
E-Shop www.sipky.sk organizuje pre 

svojich zákazníkov a fanúšikov  

ONLINE DARTS MASTERS 

SLOVAKIA 2021 

Milí priatelia, 

rok 2020 bol pre nás všetkých náročný, preto si veľmi vážime Vašu priazeň 

a vernosť pri nákupoch na našom e-shope. Veľmi radi by Vás odmenili za Vašu dôveru 

súťažami, pri ktorých sa zabavíte, zasúťažíte si medzi sebou, získate niektorú z cien a ak 

si niečo na našom e-shope aj zakúpite, radosť bude obojstranná . 

Pre rok 2021 sme pre Vás pripravili sériu amatérskych online turnajov 

Do cien rozdelíme tovar v hodnote cca 2800 Eur                 

+ okamžité výhry zo štartovného   

Pred každým turnajom vylosujeme spomedzi prihlásených hráčov výhercu sisalového 

terča. Ak sa do turnaj prihlási viac ako 100 hráčov, vylosujeme dvoch výhercov. V každom 

turnaji sa rozdelí 75 % štartovného do cien pre najlepších. Na konci série získajú najlepší 16-ti 

hráči rebríčka ceny v hodnote cca 2000 Eur z nášho E-shopu 

Turnaje sú určené výhradne pre slovenských hráčov 

a zákazníkov nášho e-shopu !!! 

 

Termín : celý rok 2021 
Počet podujatí : jeden turnaj mesačne ( s výnimkou júla a augusta ) 

Garant podujatia : e-shop www.sipky.sk 

Partneri podujatia : Gambrinus, L&L Trading, Fortuna, E-Darts 

Typ terča : Súťaž otvorená pre steel aj soft terče ( definícia v pravidlách ) 

Kategória : zmiešaná muži a ženy 

 

http://www.sipky.sk/


Kto sa môže turnajov zúčastniť :  

 Séria turnajov je určená výhradne hráčom Slovenskej republiky. Našou prioritou je, že 

chceme poskytnúť priestor na hru pre našich zákazníkov a fanúšikov nášho e-shopu. Výnimku 

majú iba zahraniční hráči, ktorí sú zákazníkmi nášho e-shopu ( za posledný rok objednávky aspoň vo 

výške 50 Eur ).  

Štartovné do turnajov OPEN je 5 Eur/ turnaj. Do turnajov MASTERS je 10 Eur/turnaj. Do 

turnaja GRANDFINALE je 15 Eur/turnaj.  

Každý z plánovaných turnajov sa uskutoční ak sa v kategórii mužov prezentuje minimálne 32 

hráčov, v prípade žien minimálne 8 žien. Ženy môže hrať paralelne aj turnaj mužov v prípade, že si 

riadne zaplatia štartovné.  

 

         Termínový kalendár  na rok 2021 

Január 2021   OPEN-1            :  prezentácia : od 1.1.2021 do 7.1.2021 začiatok turnaja 10.1.2021 

Február 2021 OPEN-2            :  prezentácia : od 1.2.2021 do 7.2.2021 začiatok turnaja 10.2.2021 

Marec 2021   MASTERS-1   :  prezentácia : od 1.3.2021 do 7.3.2021 začiatok turnaja 10.3.2021 

Apríl 2021  OPEN-3         :  prezentácia : od 1.4.2021 do 7.4.2021 začiatok turnaja 10.4.2021 

Máj   2021  OPEN-4                :  prezentácia : od 1.5.2021 do 7.5.2021 začiatok turnaja 10.5.2021 

Jún 2021    MASTERS-2       : prezentácia : od 1.6.2021 do 7.6.2021 začiatok turnaja 10.6.2021 

September  2021   OPEN-5     : prezentácia : od 1.9.2021 do 7.9.2021 začiatok turnaja 10.9.2021 

Október  2021       OPEN-6     : prezentácia : od 1.10.2021 do 7.10.2021 začiatok turnaja 10.10.2021 

November 2021 MASTERS-3   prezentácia : od 1.11.2021 do 7.11.2021 začiatok turnaja 10.11.2021 

December 2021        :  GAND FINAL ONLINE DARTS MASTERS 

Hrací systém  : 

 Základná časť v 3-6 členných skupinách, následne KO systém. Začneme s formátom, kedy 

KO fázu budeme dohrávať až do konca online. Ak nám v priebehu roka pandemická situácia dovolí 

viac, KO fázu možno skúsime hrať formou reálneho turnaja ( týka sa to iba turnajov MASTERS 

a GRAND FINÁLE ). 

 Zápasy v skupinovej fáze sa odohrajú na 6 víťazných legov. KO pavúk na 7 víťazných legov. 

Pre turnaj žien platí v skupinovej fáze na 4 víťazné, KO pavúk na 5 víťazných. 

Skupinová fáza :  

 Po ukončení prezentácie prebehne rozlosovanie. Rozhodcovia vytvoria na FB skupinu, kde 

budeme pridávať hráčov, ktorí sa do súťaže zapoja. Táto skupina bude zároveň slúžiť aj ako 

komunikačný kanál a zároveň miesto, kde budete hlásiť výsledky. Rozhodcovia na základe 

odovzdaných výsledkov stanovia poradie v jednotlivých skupinách a rozlosuje KO fázu.  



KO fáza :  

 Do KO fázy postupujú vždy prví dvaja hráči z každej skupiny. V prípade, že v každej zo 

skupín bude 5-6 hráčov, do KO fázy postúpia 4 hráči z každej skupiny. Každá KO vetva bude mať 2 

dni na to, aby hráči zápasy odohrali. Po ukončení turnaja sa aktualizuje dlhodobý rebríček. 

Streamovanie :  

 Semifinálové a finálové zápasy budeme streamovať na E-Darts Slovakia. Zároveň, ak bude 

o to záujem, skúsime vytipovať na streaming aj niektoré ďalšie zápasy z priebehu turnaja.  

Používanie terčov :  

Používanie terčov bude prispôsobené typu terča, ktorý hráč používa. Jeden z mála rozdielov 

medzi softovými a steelovými šípkami je spôsob počítania v prípade vypadnutej šípky.  

Chceli by sme umožniť hráčom hrať tak, ako sú na svojich terčoch zvyknutí. Preto bude 

v turnajoch platiť pravidlo, aké sa používa v tej ktorej kategórii. U steelov sa počíta iba zapichnutá 

šipka a ak budete hrať na softovom terči, platí skóre, ktoré zapíše automat.  

Akceptujeme automaty Cyberdine, Diamond Darts, RL Darts, Loewen a podobné, ktoré majú 

terčovnicu v súlade s pravidlami oficiálnych súťaží na Slovensku. V prípade, že hráč bude hrať na 

domácom elektronickom terči, tento terč musí mať rozmery štandardného 13“ terča ako automat, 

modro červené segmenty a stred rozdelený na 25-50 bodov.  

V prípade sťažností, či reklamácií rozhodnú o povolení používať predmetný terč rozhodcovia.  

Výnimku bude tvoriť posledná šípka v legu, ktorá v v oboch druhoch terčov musí zostať 

zapichnutá v dabli.  

Priebeh zápasu :  

 Zápas začína rozhodom na stred. Rozhod na stred začína hráč, ktorý je v zápase vedený 

v prvom riadku. V prípade skupinovej fázy začína rozhod hráč, ktorý sa v základnom zápise skupiny 

nachádza vyššie. Rozhod vyhráva hráč, ktorý trafí stred 25/50. Ak trafia stred rovnakej bodovej 

hodnoty obaja hráči, rozhod sa opakuje a hráči hádžu v opačnom poradí. Ak obaja hráči hodia mimo 

stred, vzdialenosť od stredu sa nemeria. Hráč, ktorý vyhrá rozhod na stred má výhodu začínajúceho do 

zápasu. Hráči sa následne v priebehu hry striedajú na pozícii začínajúceho hráča po každom legu až do 

ukončenia zápasu.  

 Prenos zápasu bude prebiehať formou prenosu obrazu cez Messenger. Skóre sa bude 

zapisovať na portáli NAKKA. Na portály NAKKA sa prosím zapisujte pod svojim mmneom 

a priezviskom. Hráč je povinný nasmerovať web kameru ( alebo mobil )  na svoj terč tak, aby bola 

celá silueta terča riadne a zreteľne viditeľná a bol zabezpečený aj zvukový prenos. Ak má hráč softový 

terč, kamera musí zachytiť aj displej, na ktorom sa hráčovi zobrazuje skóre. Po vzájomnom 

odsúhlasení začnú hráči zápas. Ak sa obaja hráči dohodnú na inom spôsobe snímania ako cez 

Messenger, je to ich voľba. Spätné sťažnosti na nastavenie kamier a zvuku nie sú prípustné. 

 Po odhodení všetkých troch šípok súper najprv nahlas nahlási hodnotu ktorú hodil, následne 

napíše skóre do aplikácie NAKKA a až nakoniec vyberie šípky z terča. Každý hráč má počas zápasu 

právo na použitie pravidla „jastrabieho oka „a to maximálne dvakrát. Jastrabie oko znamená možnosť, 



kedy hráč súpera požiada o priblíženie obrazu tak, aby mohol skontrolovať správnosť zahláseného 

skóre.  

Postupový kľúč :  

 Ak sa rozhoduje o postupe medzi dvomi hráčmi, rozhoduje ich vzájomný zápas. Ak sa 

o postupe bude rozhodovať medzi tromi a viacerými hráčmi, rozhoduje mini tabuľka medzi hráčmi, 

ktorí o postup bojujú. V prípade rovnosti bodov rozhoduje rozdiel skóre medzi vyhratými a prehratými 

legmi. V prípade že je rozdiel rovnaký, rozhoduje vyšší počet vyhratých legov. V prípade, že 

nerozhodne ani jedno z kritérií, o postupujúcom rozhodne los.  

Prize Money pre jednotlivé turnaje :  

 Ešte pred každým turnajom vylosujeme spomedzi prihlásených výhercu sisalového terča. Ak 

sa niektorého z turnajov prihlási viac ako 100 hráčov, vylosujeme dvoch výhercov. V každom turnaji 

bude rozdelených 75% štartovného podľa vopred stanoveného kľúča.  

Cieľové odmeny :  

Víťaz celej série získa poukaz na nákup na e-shope www.sipky.sk v hodnote 400 Eur, druhý 300 Eur, 

tretí 200 Eur, štvrtý 100 Eur. Hráči, ktorí sa umiestnia na 5. Až 16. mieste získajú poukaz v hodnote 

80 Eur.  

 Avšak aj hráči, ktorí nezískajú finančné odmeny hrajú o ceny ďalej. Každých 5 Eur 

štartovného, ktoré platili počas roka do jednotlivých turnajov je zároveň tombolovým lístkom. Na 

turnaji Grand Finále vylosujeme tombolové ceny. O cenách do tomboly Vás budeme priebežne 

informovať.   

Bodovanie :  

 Každý hráč si po každom turnaji pripíše toľko bodov, koľko Eur v turnaji vyhral. Hráči, ktorí 

sa neumiestnia na pozíciách, ktoré zabezpečujú finančnú odmenu, získajú do tabuľky 1 bod za účasť 

na turnaji OPEN, dva body na turnaj MASTERS a tri body na turnaji Grand Finále.  

Registrácia do turnaja :  

 Do turnaja sa budú hráči registrovať zaplatením štartovného na účet :  

SK51 8330 0000 0028 0037 9572 

Do poznámky je každý hráč povinný uviesť svoje meno a priezvisko. Resp meno a priezvisko hráča, 

za ktorého platí štartovné.  

Registračný formulár :  

Registračný formulár nájdete na stránke :  

https://www.sipky.sk/ONLINE-DARTS-a6_0.htm 

Po ukončení prezentácie zverejníme pred losovaním zoznam prihlásených pre kontrolu. Následne na 

nasledujúci deň turnaj rozlosujeme.  

Súhlas s pravidlami :  

http://www.sipky.sk/
https://www.sipky.sk/ONLINE-DARTS-a6_0.htm


Odoslaním prihlášky do turnaja každý účastník súhlasí so zverejnením osobných údajov uvedených 

v prihláške a zároveň súhlasí so zverejnením výsledkov. V prípade, že bude zápas hráča vysielaný 

prostredníctvom videostreamu, súhlasí so zverejnením a šírením video záznamu po sociálnych sieťach.  

Rozhodcovia :  

O priebeh turnaja sa budú starať Milan Dolinský, Gabriel Váraljay, Erik Kirchner 

 

 

 


