
 

ZOM Prešov – občianske združenie ľudí so zdravotným postihnutím a partneri projektu Vás 
srdečne pozývajú na „Boccia Tatra Cup 2023”, 7. ročník medzinárodného turnaja jednotlivcov, 
párov a tímov v paralympijskom športe boccia. 

 

ORGANIZÁTOR: 
 

 

 
ZOM Prešov – občianske združenie ľudí so zdravotným postihnutím  
Karpatská 18 
080 01 Prešov 
Slovensko 
 
zompresov@zompresov.sk 

www.zompresov.sk 
 



BANKA: 
Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Tomášikova 48 
832 37 Bratislava 
Slovensko 
 
IBAN:  
SK18 0900 0000 0000 9628 8378 
BIC:  
GIBASKBX 
 

ZODPOVEDNÁ OSOBA: 
Boris Klohna 
zompresov@zompresov.sk 
 

NÁZOV PODUJATIA: 
Boccia Tatra Cup 2023 
 

WEB PODUJATIA: 
http://www.zompresov.sk/zom-presov/boccia-tatra-cup-2023 
 

TERMÍN:  
15. - 20. jún 2023 
 

POPIS PODUJATIA: 
Medzinárodný turnaj jednotlivcov BC1, BC2, BC3, BC4, tímov BC1/BC2 a párov BC3, BC4 
v paralympijskom športe boccia. 
 

PODMIENKY ÚČASTI: 
Národne klasifikovaní hráči v kategóriách BC1, BC2, BC3 a BC4, maximálne traja hráči 
v jednej kategórii, za jednu krajinu. 
 

HRACIA PLOCHA: 
Laminátová podlaha, 7 kurtov. 
 

CENY: 
Medaily, trofeje, diplomy, vecné ceny. 
 



MIESTO KONANIA:  
Športová hala, hotel a areál  
Alexandra Wellness Hotel 
Jánska dolina 2190 
032 03 Liptovský Ján 
Slovensko 
www.awhotel.sk 

 
Hotel má vstup po pevnej nájazdovej rampe, dva výťahy, jedno spoločné bezbariérové WC, 
jednu spoločnú, bezbariérovú šatňu so sprchou a toaletou. K dispozícii je aj viacero väčších 
izieb a apartmánov, ale šírka zárubní do kúpelní a WC je iba 60 cm. 
 

 
 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 
A) 100,- € iba za zahraničného hráča (povinné, štartovné), hráči SVK štartovné neplatia. 
 

POPLATOK ZA UBYTOVANIE A STRAVU: 
B) 400,- € za každú osobu (nepovinné), v cene je 5 x ubytovanie a celodenné stravovanie, od 
štvrtka večerou do utorka raňajkami v Alexandra Wellness Hoteli.  



 

TERMÍN PRIHLÁSENIA: 
Do 24.4.2023 zaslaním vyplnenej prihlášky a zaplatením poplatku (A) alebo (A+B) na adresu 
a účet organizátora (ZOM Prešov). 
 

PROGRAM: 
15.6.2023 
(16:00) Príchod účastníkov, ubytovanie 
(19:00) Večera, obhliadka haly, tréning 
16.6.2023 
(08:00) Raňajky 
(09:00) Otvorenie turnaja, zápasy jednotlivcov v skupinách 
(13:00) Obed 
(14:00) Zápasy jednotlivcov v skupinách 
(19:00) Večera, voľný program 
17.6.2023 
(08:00) Raňajky 
(09:00) Zápasy jednotlivcov v skupinách 
(13:00) Obed 
(14:00) Zápasy jednotlivcov, finálová fáza 
(19:00) Večera, voľný program 
18.6.2021 
(08:00) Raňajky 
(09:00) Zápasy jednotlivcov, finálová fáza 
(13:00) Obed 
(14:00) Zápasy párov a tímov v skupinách 
(19:00) Večera, voľný program 
19.6.2023 
(08:00) Raňajky 
(09:00) Zápasy párov a tímov v skupinách 
(13:00) Obed 
(14:00) Zápasy párov a tímov, finálová fáza, vyhodnotenie 
(19:00) Večera, rozlúčkový večierok 
20.6.2023 
(08:00) Raňajky 
(10:00) Odchod účastníkov 
 
 
 
 
 



PARTNERI PROJEKTU: 

 

 
https://scjupraha.eu/  
 

 
http://www.prometeus.konopiska.pl/2.html  
 

 
https://fodisz.hu/ 

 
ĎALŠIE MOŽNOSTI INDIVIDUÁLNEHO UBYTOVANIA: 
http://www.sorea.sk/nizke-tatry/hotel-sorea-maj/ 
http://www.sorea.sk/nizke-tatry/hotel-sorea-dumbier/ 
http://www.svatojanskykastiel.sk/sk/hotel 
http://www.ubytovanie33.alconet.sk/ 
http://www.r-t-c.sk/ 
http://www.privatdaniela.sk/ 

http://hotelavena.sk/  
http://www.klar.sk/  

 
LINK NA MINULÉ ROČNÍKY BTC 15/16/17/18/19/21: 
http://www.zompresov.sk/zom-presov/boccia-tatra-cup-2019-prilezitost-na-stretnutie-
idolmi-a-hviezdami 
http://www.zompresov.sk/zom-presov/boccia-tatra-cup-2018-vyhodnotenie 
http://www.zompresov.sk/sk-boccia-zom-presov/boccia-tatra-cup-2017  
http://www.zompresov.sk/sk-boccia-zom-presov/boccia-tatra-cup-2016-turnaj-o-ktorom-sa-
vo-svete-uz-vie  
http://www.zompresov.sk/sk-boccia-zom-presov/boccia-tatra-cup-uspesny-zaciatok-tradicie  
http://www.zompresov.sk/zom-presov/bocca-tatra-cup-2021-turnaj-so-srdcom 
 



PRIHLÁŠKA – NÁVRATKA: 
 

BOCCIA TATRA CUP – medzinárodný turnaj, 15.-20.6.2023, Liptovský Ján 

Meno a priezvisko:  

Adresa:  

Dátum narodenia:  E-mail:   

Klasifikácia (BC 1,2,3,4):  Telefón:  

Názov a zloženie Tímu 
alebo Páru plus mená 
spoluhráčov: 

 
 
 
 
 

Dátum:  Podpis:  

Asistent - meno 
a priezvisko:  

 


