Dôležité informácie ohľadne turnajov prebiehajúcej sezóny 2019-2020
Vážení priatelia,
Situácia v spoločnosti sa stále mení, ale bohužiaľ nie k lepšiemu. Súčasné opatrenia slovenskej vlády na
obranu proti šíreniu vírusu COVID-19 zrejme budú naďalej pokračovať a budú sa zároveň predlžovať termíny,
ktoré budú obmedzovať možnosti organizovania kultúrnych, spoločenských, či športových podujatí. Neostáva
nám nič iné, než sa situácii prispôsobiť.
Stále sa však snažíme na celú situáciu pozerať pozitívne a veríme, že sa čoskoro nájde zásadné
riešenie, ktoré náš život vráti do starých koľají.
Napriek tomu však musíme vydať k danej situácii stanovisko a informovať ľudí o tom, ako ďalej
s prebiehajúcou sezónou.
DOBA TRVANIA SEZÓNY 2019-2020 :
Vzhľadom na skutočnosť, že ME v Španielsku sú zrušené, máme možnosť posunúť hraničný termín
ukončenia plánovaných podujatí až do termínu 31.8.2020. Z tohto faktu vychádzame a tomu prispôsobujeme
aj nasledovné informácie pre rozohranú sezónu :
TURNAJE JEDNOTLIVCOV – kategória OPEN :
Do sezónnej tabuľky budú započítané OPEN turnaje od septembra 2019 – do februára 2020
vrátane. V prípade, že by sa situácia zmenila a bolo by možné v lokálnych ligách pokračovať, nič Vám v tom
nebráni, no do sezónneho rebríčky sa výsledky už rátať nebudú.
TURNAJE JEDNOTLIVCOV – kategória REGION - MASTER – TOP – M SR :
V rámci prebiehajúcej sezóny nám už chýba odohrať iba jeden turnaj kategórie REGION - Memoriál
Mariána Botku, ktorý bol naplánovaný na 23.3.2020. Ďalej sú to MASTRE č. 6, M SR V Tatranskej Lomnici
a TOPKA v Novákoch. Tieto turnaje zatiaľ definitívne nerušíme. Pevne veríme, že sa situácia vyvinie tak že by
sme, teoreticky hoci aj v letných prázdninových mesiacoch, mohli aspoň niektoré z týchto turnajov odohrať. Ak
by takáto možnosť bola, radi ju využijeme. Oficiálne stanovisko dnes teda znie : Turnaje sú presunuté na
náhradný termín ( nateraz bez konkrétneho určenia náhradného dátumu ). Hraničným termínom pre
odohratie týchto turnajov je dátum 31.8.2020. Ak by sme do tohto termínu všetko neboli schopní
turnaje stihnúť odohrať, nevyhlásime majstrov Slovenska v kategórii jednotlivcov ( kategórie
plánované na M SR v Tatranskej Lomnici ) v sezóne 2019-2020. Čo sa týka sezónneho rebríčka,
vyhlásime ku dňu 31.8.2020 poradie podľa momentálne odohraných turnajov.
TURNAJE DRUŽSTIEV – M SR DRUŽSTIEV :
Situácia ohľadne družstiev závisí od toho, či bude vôbec možnosť dohrať kvalifikácie. V prípade, že by
sa takáto možnosť naskytla, budeme v kvalifikáciách pokračovať. Termín ukončenia kvalifikačných bojov
posunieme operatívne podľa situácie, ktorá nastane, najneskôr však do 31.7.2020, sme pripravení
zorganizovať finálový turnaj v náhradnom termíne a to do 31.8.2020. Ak by sme do tohto termínu
všetko neboli schopní stihnúť, pre túto sezónu nevyhlásime majstra SR družstiev.
MEDZINÁRODNÉ TURNAJE :
Organizácia European Dart Union zrušila posledný turnaj EDU RANKING vo Francúzsku a takisto
Majstrovstvá Európy v Španielsku. Tým pádom defacto predčasne ukončila sezónu 2019-2020. Turnaj EDU
RANKING SLOVAKIA, ktorý je plánovaný na 30.10.-1.11.2020 zatiaľ zostáva v hre. O osude tohto turnaja
Vás budeme včas informovať.
Dňa 18.3.2020
Za organizátorov Karol Kirchner, Peter Pocklan, Ján Hirčko

