
      
 
  

AEG JA KOHT 

1. Võistlused toimuvad 11. märtsil 2023 Paide Spordikeskuses (Aiavilja 1, Paide) 
2. Mandaatkomisjon töötab eelregistreerimise alusel kell 10:00 – 10:30. 
3. Võistluste algus kell 10.30. 

KORRALDUS JA JUHTIMINE 

1. Võistlused korraldab ja viib läbi Järva LPIS koostöös EIL-iga. 
2. Võistluste osavõtumaks 3 eurot  kantakse üle Eesti Invaspordi Liidu pangakontole 

IBAN EE60 2200221002100185 arvestusega, et laekumine toimub hiljemalt 24 
tundi enne võistlust.  Kohapeal on osavõtutasu 5 eurot. 

VÕISTLUSKLASSID 

1. Võisteldakse individuaalselt rahvaboccia klassis A ja paraboccia klassis B. 
2. Klass A – mängitakse ERALDI mehed ja naised.  Kõik mängivad istudes, käed terved. Siia 

kuuluvad mängijad endistest klassidest A ja B. 
3. Klass B – mängitakse KOOS mehed ja naised. Kõik mängivad istudes.  

Alamklass B13 – mängijal on funktsiooni langus kõigis neljas jäsemes.  
Mängija VÕIB kasutada abilist ja viskerenni, palli võib visata käe või jalaga.  
Siia kuuluvad mängijad endistest klassidest C ja D. 
Alamklass B24 - mängijal on funktsiooni langus kõigis neljas jäsemes või alajäsemetes ja 
viskekäes. Mängija EI VÕI kasutada abilist või viskerenni, palli viskab käega. Siia kuuluvad 
mängijad endistest klassidest C ja D. 

MÄRKUS: Hemipleegikud klassifitseeritakse: 
- Juhul kui viskekäes on funktsioonihäire, siis mängib klassis B (määrata B13 või B 24) 
- Kui viskab terve käega, siis mängib klassis A 

4. Kui klassides B13 ja B24 ei kogune eelregistreerimisega vähemalt 4 osalejat, liidetakse klassid 
omavahel. 

VÕISTLUSTE SÜSTEEM 
1. Konkreetne võistlussüsteem igas klassis selgub peale võistlejate eelregistreerumist.  
2. Osalejate nimekirjad ja võistlussüsteemid igas klassis teatatakse EIL kodulehel www.eil.ee 

hiljemalt 10.märtsil. 
3. Mängitakse EIL juhatuse poolt kinnitatud reeglite alusel. 

AUTASUSTAMINE 

1.  Esimese, teise ja kolmanda koha saavutanut autasustatakse meistrimedali ja diplomiga. 

MÄRKUSED 

1. Iga osalev ühing peab kindlustama vähemalt ühe kohtuniku. 
2. Kõik osalejad ühingud peavad kaasa võtma oma pallid. 
3. Kohustuslikud on vahetusjalatsid. 

 
EELREGISTREERIMINE  
 
Eelregistreeruda kuni 7. märtsini 2023   EIL-i e-mailile: eil@eil.ee 
Eelregistreerimisel on kohustuslik teatada võistleja ees- ja perekonnanimi, esindatav ühing ning 
võistlusklass. 

EESTI INVASPORDI LIIDU 
S I S E B O C C I A  

INDIVIDUAALSED MEISTRIVÕISTLUSED 


