Oblastný stolnotenisový zväz SPIŠ
ROZPIS MAJSTROVSKÝCH SÚŤAŽÍ SPIŠKÝ POHÁR MLÁDEŽE – MLADŠÍ ŽIACI ROČNÍK 2019
VŠEOBECNÉ STANOVENIA:
Riadenie súťaží :
Usporiadateľ
Termíny :

Spišský pohár mládeže – mladší žiaci riadi VV ObSTZ SPIŠ prostredníctvom Komisie mládeže a ŠTK
Oddiely, ŠK uvedené vo vyžrebovaní
február 2019 - jún 2019, podľa vyžrebovania

TECHNICKÉ USTANOVENIA:
Predpis :

hrá sa podľa platných pravidiel stolného tenisu, Súboru predpisov a tohto
rozpisu
Súťažné triedy:
mladších žiakov – hrá sa skupinovo: 1.kolo rozdelenie podľa rebríčka
a výkonnosti hráčov (platí pre prvý turnaj), 2. kolo – skupinovo –
o celkové umiestnenie
Do celkového poradia družstiev sa započítavajú body najlepších troch žiakov a žiačiek
umiestnených v jednotlivom turnaji.
Podmienka:
súťaží sa môžu zúčastniť hráči a hráčky nar. v roku 1.1.2006 a mladší,
kde každý hráč a hráčka musí byť povinne registrovaná/ý
TJ, ŠK, oddiely, ktorých družstvá štartujú v majstrovských súťažiach
žiakov, riadených Komisiou mládeže zašlú do 20.00.2019 prihlášky svojich družstiev
potvrdené TJ, ŠK na emailovu adresu: jozef.tokarcik@gmail.com.
všetky značky trojhviezdičkové, plastové schválené ITTF.
Loptičky :
Časový rozpis :

07:30 hod. – 08:30 hod. – prezentácia
08:45 hod. – žrebovanie
09:00 hod. - ZAČIATOK SÚŤAŽÍ !!!

Zoznam predbežne prihlásených družstiev a usporiadanie jednotlivých turnajov:
Spišský pohár mládeže:
1. ŠKST Spišské Vlachy
2. STŠK Obec Hrabušice
3. CVČ Raketa SNV
4. MŠK STO Krompachy
5. FK Olcnava
6.
7.

Vyžrebovanie jednotlivých turnajov:
1. Kolo: 23.02.2019 – Spišské Vlachy
2. Kolo: 09.03.2019 – STŠK Obec Hrabušice
3. Kolo: 01.05.2019 – CVČ Raketa SNV
4. Kolo: 11.05.2019 – MŠK STO Krompachy

Spišská Nová Ves, dňa 27.01.2019
Oľga Barbušová v.r.
predseda VV ObSTZ

Ing. Jozef Tokarčík v.r.
predseda ŠTK ObSTZ

PRIHLÁŠKA
DO MAJSTROVSKÝCH SÚŤAŽÍ DRUŽSTIEV OBLASTNÉHO
STOLNOTENISOVÉHO ZVÄZU SPIŠ – 2.liga starší a Spišský pohár mládeže mladší žiaci
SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2018/2019

TJ, ŠK, oddiel (úplný názov): __________________________________________
(registračný preukaz hráča musí súhlasiť s názvom)

2. liga starších žiakov : áno – nie

Spišský pohár mládeže - mladší žiaci : áno – nie

Číslo účtu a finančný ústav __________________________________________________
Meno a priezvisko organizačného pracovníka : _____________________________________

Adresa : ____________________________________________________________________
 doma : _______________________

 mobil : _______________________

e - mailová adresa _________________________________________________________
Štatutár oddielu : ____________________________________________________________
Adresa : __________________________________________

 mobil : ____________

e - mailová adresa __________________________________________________________
Tréner oddielu : _________________________________ Licencia : _______ Platnosť : ____
Adresa : __________________________________________

 mobil : ____________

Rozhodca oddielu : ______________________________ Licencia : _______ Platnosť : ____
Adresa : _________________________________________

 mobil : ____________

Hrací deň a čas : ____________________________________________________________

Presná adresa hracej miestnosti : ______________________________________________

Loptičky s akými hrá klub domáce stretnutia :

TJ, klub, oddiel potvrdzuje, že má regulárnu hraciu miestnosť v zmysle kritérií hracích
miestností schválených VV ObSTZ SPIŠ a bude môcť súťažiť na dvoch stoloch, čo je
podmienkou účasti družstva v 2. Lige starších a Spišský pohár mládeže - mladších žiakov. TJ,
ŠK, oddiel potvrdzuje, že účasť družstva v súťaži je finančne zabezpečená a družstvo súťaž
dohrá.
______________________________
pečiatka a podpis predsedu ŠK, TJ, klubu

Vyplniť všetky údaje !!! Zasielajte obratom, ale najneskôr do 20.02.2019 na adresu :
Ing. Jozef Tokarčík, Karolov Dvor 246/20, 076 33 Slovenské Nové Mesto alebo email
jozef.tokarcik@gmail.com.
Potvrdiť nasledujúce vyhlásenie !!!
Športový klub, ktorý zaslal ObSTZ SPIŠ súpisku s uvedením osobných údajov hráčov týmto
vyhlasuje, že každý hráč uvedený na súpiske mu udelil príslušný písomný súhlas na zverejnenie
a ďalšie spracovanie nižšie uvedených osobných údajov
/každý klub by si mal tieto súhlasy vyžiadať od hráčov/.
Športovec ako fyzická osoba týmto v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov /OZ/udeľuje Oblastnému
stolnotenisovému zväzu SPIŠ /ObSTZ SPIŠ/ ako športovej organizácii súhlas s vyhotovením
podobizní, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa fyzickej
osoby - športovca alebo jej prejavov osobnej povahy. Podľa § 12 ods. 1 OZ privolenie nie je
potrebné, ak sa vyhotovia alebo použijú písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové
snímky, zvukové alebo obrazové a zvukové záznamy na úradné účely na základe zákona. Podľa
§ 12 ods. 3 OZ podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez
privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a
umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.
Podľa § 5 ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov /ZoŠ/, pri
vykonávaní športu môže byť športovec bez jeho súhlasu monitorovaný športovou organizáciou,
ku ktorej má príslušnosť, ak § 90 ods. 5 neustanovuje inak. Z monitorovania môžu byť
vyhotovované obrazové, zvukové, obrazovo-zvukové záznamy a záznamy o fyzickej výkonnosti
športovca. Záznamy z monitorovania uchováva športová organizácia, ku ktorej má športovec
príslušnosť, najviac 12 rokov odo dňa ich vyhotovenia.
Podľa § 5 ods. 7 ZoŠ, monitorovanie športovca podľa odseku 6 je možné iba na účely
posudzovania športového výkonu športovca, prípravy športovca alebo majetkového zhodnotenia
záznamov športovou organizáciou. Použitie záznamov nesmie byť v rozpore s oprávnenými
záujmami športovca a nesmie bezdôvodne zasahovať do jeho práva na ochranu súkromia nad
rámec nevyhnutný na dosiahnutie účelu monitorovania a zaznamenávania športového výkonu
športovca.
Športovec týmto zároveň v záujme zachovania právnej istoty a predchádzaniu sporných situácií
týmto explicitne vyjadruje svoj súhlas na použitie všetkých údajov, ktoré ObSTZ SPIŠ od
športovca žiada a ktoré športovec SSTZ poskytne za účelom realizácie činností na základe
zákona a v súlade s platnou legislatívou.
Športovec týmto zároveň dáva Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov upravený podľa
ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov (GDPR). Účely spracovania osobných údajov: evidencia ObSTZ SPIŠ, výsledkový
servis, rebríčky, video prenosy, fotografie, marketingovo - propagačné účely, činnosti súvisiace
so športovou činnosťou. Dotknutá osoba (športovec) potvrdzuje, že bola oboznámená s
uvedenými informáciami a súhlasí s nimi. Príjemcovia osobných údajov: VsSTZ, SSTZ,
MŠVVŠ SR, ITTF, ETTU, krajské, okresné a oblastné zväzy, organizátori turnajov pod
hlavičkou SSTZ, VsSTZ.
__________________________________
pečiatka a podpis predsedu ŠK, TJ, klubu

