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OBSAH: 3.kolo INTERLIGA muži
INTERLIGA – muži, 3.kolo - 19.9.2020 – NEHRALO SA
OZNÁMENIE ŠTK INTERLIGY /prevzaté z internetovej stránky SKoZ/ :
Z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie a na základe Opatrení ÚVZ SR, ktoré vstúpili
do platnosti 18.septembra 2020 o 9:00 hod., kde okrem iného bola Česká republika vyradená zo zoznamu
„bezpečných“ krajín, pristúpilo ŠTK Interligy k odloženiu 3.kola Interligy a k prepracovaniu rozlosovania
interligových zápasov a to tým spôsobom, že jesennú časť odohrajú Slovenské družstvá medzi sebou
a jarnú len s českými družstvami. Z tohto dôvodu vzniknú rôzne mimoriadne situácie v rozlosovaní
zápasov. Jednou z nich je vzhľadom na nepárny počet družstiev Interligy voľno v niektorých
z vylosovaných kôl Interligy na daný kalendárny týždeň. Štart hráčov z Interligy v tomto prípade bude
riešený v zmysle Rozpisu kolkárskej ligy 2020-2021 bod 11 písmeno n, ktorý bude upravený nasledovne :
A, Hráči, ktorí sú uvedení v zozname hráčov Interligy a zároveň sú uvedení v zozname hráčov družstva
pre súťaže riadené SKoZ, môžu nastúpiť za ktorékoľvek družstvo svojho klubu s podmienkou, že hráč
môže štartovať v jednom týždni iba jedenkrát /voľná súpiska/. Klub, ktorého Interligové družstvo má
voľno z dôvodu zmeny rozlosovania svojho družstva, môže pre štart v súťažiach riadených SKoZ do
jedného družstva klubu použiť len dvoch hráčov zo všetkých hráčov, ktorí absolvovali štart v rámci
prvých dvoch kôl Interligy. – Uvedená zmena vstupuje do platnosti odo dňa 18.9.2020.

OZNAMY SKoZ /prevzaté z internetovej stránky SKoZ/ :
WNBA NBC – Rozhodnutie o MS 2020 a 2021
Prezidenti zväzov, grémia, športovci, športovkyne
NBC Rozhodnutie NBC k Majstrovstvám sveta 2020 a 2021
V corona časoch ešte nie je jasné, kedy vyhráme na týmto vírusom. Od septembra sa začínajú zápasy, v
každom štáte sa vytvárajú hygienické koncepty, aby sa vedeli umožniť tréningy ako aj zápasy. Pri
kolkoch nie je ťažké, kontakt a pravidlo odstupu formulovať a dodržať. Požiadavky na náš šport
vyplývajú z toho, že náš šport vykonávame vo vnútorných priestoroch. Najdôležitejšie je vetranie,
dezinfekcia a obmedzení počet divákov na kolkárni. Je veľmi pravdepodobné, že tieto body ovplyvnia
celú sezónu 2020/2021. Momentálne opäť narastá počet infikovaných ľudí v štátoch na COVID19. Počíta
sa s novou vlnou infekcie, hlavným dôvodom pre druhú vlnu je označené cestovanie. Všetky štáty sa
snažia pricestovanie z krajín s vysokým počtom nakazených ľudí obmedziť resp. celkom zakázať. O
rozhodnutiach ohľadne vycestovania a pricestovania sa rozhoduje krátkodobo. Poľský kolkársky zväz
požiadal NBC, MS 2020 v Tarnowo Podgorne presunúť, tak ako sa presunuli aj iné turnaje a Olympijské
hry. Organizátor MS v Plauen GER v máji 2021 vidí veľký problém v tom, že môže byť obmedzený
počet divákov resp. že diváci sa zakážu, čo by spôsobilo finančnú stratu, pretože hlavná časť kalkulácie
pozostáva z príjmu z predaja vstupeniek a občerstvenia, preto sa organizačná komisia MS v Plauen a
NBC rozhodli ukončiť zmluvu pre organizovanie MS družstiev 2021. Veľa zväzov sa nás pýta, či sa majú
pripravovať na MS jednotlivcov, MS U23 a na SP mládeže. Športovci a funkcionári sa obávajú, či
vycestovanie do Tarnowo Podgorne bude povolené. Budú cestovania – pricestovanie, vycestovanie,
prechod cez štáty EU povolené? Hrozí aj možnosť karantény?
Po nespočetných telefonátoch, rozhovoroch, mailoch s organizačnými komisiami MS sa rozhodlo
nasledovné: MS jednotlivcov, MS U23 a SP U18 v Tarnowo Podgorne 11/2020 sa zrušili EM U60
sa neuskutoční v Poľsku v meste Tarnowo Podgorne, nové miesto konania a nový dátum konania
ešte nie sú známe (najskoršie 02/2021). Kvalifikovaní hráči na MS U60 si ponechávajú zatiaľ právo
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štartovať. Tarnowo Podgorne dostane ponuku, zorganizovať MS družstiev, MS U18 a SP U14 v
máji 2021. O uskutočneni MS U23 sa ešte rozhoduje.

UPOZORNENIA – OZNAMY – na základe Opatrenia, platného zo dňa 1.9.2020
od 00:00 hod do odvolania, Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození
verejného zdravia :
Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej,
či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo
v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb.
Pri usporadúvaní hromadných a športových podujatí je potrebné dodržiavať
povinnosti – uvedené na hlavnej stránke SKoZ v „OZNAMOCH COVID-19“, kde
sú uvedené aj POKYNY k výkonu súťažného stretnutia a POKYNY k výkonu
tréningového procesu – zároveň upozorňujeme na vedenie ZOZNAMU počtu osôb
aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí /stretnutia, tréningy/ každé 4
hodiny.
Spravodaj spracoval: J. Kráľovič, člen komisie ŠTÚ SKoZ, M: 0915 675 316, email: jozef.kralovic2@gmail.com
Spravodaj upravil: D. Daloš, člen VV TJ Rakovice,
M: 0905 932 348, email: dalosd@gmail.com
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