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PREČO SÚ M SR V TEJTO SEZÓNE ROZDELENÉ DO DVOCH TURNAJOV 

 V uplynulej sezóne 2018 – 2019 sme absolvovali turnaje jednotlivcov – dvojíc - triplemixov 

počas jediného víkendu. Turnaj , ktorý sa konal v apríli 2019 bol mimoriadne náročný po organizačnej 

a aj po športovej stránke. Museli sme dohrávať zápasy o tretej – pol štvrtej  nad ránom. Jeden 

z turnajov sme dokonca museli prerušiť a dohrávať ráno o ôsmej na druhý deň.  

 Dospeli sme k názoru, že turnaje, kde sa udeľujú tituly majstrov Slovenska sa nemôžu ťahať 

do skorých ranných hodín nasledujúceho dňa a hneď na to o 10,00 hod. rozohrávať ďalší majstrovský 

turnaj. Každý hráč, ktorý chce skutočne na majstrovstvách podať čo najlepší výkon potrebuje aj trochu 

oddychu. To isté platí o rozhodcoch, ktorí počas posledných M SR spali 3 hodiny denne.  

 Pristúpili sme preto v tejto sezóne k rozdeleniu na dva turnaje. Samozrejme si uvedomujeme, 

že ideme trochu do rizika. Asi to na začiatku bude mať za následok pokles účasti. Verím ale, že 

postupne si tento model súťaží nájde svojich priaznivcov a spoločne sa nám podarí zažiť nie jeden, ale 

dva pekné víkendy v Tatranskej Lomnici.   

NOVÉ DISCIPLÍNY M SR 

 Rozdelením M SR do dvoch turnajov sa naskytla možnosť do programu zaradiť aj niečo nové, 

z cieľom zatraktívniť turnaj a zahrať si nové hry. Preto vznikla myšlienka vytvoriť novú disciplínu 

DART TRIATHLON, ktorý bude pozostávať z kombinácie hier SPLIT SCORE-CRICKET-501DO 

v jednom zápase. Ďalšou novinkou sú 1. Majstrovstvá Slovenska v šípkarskej kombinácii.   

PRAVIDLÁ PRE DART TRIATHLON :  

 Zápas budeme hrať na dva víťazné legy po celý turnaj. Poradie hier je nemenné tak, ako je to 

popísané v predošlom odstavci , SPLIT SCORE-CRICKET-501DO. Každý leg začína rozhodom na 

stred !!! Všetko ostatné už poznáte, turnaj bude prebiehať štandardným modelom DOUBLE KO.  

         Ďržíme palce a dúfame, že sa pre tejto novej disciplíne zabavíte !   

 

PRAVIDLÁ PRE DART KOMBINÁCIU :  

Momentálne sú steely v „ laufe“ v televízii im snáď častosťou vysielania dokážu konkurovať 

iba relácie o varení :-D. No na Slovensku, ale aj v iných krajinách je mnoho šípkarov, pre ktorých sú 

šípky zábavou a hrou pre radosť, pre posedenie s priateľmi. Nerobia rozdiely v tom, či si zahrajú 

steely, či softy.  A tak ma napadlo, dať obe kategórie do jedného víkendu ba čo viac, urobiť z toho 



vážnu súťaž, pri ktorej udelíme titul majstra Slovenska tomu, kto bude v týchto dvoch turnajoch 

najúspešnejší. A tak sa zrodila DART KOMBINÁCIA.  

V sobotu o 10,00 hod. začína softová časť kombinácie a v nedeľu takisto o 10,00 hod. steelová 

časť kombinácie. Následne sa určí poradie hráčov sčítaním bodov z oboch turnajov.  

Softový turnaj sa bude hrať ako TOP SLOVAKIA DART CUP, takže sa riadne počíta do rebríčka 

SŠF. Nasadzovanie do turnaja bude podľa aktuálneho“ SOFTOVÉHO REBRÍČKA“  

Steelový turnaj prebehne formou KO. Výsledky tohto turnaja sa NEBUDÚ počítať do 

slovenského rebríčka v steeloch. Nasadzovanie do turnaja bude podľa aktuálneho „STEELOVÉHO 

REBRÍČKA“  

Ženy budú mať svoju vlastnú súťaž aj v sobotu aj v nedeľu.  

Darček navyše pre dvoch najlepších mužov a najlepšiu ženu na vás čaká vo forme V.I.P. 

lístkov na zápasy PDC WORLD CHAMPIONSHIP 28.12.2019 !!! 

Portál www.sipky.sk zakúpil tri V.I.P. lístky na turnaj majstrovstiev sveta PDC v Alexandra 

Palace a to na sobotu 28.12.2019 !!! Jeden lístok je v hodnote 220 anglických libier, čo je približne 

250 EUR. V hodnote tohto lístka máte zhliadnutie odpoludňajšieho programu od 12,30 – 16,30 hod.  

4. Kola majstrovstiev ( tri zápasy ) . Keďže sa budete nachádzať vo V.I.P. priestore budete mať 

k dispozícii :  

privítanie s pohárom šampanského, dva chody jedál, víno, pivo a nealko nápoje grátis, zoznámenie sa 

so šípkarskými legendami, miesto na sedenie vo V.I.P. sektore, servis stávkovej kancelárie, možnosť 

výberu suvenírov.  

  Ste zvedaví kto bude prvý majster SR v kombinácii ? 

  

Príďte do Tatranskej Lomnice 29.11. – 1.12.2019 

Ubytovania v tomto veľmi peknom penzióne si môžete rezervovať priamo u nás. 

Máme rezervovanú celú kapacitu iba pre šípkarov. Väčšina izieb je vybavená na 

spôsob apartmánových bytov s kuchynkou či krbom, Určite sa budete cítiť 

výborne. V prípade záujmu o ubytovanie nám napíšte na sipky@sipky.sk 

 

http://www.sipky.sk/
mailto:sipky@sipky.sk

