
 

Vyjadrenie ku corona vírusu pre NBC súťaže 

12.03.2020 

Vážené dámy a páni, 

Situáciu okolo šírenia sa Corona vírusu COVID-19 sledujeme všetci s 

obavami. Mnohé národnosti rušia veľké podujatia, regióny sa uzatvárajú, 

jednotlivé osoby, ako aj skupiny ľudí sú v karanténe. Opatrenia sa 

dotýkajú aj športových podujatí. Národné športové zväzy v rámci NBC, 

ktorých sa toto všetko tiež týka boli vyzvané, aby bez hystérie prijali 

dostačujúce opatrenia. 

Medzinárodný hrací plán NBC má v najbliažších týždňoch 2 hlavné 

športové podujatia v kalendári: Finále Ligy majstrov 28./29.03.2020 v 

Apatin Srbsko a Majstrovstvá sveta incl. EM Ü60 máji v Tarnowe 

Podgorne. Prezídum NBC je v intenzívnom kontakte so zodpovednými 

osobami daných podujatí.  

Dnes, 12.03.2020, platí nasledovné: 

Finále Ligy Majstrov sa 28./29.03.2020 nemôže uskutočniť. Úradné nariadenia v Srbsku nariaďujú odohrať 

športové podujatia v hale bez divákov. Prísne kontroly na hraniciach môžu viesť k tomu, že družstvá do 

Apatinu prídu neskoro resp. neprídu vôbec. Takisto sa musí počítať aj s karanténou.  

Liga majstrov  2019/2020 je týmto ukončená a finále Ligy Majstrov 2020/2021 sa bude konať v Apatine, 

Srbsko. 

Majstrovstvá sveta v Tarnowo Podgorne sa v máji 2020 nebudú konať.  Primátor Tarnowo Podgorne 

zverejnil vyjadrenie – citácia z originálu:  

Epidemia koronawirusa będzie miała bezpośredni wpływ na życie naszej społeczności lokalnej. Zdaję sobie 

sprawę, że najprawdopodobniej będziemy zmuszeni do przesunięcia imprez masowych i dużych gminnych 

wydarzeń – podjęliśmy już decyzję o zmianie termin nu Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w kręglach 

klasycznych. 

Vypuknutie Corona vírusu bude mať priamy vplyv na život v našej spoločnosti. S veľkou 

pravdepodobnosťou budeme musieť presunúť všetky veľké podujatia a práve sme sa rozhodli, zmeniť 

termín Majstrovstiev Sveta ako aj Majstrovstiev Európy. 

Zmenu dátumu preverujeme s usporiadateľom ako aj s firmou PAULY. K dnešnému dňu je navrhovaný 

termín 30.10.-14.11.2020, pri dodržaní celého časového hormonogramu. Vekové kategórie, ktoré boli v 

propozíciach uvedené, zostavajú nezmenené, nebudú sa prispôsobovať ani meniť k dátumu konania 

Majstrovstiev sveta.  

Termín podania prihlasovacieho formulára B, C a E sa posúva na 28.08.2020. Kvalifikačné turnaje na ME sa 

môžu tak ako je naplánované uskutočníť, zmena termínu alebo predĺženie termínov je možné. Kvalifikácie 

ktoré sa už uskutočnili, su platné.  



 

 

Členské zväzy NBC majú pred sebou komplikovanú úlohu, aktualizovaný termin MS a ME zaradiť do 

športového kalendára 2020/2021.  Vzhľadom na túto výnimočnú situáciu prosíme o pochopenie ako aj o 

umožnenie účasti športovcov na podujatí k danému termínu. 

So športovým pozdravom  

 

 


