTRÁCIÓ:
az iskola aulájában (Zsibongó)
„Junior” kategória részére:
08.00 órakor
„Gyermek és Junior Rámpás versenyzőknek 08.00 órakor
„Gyermek” kategória részére:
08.00 órakor
BEMELEGÍTÉS és a PÁLYA BEMUTATÁSA
„Junior” (BC1, BC2, BC4) kategóriának:
„Rámpás” (BC3) kategóriának:
„Gyermek” (BC1, BC2, BC4) kategóriának:

08.30 órakor
08.30 órakor
08.30 órakor

VERSENY KEZDETE
„Junior” kategóriának :
„Rámpás” (BC3) kategóriának:
„Gyermek” kategóriának:

09.00 órakor
09.00 órakor
09.00 órakor

NEVEZÉS
A nevezés díjtalan!
Nevezési határidő: 2021. október 29. péntek
A nevezéseket párhuzamosan, két helyre várjuk:
1. Elektronikusan a FODISZ Versenysportolói Adatbázisán (VESPA) keresztül. Ehhez
regisztráció szükséges, amelyről információ kérhető a +36 70 431-1900
telefonszámon vagy a vespa@fodisz.hu e-mail címen.
2. Hagyományosan, a mellékelt jelentkezési lapon, amelyet az mdse@mozgasjavito.com
e-mail címre kell eljuttatni.
FIGYELEM! A versenyen való részvételhez 12 év fölött védettségi igazolvány szükséges
– ez érvényes valamennyi közreműködőre (versenyző, segítő, kísérő).
A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA
Kategóriáktól és nemtől függetlenül páros (kettő fő) versenyt rendezünk. Cserejátékos lehet
a páros tagja, max. 1 fő
A páratlan gyermekek beállhatnak egy párosba cserejátékosként. A versenyen egyéni
versenyző nem indulhat! Egyéni nevezést nem fogadunk el.
A „Rámpás” versenyzők külön csoportban versenyeznek.
A párok a „Gyermek” és „Junior” korosztályban 4 szettes, a „Rámpás” kategóriában 2 szettes
mérkőzéseket játszanak. A nevezések alapján a változtatás jogát fenntartjuk!
A mérkőzések lebonyolítása 6 versenypályán történik. A „mini” boccia pálya játéktere a
nemzetközi és hivatalosan ismert játéktér hosszától 2 méterrel rövidebb, 6m x 8 m!
Minden versenypályán szabvány boccia labdával kell játszani, ami lehet saját, vagy a verseny
rendezői által biztosított labda.

Kérjük a versenyzőket, hogy saját rámpájukat, saját labdájukat is hozzák magukkal,
mert labdát és rámpát csak kérés esetén és korlátozott számban tudunk biztosítani a
versenypályán tartózkodó versenyzőknek.
A boccia játék legújabb szabályait a https://www.worldboccia.com/about-boccia/rules/ címen
találhatják meg az interneten.
Versenybírókat biztosítunk.
Minden versenyző egészségi állapotáért az őt benevező személy vagy szervezet vállalja a
felelősséget.
ÉRTÉKELÉS-DÍJAZÁS
A két verseny összesített eredményei alapján történik az értékelés.
A II. forduló sorsolása az első forduló indulóinak számától függ.
A versenyek mindegyikének végén elektronikus formában versenyjegyzőkönyvet biztosítunk.
A versenyzők és asszisztensük számára az akkreditációs kártyájukra is rögzítjük a verseny
eredményét. Minden eredmény az akkreditációs kártyán vezetve lesz, amit a meccs
kezdetekor le kell adni a bírónak, utána tovább kell vinni a következő játéktérre.
A verseny értékelése a második versenyt követően, a lebonyolítási rend szerint, a legjobb
eredményt elérők alapján történik. Az egyéni pontok értékelése három korcsoportban
történik: 6-10 év és 11-15 év közötti korcsoport, valamint 15-22 év közötti junior korcsoport.
A legeredményesebb páros és a legtöbb pontot szerző versenyzők közül, mindhárom
korosztályban az 1-3. helyezettet éremmel díjazzuk.
Díjazás csak akkor történik, ha minimum négy páros (csapat) indult a versenyen.
Díjazzuk a céllabdához legközelebb - a céllabda körül 30 cm-es hatósugarú körbe beérkező
labdákat - gurító, és egyéni versenyzőket.
A két verseny alapján a versenybíróság dönthet további különdíj odaítéléséről.
HÁZIREND, KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK
Az öltözőkben és a tornateremben, illetve a színházteremben étkezni szigorúan tilos!
Váltócipő használata kötelező!
Értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
Az iskola területén TILOS dohányozni, energiaitalt fogyasztani!
A nézők, kísérők a kijelölt helyeken szurkolhatnak a versenyzőknek.
Az intézmény területén tartózkodóknak (12 év fölött) védettségi igazolvánnyal kell
rendelkezniük, illetve a rendezvény ideje alatt maszkot kell viselniük.
EBÉD
A versenyen résztvevő versenyzőknek, valamint az edzőknek és az asszisztenciának ebédet
biztosítunk.
Igényüket a nevezési lapon jelezzék! A helyszínen nincs lehetőség ebédet igényelni.
Egyéb kísérőknek 1200 Ft egységáron tudunk étkezést biztosítani!

Ebéd lemondási határidő:2021. november 5. reggel 8 óra
Az ezt követő lemondások esetén az ebédet ki kell fizeti.
Folyadékbevitelről a verseny alatt mindenki maga gondoskodik.
EGYÉB INTÉZMÉNYI INFORMÁCIÓ
Belső parkoló korlátozott számban, érkezési sorrend alapján biztosított.
Az iskola épületei, beleértve a tornatermet és a többi közösségi helyiségeket, teljesen
akadálymentes.
Igény szerint zárható öltözőszekrényt tudunk biztosítani.
A nyilvánosságot a szervezők honlapján, közösségi oldalán biztosítjuk. Helyszíni TV
felvételeket csak az iskola külön engedélyével lehet készíteni.

Reméljük, minél több gyermek vesz részt rendezvényünkön!
Szeretettel várunk minden résztvevőt!

Locsmándi Alajos
intézményvezető
Mozgásjavító, Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium, Kollégium, EGYMI

Az alábbi nevezési lapra kérjük feltüntetni a versenyen részt vevő párosok számát, nevét, a páros
kategóriáját, az egy párost alkotó gyermekek nevét, születési időpontját, a versenyen végigkísérő
segítő nevét, és hogy összesen hányan kívánnak étkezni a verseny helyszínén gyermekekkel együtt.
A jelentkezési lapon feltüntetett személyes adatokat a verseny szervezéséhez használjuk fel, a verseny
rendezőin kívül másnak nem továbbítjuk. A versenyző, segítője, edzője nevét, a delegáló szervezet
nevét a honlapon, illetve közösségi médiában nyilvánosságra hozzuk.
A jelentkezési lap kitöltésével hozzájárul a rendezvény során készített fotók, videók megadott
módon történő nyilvánosságra hozatalához.

Információ: mdse@mozgasjavito.com

