
III. Medzinárodný turnaj v klasickej a integrovanej bocci Prometeus Cup 2014 

30. až 31. mája 2014 sa v športovej hale v Konopiskách neďaleko Čenstochovej 
v Poľsku odohral III. Medzinárodný turnaj v klasickej a integrovanej bocci Prometeus Cup 
2013, ktorý organizovalo Združenie osôb telesne postihnutých ich rodín a priateľov 
Prometeus. 

Turnaja sa zúčastnili hráči z Poľska, Slovenska, Ukrajiny a Chorvátska. Slovensko 
reprezentovali hráči z klubu OMD Farfalletta Žilina a OMD Boccian Bratislava Michal 
Tižo (BC3) a Rudolf Krajčír (BC3) a početnú skupinu slovenských hráčov tvorili hráči 
z klubu ZOM Prešov, medzi nimi Boris Klohna (BC3), Anna Mihová (BC4), Irena Mihová 
(BC4), Marián Klimčo (BC4). Športový klub ZOM Prešov okrem hráčov v kategórii 
jednotlivcov postavil aj 2 tímy v integrovanej bocci Boccia ZOM Prešov I a Boccia ZOM 
Prešov II. Spolu sa turnaja zúčastnilo 12 slovenských hráčov. 

Slovenská výprava prispela k turnaju aj prezentáciou športových pomôcok k bocci, 
ktorú zabezpečoval Ondrej Bašták Ďurán z firmy BASHTO. 
 
Hralo sa v 5 kategóriách: 
 
Klasická boccia – jednotlivci: 

• kategória BC2 (16 hráči) 
• kategória BC3 (4 hráčov) 
• kategória BC4 (6 hráčov) 

Integrovaná boccia: 
• tímy (23 tímov) 
• deti (6) 

 
Slovenskí hráči si z turnaja odniesli tieto ocenenia: 
Kategória BC3: 

− Boris Klohna –  1. miesto 
− Michal Tižo –  2. miesto 
− Rudol Krajčír –  4. Miesto 

Kategória BC4: 
− Marián Klimčo –  3. miesto 
− Anna mihová –  4. miesto 
− Irena Mihová –  6. miesto 

Kategória tímy – integrovaná boccia: 
− ZOM Prešov I (II) – 3. miesto 

 
Spolu teda 4 medaily, čo pokladám za pekný úspech. 
 

Turnaj prebiehal v duchu integrácie a fair-play a viac menej bez problémov až na 
výkony niektorých rozhodcov. Strava sa podávala priamo v športovej hale bolo jej dosť a bola 
výborná. Naši športovci boli ubytovaní v Dome sw. Kaspra v Čenstochovej, ubytovanie bolo 
vyhovujúce. 

Okrem medailových cien sme si z turnaja odniesli aj krásny športový zážitok, životnú 
skúsenosť a zažili sme veľa zábavy a dobrej nálady. 

 
Mgr. Ondrej Bašták Ďurán 
 



Kompletné výsledky turnaja: 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 


