






pravidla
powerchair hockey3

bezpecný pro hráce
i pro vozíky...
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Powerchair Hockey je bezkontaktní sport, jehož pravidla jsou 
uzpůsobena tak, aby byl v nejvyšší možné míře bezpečný pro 
hráče i pro vozíky. 

Na hřišti se pohybují dva typy hráčů:
H-stick     používá ke hře klasickou florbalovou hůl, kterou buď 
drží ve své dlani, nebo ji má k ruce vhodným způsobem 
připevněnou. 
T-stickT-stick     používá ke hře speciální hokejku (tzv. T-stick), kterou 
má připevněnou k přední části vozíku. Tuto hokejku obvykle 
používají hráči s vyšší mírou pohybového omezení. Na hřišti musí 
být za tým přítomni alespoň dva hráči T-stick a to jeden v bráně a 
jeden v poli.

UtkáníUtkání trvá 2 x 20 minut a je řízeno dvěma rozhodčími, kteří mají k 
posouzení přestupků k dispozici tři karty:               varování, vyloučení 
na dvě minuty a vyloučení do konce utkání. 

Branka je vysoká 20 cm, stejně jako je maximální povolená výška, 
ve které se míček z bezpečnostních důvodů může pohybovat. 
Před brankou se nachází brankoviště, ve kterém smí operovat 
pouze brankář. 

HraHra Powerchair Hockey je do značné míry postavena na 
útočných a obranných blocích, což podporuje strategické 
myšlení. Pohybové možnosti nejsou určující pro výkon na hřišti. 
Trenér přizpůsobuje trénink i vedení utkání pohybovým 
aa technickým možnostem každého hráče a vytváří přiléhavou 
taktiku. Proto se do hry může zapojit každý bez ohledu na míru 
svého pohybového omezení. Stačí být schopný jakýmkoli 
způsobem ovládat svůj elektrický vozík. V tom spočívá unikátnost 
Powerchair Hockey.
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2003
  Vznik týmu Jaguars Praha
  První přátelská utkání

2007
  Založení České federace       
  Electric Wheelchair Hockey 
    Vznik týmu Rejnoci Zlín
  Development event Zlín
  První mezinárodní turnaj v ČR     
  (Trutnov)

2009
  První ročník mezinárodního
  turnaje Prague Cup 
    Vznik týmu Cavaliers Praha

2011
  Vznik týmu Indians Plzeň

2014
  Vznik týmu Red Dragons

2016
  Změna názvu federace na 
    Česká federace 
  Powerchair Hockey
  Znovuobnovení České 
  reprezentace 
  Kurzy a workshopy pro rozhodčí 
  a trenéry

    Kvalifikační turnaj na Mistrovství    
  Evropy 2020

 

 
První tým Powerchair Hockey v ČR
SK Akáda Janské Lázně

 
Mistrovství Evropy Itálie 
6. místo

  
Mistrovství Evropy Belgie
7. místo
Založení české ligové soutěže

 
První ročník mezinárodního
turnaje Prague Powerchair open turnaje Prague Powerchair open   
  

 
Účast české reprezentace na
turnaji čtyř národů Švýcarsko 
(3. místo)

 
Nový systém ligové soutěžeNový systém ligové soutěže
(podzim/jaro) + Play-off

Vznik týmu 
FBC Štíři České Budějovice
Účast České reprezentace na    
Powerchair Hockey games 
Curych (10. místo)

2002

2005

2008

2010

2013

2015

2018

2019
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Powerchair Hockey vznikl v Nizozemí v polovině sedmdesátých let 
a postupem času se začal rozvíjet do dalších zemí. Dnes hraje 
Powerchair Hockey 22 zemí na 4 kontinentech světa. 
Ve světovém žebříčku soupeří v abecedním pořadí tyto země: 
Austrálie, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Itálie, Německo, 
Nizozemí, Slovinsko, Španělsko a Švýcarsko.

PowerchairPowerchair Hockey se v ČR  hraje od roku 2002. První tým vznikl na 
Obchodní akademii Olgy Havlové v Janských Lázních. Nejprve 
fungoval jako volnočasová aktivita pro studenty s handicapem, 
kteří bydleli na internátě školy. Když o rok později v Praze vznikl 
druhý tým, současný Jaguars Praha, začala se organizovat 
vzájemná přátelská utkání. Průlomem v rozvoji sportu byl vznik 
reprezentace a účast na ME v Itálii v roce 2005. Česká republika se 
toutotouto účastí zapsala do světového žebříčku a stala se oficiálním 
členem evropského Powerchair Hockey. 

Po vzniku třetího týmu Rejnoci Zlín jsme založili ligovou soutěž, která 
se následně rozšířila o další týmy. V současné době v ČR působí 5 
týmů. V abecedním pořadí jsou to: Jaguars Praha, New Cavaliers 
Praha, Red Dragons Praha, SK Indians Plzeň a FBC Štíři České 
Budějovice.

Mistři České Powerchair Hockey ligy v letech 2008-2018

ve svete

v cr

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Snow Wolves Janské Lázně

Snow Wolves Janské Lázně

Cavaliers Praha

Jguars Praha

Jaguars Praha

New Cavaliers Praha

New Cavaliers Praha

nekonalo se

New Cavaliers Praha

Jaguars Praha

Jaguars Praha

2014

2015

2016

2017

2018



ceská federace 

powerchair hockey
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Staráme se o Powerchair Hockey v ČR. Naše činnost:

Česká Powerchair Hockey liga
Ligová sezóna je rozdělena na podzimní a jarní část. Skládá se 
z jednotlivých ligových turnajů a rozhodujícího Play-off, který 
sezónu uzavírá. V současné době Českou Powerchair Hockey ligu 
hrají zhruba čtyři desítky hráčů.

Turnaje 2na2Turnaje 2na2
Turnaj „Dva na dva“ je odlehčená verze klasického Powerchair 
Hockey. Tým/dvojici tvoří jeden hráč s hokejkou a druhý hráč 
s téčkem, takže na hřišti 16 x 10 metrů proti sobě hrají jen čtyři 
hráči. 2na2 je zábavou i dobrým tréninkovým doplňkem k 
soutěžím Powerchair Hockey. 

Reprezentační tým
PředstavujePředstavuje nejvyšší úroveň českého Powerchair Hockey a je 
jednou z hlavních priorit naší činnosti. Tým se pod vedením 
certifikovaného trenéra pravidelně schází na soustředěních 
a účastní se mezinárodních turnajů.

Mezinárodní turnaje
PodporujemePodporujeme klubové aktivity. V Praze se každoročně konají 
mezinárodní turnaje úspěšně organizované pražskými týmy New 
Cavaliers a Jaguars. České týmy také pravidelně vyjíždějí na 
turnaje do zahraničí, nejčastěji do Německa, Švýcarska a 
Nizozemí. 

Propagace
VítámeVítáme jakoukoli příležitost náš sport představit veřejnosti nebo 
potencionálním hráčům, dobrovolníkům a rozhodčím. 
Spolupracujeme se subjekty, které pracují s osobami s 
pohybovým omezením. Nabízíme propagační materiály, 
prezentace i exhibiční zápasy.

Soustředění a letní kempy
VšechnyVšechny české týmy buď samy organizují, nebo se zúčastňují 
letních soustředění a kempů. Akce obsahují jak tréninkové plány, 
tak např. přátelská utkání a doprovodný program. Konají se ve 
vybraných letních kempech nebo sportovních střediscích.

Kurzy, workshopy, školení
ÚroveňÚroveň našeho sportu je pro nás důležitá. Proto nabízíme školení 
pro rozhodčí a trenéry. Veškerá školení probíhají pod vedením 
certifikovaného trenéra a rozhodčího.

Ceská federace 
Powerchair hockey
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ceské týmy
powerchair hockey

new cavaliers praha
Web:   www.flor-in.cz
Tel.:   +420 605 000 346

sk indians plzen
Web:   www.lenoxos.cz
Tel.:   +420 776 798 887

FBC Štíri ceské Budejovice 
Web:   www.motorovistiri.cz
Tel.:   + 420 777 593 182

jaguars praha

red dragons praha
Web:   www.flor-in.cz
Tel.:   +420 605 000 346

Web:   www.jaguars.cz
Tel.:   +420 608 135 272

9
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Jaguars Praha
„Jsme„Jsme nejstarší pražský klub. Vznikli jsme v roce 2003 jako druhý 
klub v Česku, který se rozhodl věnovat sportu Powerchair Hockey. 
Za ty roky jsme ušli dlouhou cestu, klubový tým změnil svůj název a 
prošla tudy řada hráčů. Náš tým uvítá nové hráče i dobrovolníky. 
Vtáhneme vás do světa sportu a stanete se nedílnou součástí 
týmu, který vždy drží při sobě. Jaguáři jsou sportovci, hra nás baví, 
bereme to vážně a dáváme tomu vše. Poctivá práce 
a pravidelný trénink s naší trenérkou  nám přináší úspěchy domaa pravidelný trénink s naší trenérkou  nám přináší úspěchy doma
 i v zahraničí.“

New Cavaliers a Red Dragons Praha
„Ve„Ve spolku Flor-in sdružujeme týmy New Cavaliers a Red Dragons. 
Kromě pravidelných tréninků organizujeme jednou měsíčně  
soustředění pro mimopražské účastníky. Stále vítáme nové hráče 
i dobrovolníky. Nováčkům nabízíme počáteční materiální 
podporu, cestovní náhrady a v případě potřeby i ubytování. Od 
roku 2010 každoročně organizujeme tradiční mezinárodní turnaj 
Prague Powerchair Open, kterého se zúčastnily desítky týmů 
zz celé Evropy. S týmem New Cavaliers jsme 4x získali titul Mistra 
České Powerchair Hockey ligy.“

SK Indians Plzeň
„V„V našem sportovním klubu je pro nás nejdůležitější, aby každý 
hráč měl chuť sportovat. Všechny ostatní možné překážky - od 
dopravy, přes osobní asistenci až k zajištění adekvátního 
technického zázemí v podobě odpovídajícího sportovního vozíku 
jsme připraveni řešit dle individuálních potřeb jednotlivce. Pro 
osobní asistenty a trenéry nabízíme příležitost práce ve sportovním 
kolektivu handicapovaných s nastaveným systémem finančního 
ohodnocení.ohodnocení. Pořádáme také kulturní akce, kde nabízíme 
možnost podílet se na samotné organizaci akce. Staňte se 
součástí výborného kolektivu ve stabilním sportovním klubu.“

FBC Štíři České Budějovice
„Jsme prvním týmem českého Powerchair Hockey postaveným 
na základě tradičního florbalového klubu čítajícím ve všech 
věkových kategoriích přes 20 týmů. Základním impulzem byli naši 
kolegové na mechanických vozících, mnohonásobní mistři České 
republiky. Tréninku se věnujeme poctivě každý týden včetně 
prázdnin. Stále hledáme nové hráče i dobrovolníky. S plným 
vědomím přistupujeme k tréninku a přípravě plně profesionálně,
ss ohledem na zdravotní stav všech hráčů, s asistencí poradců a 
fyzioterapeutů se zaměřením na sportovní výsledek.“

ceské týmy
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Jako v jiném sportu, tak i v Powerchair Hockey je účast v národním 
týmu  jeden z nejvyšších cílů hráče. Na mezinárodní scéně se 
česká reprezentace poprvé představila na Mistrovství Evropy 
v roce 2005 (dále ME 2008, Turnaj čtyř národů 2013, Powerchair 
Hockey games 2018).

ReprezentačníReprezentační družstvo vede certifikovaný reprezentační trenér. 
Družstvo se schází na pravidelných soustředěních nejméně 
čtyřikrát v roce a minimálně jednou se účastní mezinárodního 
turnaje v zahraničí. Nejlepším dosavadním výsledkem je 6. místo 
na ME 2005 v Římě.
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ceská reprezentace

Andrea Kuncová (reprezentační trenérka): „Trénování 
každého sportu je veliká zodpovědnost. U Powerchair 
Hockey je tato práce navíc specifická, protože je 
potřeba rozumět pohybovým možnostem hráčů 
a správně je zařadit do hry samotné. Trénování 
Powerchair Hockey je velmi krásná a zajímavá práce s 
lidmi, kteří objevují své možnosti. Přináší radost 
zz každého posunu jednotlivce i celého týmu. Powerchair 
Hockey je týmovým sportem, kde každý jednotlivec musí 
zapadnout do hry jako dílek do puzzle.“

Stanislav Cimpa (nejlepší hráč ČR 2018): „Účast 
v reprezentačním týmu je pro mě pocta a hrdost. Jsem 
hrdý, že můžu reprezentovat svojí zemi ve sportu, který 
miluji. Být v reprezentaci je pro mě také velká motivace. 
Na reprezentační akce se připravuji na soustředěních 
ii individuálně. Trénink mě stojí hodně času a sil, ale 
posouvá mě pořád dál.“

(Nejužitečnější hráč Prague Powerchair open 2015, 2017 a nejlepší 
střelec České Powerchair Hockey ligy posledních let.)
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podpory príznivcu
si velmi vážíme

financování
powerchair hockey v cr
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Bez financování naší činnosti by byla tato brožura jen složkou prázdných 
listů. Financování zabezpečuje životní funkce Powerchair Hockey,  
podpory příznivců si proto velmi vážíme a děkujeme za ni. Náklady 
obsahují položky spojené s organizací akcí, podporou klubů, fungování 
reprezentačního družstva a propagací.

OrganizaceOrganizace akcí (ligová soutěž, kurzy a školení, turnaje 2na2) zahrnuje 
pronájem haly, odměny rozhodčích, logistiku, poháry a ocenění. Kromě 
toho organizace akcí podléhá řadě specifických požadavků, jako je 
zajištění bezbariérového přístupu, asistenční pomoci, dopravy hráčů, 
vozíků a materiálu. 

PodporujemePodporujeme kluby, které využívají finanční prostředky k zajištění 
materiální výbavy, organizaci mezinárodních turnajů, ligových kol, 
soustředění, letních kempů a k podpoře nováčků.

Zajišťujme kompletní činnost reprezentačního družstva, což obsahuje 
materiální výbavu, organizaci pravidelných soustředění a účast týmu na 
mezinárodních turnajích (startovné, doprava, asistenční pomoc, jiné).

Se zajištěním naší činnosti nám pomáhají:
    dárci
  cílené finanční a materiální dary
  sponzoři 
  pro vzájemně přínosnou spolupráci využíváme                
  aktuální Nabídky pro sponzory s možnostmi                  
  protiplnění (naleznete na našich stránkách)
  granty 
    využíváme podpory státních i firemních zdrojů
  státní podpora
  finanční prostředky poskytované zastřešujícími organizacemi       
  ve struktuře českého sportu 
  (Český svaz tělesně postižených sportovců)
 

Gabriel Izsák (Nadační fond Gabrielis): 
„Rodina,„Rodina, která má tělesně postiženého člena, se dívá na 
svět z jiného úhlu. Když nám doktor sdělil, že synovec už 
chodit nikdy nebude, jako by se v nás něco zlomilo. 
Uspokojení sportovně založeného mládence na 
elektrickém vozíku nebylo snadné naplnit. Hledali jsme 
kolektivní sport, kutálející míček, a našli jsme Powerchair 
Hockey. Kluk hrál nejprve na běžném vozíku, pak přesedlal 
nana sportovní vůz. Pohyb překryl jeho handicap. Dnes s 
klubovým dresem, který je vždy vyžehlený jako 
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Máš rád akční kolektivní sport? Ovládáš elektrický vozík? Pak je 
Powerchair Hockey ideální sport pro tebe. V Powerchair Hockey 
poznáš svobodu pohybu, akci, tým, silné emoce, překonání 
osobních hranic. Powerchair Hockey je unikátní sport, ve kterém 
můžeš vyniknout, ať už je tvé pohybové omezení jakékoli. Začít 
můžeš hned.

Jak začít?
DoDo začátku stačí jen elektrický vozík a chuť si Powerchair Hockey 
vyzkoušet. Není se čeho bát. Na tréninku nebo soustředění si 
budeš moci Powerchair Hockey vyzkoušet. Pomůžeme ti s tím, co 
sám nezvládneš, půjčíme ti hokejku, míček a v případě potřeby 
i vozík. Pod vedením zkušeného trenéra se seznámíš se základními 
herními technikami a pak už ti nebrání nic v tom, abys začal hrát s 
námi. 

Akce:Akce:

  tréninky 
  exhibice
  soustředění a letní kempy
  ligová soutěž
  mezinárodní turnaje
  mistrovství Evropy a světa

Co ti může bránit:Co ti může bránit:
Bydlím daleko — Víkendové soustředění v Praze se koná každý 
měsíc. Pomůžeme se zajištěním ubytování i asistenční pomoci.
Mám strach o vozík — Pravidla hry jsou bezpečná pro hráče i pro 
vozíky. Zákázáno je narážení, tlačení, hákování, nebezpečná hra.
Můj vozík je pomalý — Pro začátek stačí. K vyzkoušení ti půjčíme 
speciální sportovní vozík nebo ti pomůžeme s jeho pořízením.
NemámNemám  nikoho, kdo by mi pomohl — Každý klub spolupracuje s 
dobrovolníky, kteří hráčům pomáhají. Vše záleží na individuální 
domluvě.

hrác

Denis Goll (hráč): „Florbal na elektrických vozících neboli 
„Powerchair hockey“ je pro mě sportem, ve kterém se 
mohu naplno realizovat a rozvíjet sportovního ducha. 
Florbal mi ukázal, že možnosti mého těla jsou daleko větší 
a díky florbalu jsem na sobě začal více pracovat 
aa posouvat své fyzické hranice. Florbal není jen o sportu 
samotném, ale také o lidech. Poznal jsem spoustu nových 
lidí a přátel. Pěvně doufám a moc si přeji, aby se i tento 
sport dostal na paralympijské hry.“
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Elektrický vozík je společně s hokejkou a míčkem základní 
sportovní výstrojí. Sportovní vozík není podmínkou, ale výhodou. 

VšichniVšichni nováčci začínají na svých nebo zapůjčených vozících a 
až  postupem času se snaží získat speciální vozík, který jim na hřišti 
otevře nové herní obzory. Vše záleží na možnostech, požadavcích 
a preferencích každého hráče. V současné době je v ČR jediným 
konstruktérem speciálních vozíků pro Powerchair Hockey firma 
Athamas, s.r.o., dodavatel vozíků značky PRIDE. Na těchto 
vozících hraje více než polovina našich hráčů. 

Vlastnosti speciálního sportovního vozíku:Vlastnosti speciálního sportovního vozíku:

  rychlost až 15 km/h
  výkonné baterie 75 Ah
  chlazení motorů a elektroniky
  pevná konstrukce, stabilita
  nízké těžiště a krátké rozměry, obratnost
  individuální úpravy, ochranné prvky rámu

DůležitějšíDůležitější než akce a rychlost je v Powerchair Hockey 
bezpečnost. Proto pravidla hry zakazují jakékoli narážení nebo jiný 
kontakt, který by ohrozil nebo poškodil vozík soupeře. 

sportovní vozík

Martin Janda (konstruktér, ředitel české pobočky PRIDE) 
„V roce 2015 jsme rozšířili pole působnosti naší společnosti 
i na segment produktů, které do té doby žádná jiná 
společnost nenabízela. Vozíky pro Powerchair Hockey 
připravujeme vždy dle individuálních potřeb hráče. Vozíky 
jsou sestaveny z nejkvalitnějších komponentů (rám, 
motory, elektronika, kola atd.). S mnoha hráči Powerchair 
HockeyHockey nás pojí osobní přátelství. Vážíme si toho, že 
můžeme naší prací přispět k rozvoji tohoto unikátního 
sportu.“

Artur Hübl (hráč):
„Speciální„Speciální vozík mi přinesl velký posun ve hře. Civilní vozík, 
když je příliš pomalý, omezuje talent a rychlost hráče. Se 
speciálním vozíkem hra dostává úplně jiné rozměry ve 
všech směrech. Se speciálním vozíkem jsem získal větší 
herní praxi, protože na pomalém vozíku jsem do zápasu 
vstupoval zpravidla jen za rozhodnutého stavu nebo proti 
výkonostně výrazně odlišným týmům. Speciální vozík mi 
dal ještě větší chuť do hry, takže si ji mnohem víc užívám.“dal ještě větší chuť do hry, takže si ji mnohem víc užívám.“
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clen týmu,
který stojí za každým gólem
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Bez pomoci dobrovolníků si nelze Powerchair Hockey představit. 
Dobrovolník je člen týmu, který stojí za každým gólem. Vítáme 
každého, kdo má chuť se  zapojit do hry a být náš dobrovolník.

Pomoc obsahuje:
  přípravu hřiště
  pomoc hráčům (přesuny na vozík, připevnění hokejek...)
  logistiku
    organizaci akcí

Nabízíme:
  nové zkušenosti a dovednosti, praxi
  odměny, cestovní náhrady, týmové oblečení (podle možností  
  příslušného klubu)
  společné sportovní a společenské zážitky
  činnost, která má smysl

Akce:Akce: tréninky, exhibice, ligová soutěž, mezinárodní turnaje, 
soustředění a letní kempy

Co ti muže bránit:
Rád bych pomohl(a), ale mám málo času — Pomoc je vítaná bez 
ohledu na to, jak často se našich akcí budeš moci účastnit. Vše 
záleží na individuální domluvě.
MámMám strach, že bych to nezvládl(a) — Není důvod se bát. Vše, co 
je potřeba udělat, ti hráči, organizátoři nebo zkušení pomocníci 
důkladně vysvětlí. 

dobrovolník

Šárka Brabcová (dobrovolník): „Pomáhám hráčům 
vv přípravě na hraní i v průběhu zápasu podle toho, co je 
potřeba: obléknout do dresu, napít, přivázat hokejku. 
Baví mě jim pomáhat, fandit a povídat si s nimi, protože to 
jsou moc fajn lidi. Díky Powerchair Hockey jsem získala 
plno nových kamarádů. Ráda s týmem jezdím na turnaje, 
prožívám zápasy a moc mě těší být součástí týmu. 
Pomalu se také učím být rozhodčí. To už není tak 
jednoduché, ale baví mě to moc.“jednoduché, ale baví mě to moc.“

Miroslav Brůna (dobrovolník): „K Powerchair Hockey jsem 
se dostal náhodou přes jednoho hráče. Měl jsem prostě  
zájem být nápomocen. Jsem asistent v týmu a dělám to, 
co je třeba. Připravuji hřiště, pomáhám hráčům a občas 
jsem pracoval i na časomíře: ovládal čas, zapisoval 
výsledky nebo hlásil střídání. Baví mě hlavně sledovat 
posun národního týmu a vůbec hráčů se skutečným 
zápalemzápalem pro hru, kteří na sobě pracují a pro Powerchair 
Hockey žijí.“



žít
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každý muže pískat, 
ale málokdo to umí...
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Pokud máš rád kolektivní sporty, činnost, která má smysl, nebráníš se 
novým zkušenostem, a k tomu všemu se ti hodí nějaká ta kačka navíc, 
tak hledáme právě tebe. Buď rozhodčí Powerchair Hockey. Každý může 
pískat, ale málokdo to umí, proto nabízíme workshopy a kurzy pod 
vedením certifikovaného rozhodčího. 

Kurz obsahuje:
  úvod do Powerchair Hockey
    pravidla hry
  pohyb a komunikaci na hřišti
  praxi
  průběžné vzdělávání

Nabízíme finanční odměnu za každé odpískané utkání, cestovní 
náhrady, sportovní vybavení,  možnost získání mezinárodního certifikátu 
(možná účast na ME a MS).

Co ti může bránit:Co ti může bránit:
S funkcí rozhodčího nemám žádnou zkušenost — Zkušenosti s pozicí 
rozhodčího nejsou podmínkou. V našem kurzu tě seznámíme s veškerými 
náležitostmi, které funkce rozhodčího obnáší.
Rád bych to zkusil(a), ale nejsem z Prahy — Nevadí. Rozhodčí se nemusí 
účastnit každé sportovní události, kromě toho všem hradíme cestovní 
náklady i ubytování.
MámMám obavy, že bych to nezvládl(a) — Když to nezkusíš, tak tě 
nepřesvědčíme o opaku. Přihlaš se do našeho kurzu. Certifikovaný 
rozhodčí tě seznámí se základy Powerchair Hockey, specifiky pravidel, 
zásadami pohybu na hřišti a řízení utkání.

Iva Hašková: „K Powerchair Hockey jsem se dostala přes 
kamarádku, která tento sport hraje. Nejprve jsem byla jen 
fanoušek, ale postupem času jsem se snažila i pomoci, 
kde bylo třeba.  Tento sport mě zaujal a chtěla jsem se 
aktivněji zapojit. V roce 2016 se vypsal kurz na rozhodčí a 
tak jsem neváhala a kurzu jsem se zúčastnila. V současné 
době jsem rozhodčí začátečník, ale ráda pomůžu i jako 
dobrovolník.dobrovolník. Tento sport se mi moc líbí a být jeho součástí 
mě naplňuje.“

Antonín Krejčík: „Kdysi jsem působil jako fotbalový 
rozhodčí, ale kvůli nedostatku času jsem skončil. Že jsem 
se dal znovu na dráhu rozhodčího ‚zavinil‘ můj příbuzný, 
kterému se stal úraz a florbal na elektrickém vozíku začal 
hrát. Řekl jsem si: na hřišti se pohybovat umím, píšťalku 
taky mám, tak se naučím pravidla a uvidí se. Mezinárodní 
licenci jsem si udělal v roce 2007, pak jsem pískal spousty 
turnajůturnajů a ligových utkání. V roce 2016 jsem pískal 
Mistrovství Evropy v Holandsku a v současné době jsem 
předseda komise rozhodčích.“
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prezentace, projekce, besedy
kurzy, exhibice...
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Projekt určený pro školy nabízí studentům starších 18 let možnost 
seznámit se s aktivním životem lidí s největším pohybovým 
omezením a vyzkoušet si v praxi, co obnáší úkony  běžné osobní 
asistence. Projekt jsme již opakovaně realizovali  ve  spolupráci se 
Západočeskou univerzitou.

nabídka spolupráce

Markéta Ouřadová („Asistent na zkoušku“)
„Nejtěžším„Nejtěžším momentem pro mě byla chvíle, kdy jsem musela 
usednout na elektrický vozík. Myslíte si, že sednout si na 
„električák“ není nic těžkého? Budete se divit, ale je to 
těžké. Uvědomila jsem si, že si člověk musí vážit věcí 
mnohem víc, protože stačí strašně málo a jsou pryč. Každá 
chvíle na tomto kurzu byla jedinečná a byla obrovským 
přínosem. Díky tomuto projektu jsem našla nové přátele, se 
kterými se dále setkáváme nejen na florbalových turnajích.“kterými se dále setkáváme nejen na florbalových turnajích.“

úvod do Powerchair Hockey, pravidla, 
elektrické vozíky, soutěže, video a foto 
ukázky

aktivní život s největším pohybovým 
omezením,  možnosti sportování, osobní  
příběhy

Vítáme veškerou vzájemně přínosnou spolupráci zejména 
v oblasti vzdělávání a rozvoje sportu pro lidi s největším 
pohybovým omezením.

ProPro speciální školy, rehabilitační ústavy a spolky zabývající se 
aktivitami pro osoby s tělesným postižením nabízíme prezentaci 
„Žít a sportovat“. Pro střední a vysoké školy je určen vzdělávací 
projekt „Asistent na zkoušku“.

„Žít a sportovat“ (prezentace, beseda)
             
             Žít —

                            

             Sportovat — 

„Asistent na zkoušku“ (projekt pro střední a vysoké školy)
 

  

 

Dále nabízíme:

Prezentace a exhibice pro:Prezentace a exhibice pro:      
  sportovní události            
  festivaly                  
  speciální školy
  rehabilitační ústavy                  
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zapoj se do hry...
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Česká federace Powerchair Hockey z. s. 

Sídlo
Tlumačovská 2766/26, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

IČ: 27051439

Bankovní účet 
2400971278/2010
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

Email:  info@powerchairhockey.cz
Web:  www.powerchairhockey.cz
Tel.:    733 627 289, 776 798 887

Pokud byste rádi podpořili naši snahu a podíleli se na dalším 
rozvoji Powerchair Hockey v České republice, vaši přízeň 
uvítáme. 

Zapojit do hry se můžete jako hráč, dobrovolník, dárce, sponzor, Zapojit do hry se můžete jako hráč, dobrovolník, dárce, sponzor, 
fanoušek, rozhodčí nebo trenér. 

  Sponzoring a dárcovství
  nabídka reklamy/jiné plnění

  Pro média
  informace o činnosti
  výsledkový servis
    propagační materiály 

  Zapoj se do hry: Buď náš
  hráč
  dobrovolník
  rozhodčí
  trenér
  

  

podpora powerchair hockey

kontakt 

Powerchair hockey
žít a sportovat

 www.powerchairhockey.cz
 info@powerchairhockey.cz
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