
Milí priatelia. Venujte prosím pozornosť zmenám, ktoré sme pre Vás pripravili v sérii turnajov                                       

ONLINE DARTS MASTERS 2021 

1. Skracujeme sériu z celého roka na obdobie do júla 2021.  

 Znamená to, že  odohráme OPENY 1,2,3 a 4. Takisto odohráme turnaje MASTERS 1 a 2. Toto nás čaká do 

konca júna. Následne v júli odohráme GRAND FINÁLE a sériu ukončíme. Ak bude o tento formát turnajov 

záujem, v septembri začneme novú sériu ONLINE DARTS MASTERS 2021-2022.  Dôležitou správou je, že aj 

napriek skráteniu série turnajov, vypísané ceny pre najlepších zostávajú nezmenené.  

2. Dopĺňame sériu ONLINE DARTS MASTERS o jednodňové turnaje 

 Niekoľko hráčov sa na nás obrátilo s otázkou, či by sa nemohli hrať jedno-dňové turnaje. Dôvodom je, že 

hráči nemajú cez týždeň čas na hru a preto sa do dlhodobých turnajov nemôžu zapojiť. Žiaden problém. Radi 

vyhovieme ďalším a preto :  

Rozširujeme ONLINE DARTS MASTERS  nový formát jednodňových turnajov s označením „BASIC“ . 

Turnaje sa budú hrať vo formáte KO a zatiaľ budú určené výhradne pre slovenských hráčov. V prípade 

zahraničného hráča platí výnimka v prípade, že sa jedná o zákazníka nášho e-shopu.  Dôvodov je viacero. Chceme 

dať priestor predovšetkým Slovákom, pretože to je naša cieľová skupina zákazníkov. Radi by sme vytvorili slovenský 

rebríček online hráčov, pozostávajúcich hlavne zo Slovákov.  

 Turnaje sa budú organizovať každú nedeľu a odohrajú sa v počte hráčov minimálne 16 a maximálne 32. 

Hracím dňom je nedeľa.  Prezentácia do jednotlivých turnajov bude ukončená každý piatok o polnoci alebo 

v momente, kedy sa do turnaja prihlási 32 hráčov.  

Zatiaľ rátame s jedným turnajom týždenne. Ak sa do turnaja neprihlási aspoň 16 hráčov. Turnaj v daný 

týždeň ( v danú nedeľu ) bude presunutý do ďalšieho týždňa. Hráčom, ktorí boli do turnaja prihlásení sa buď vráti 

štartovné, alebo ich prihlášku presunieme na základe vzájomnej dohody na ďalší turnaj. Ak by bol o tento formát 

turnajoch vyšší záujem, rozšírime počty turnajov v danom hracom týždni. To znamená, že ak sa prezenčná listina pre 

daný nedeľňajší turnaj zaplní v predstihu, otvoríme prezenčku na ďalší turnaj. V takom prípade y v nedeľu prebiehali 

dva turnaje paralelne. Každý hráč by však mohol hrať v jeden deň iba jeden turnaj !  

Turnaj začína v nedeľu  o 14,00 hod.  Rozpis zápasov :  

LAST 32  o 14,00 hod.   

LAST 16  o 15,00 hod.    

LAST   8  o 16,00 hod.    

LAST   4  o 17,00 hod   

FINÁLE   o 19,00 hod.    

PRIHLASOVANIE DO TURNAJOV : Na začiatok otvoríme prihlasovanie do turnajov BASIC-01. Prihlasovať sa už môžete  

PRIZE MONEY , BODOVANIE, NASADZOVANIE : Na odmeňovanie je určených 75 % štartovného. Štartovné bude 3 

Eur na osobu a turnaj. Hrať sa bude na 6 víťazných legov.  

1. miesto 35 % 2. miesto 25 %   3. – 4. miesto po 10 %  5. – 8. miesto po 5 %     

Každý hráč získa do tabuľky toľko bodov, koľko vyhrá peňazí. Hráči , ktorí nezískajú finančnú odmenu si do 

rebríčka pripíšu jeden bod.  

PRAVIDLÁ ZÁPASOV :  Pre jednotlivé zápasy platia rovnaké pravidlá ako platia pre sériu turnajov ONLINE DARTS 

MASTERS.  

 


