
 

 

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 štartovať. 

 Tarnowo Podgorne dostane ponuku, zorganizovať MS družstiev, MS U18 a SP U14 v máji 

2021. 

 O uskutočnenie MS U23 sa ešte rozhoduje. 

 

 

 


