Zemplínsky pohár
v stolnom tenise

Súťažný poriadok
2019/2020

Humenné – Svidník – Michalovce - Vranov n/T
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Propozície
Súťažný poriadok
2019/2020
1.

2.

Všeobecné ustanovenia
1.1. Názov súťaže:
1.2. Kategória športu:
1.3. Organizátor:
1.4. Ročník:
1.5. Riadenie súťaže:

Turnaje zaradené do Zemplínskeho pohára
2.1.
Dátum

Klub

Názov Turnaja

Informácie

15.09.2019

ŠKST Humenné

Memoriál Františka Karandyšovského

www.sksthe.sk

09.11.2019

VSTK Vranov n/T

O pohár primátora mesta Vtanov/T

Www.vstk-vt.xyz/

Bude určený

ŠŠK Centrál Svidník O pohár primátora mesta Svidník

04.01.2020

ŠKST Michalovce

2.2.

3.

Zemplínsky pohár v stolnom tenise
stolný tenis
každý klub v zmysle bodu 2. SP
1. ročník, sezóna 2019/2020
Organizačný výbor Zemplínskeho pohára

Memoriál Milana Macháčka

www.stolnytenis.wordpress.com

Každý turnaj má svoju vlastnú filozofiu, históriu, cieľovú skupinu a ceny. Základnou
podmienkou spoločnou pre všetky turnaje je, že jedna z kategórii je vždy OPEN za
splnenia ďalších podmienok uvedených v tomto súťažnom poriadku.

Organizačný výbor Zemplínskeho pohára:
Titul, Meno a priezvisko

Mobil

E-mail

JUDr. Daniel Fink

+ 421 907 945 370

daniel.fink@pobox.sk

člen

JUDr. Jozef Blaško

+ 421 905 600 840

exekutiva@gmail.com

člen

JUDr. Anton Hajduk

+ 421 918 428 313

anton_hajduk@stonline.sk

člen

Stanislav Dubec

+ 421 905 347 381

dubec.firma@gmail.com

Organizačný pracovník

Erik Hajduk

+421 915 383 325

erikhajduk@gmail.com

Predseda

4.

Ceny
4.1. Ceny a výšku štartovného na konkrétnom turnaji si každý organizátor určuje sám.
Organizátori zabezpečia jednoltivým súťažiacim v celkovom poradí aj vecné ceny.
Ceny po vyhodnotení celkového poradia budú odovzdané na poslednom turnaji.

5.

Pravidlá, riadenie súťaže, účastníci a systém súťaží
- do celkového poradia v kategórii OPEN sa započítavajú štarty všetkých hráčov bez obmedzenia
- víťazmi na prvých troch miestach môžu však byť len hráči z klubov Zemplína
- každý turnaj má svoju filozofiu, ale jedna kategória je vždy OPEN, ktorá sa boduje
- bodovanie ako na turnajoch Slovenského pohára mužov /zabezpečí organizačný pracovník/
- žena môže štartovať aj v kategórii mužov, ale aj súčasne v kategórii žien ak je vypísaná
- súťažné kategórie ZP: dvojhra mužov, dvojhra žien
- organizátor každého turnaja si môže vypísať aj ďalšie kategórie
- prihlášky zasielať organizátorovi konkrétneho turnaja v zmysle propozícií
- každý organizátor vydá a pred turnajom zverejní propozície
- vo veciach neupravených týmto súťažným poriadkom rozhoduje organizačný výbor

6.

Právne informácie
Súčasťou súťažného poriadku sú aj právne informácie. Každý účastník svojím štartom na
ktoromkoľvek z turnajov výslovne vyslovuje súhlas so zverejnením osobných údajov v stanovenom
rozssahu a súhlasí so všetkým podmienkami súťaže a s predpismi pre túto súťaž.

8.

Bližšie informácie:

JUDr. Daniel Fink
+421 907 945 370, daniel.fink@pobox.sk
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Právne informácie
Právne informácie:
- Zemplínsky pohár v stolnom tenise /ZP/
1. Každý/športovec/účastník/hráč, ktorý sa zúčastní akéhokoľvek podujatia ZP súhlasí so zverejnením a
spracovaním osobných údajov uvedených v tejto prihláške a zároveň vyhlasuje, že organizátorovi
podujatia týmto zároveň udeľuje písomný súhlas na zverejnenie a ďalšie spracovanie nižšie uvedených
osobných údajov.
2. 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 organizátorovi súťaže 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.
3. 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.
4. 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.
4.1. Vyhotovovanie fotografií a videozáznamov zo športového podujatia
- právny základ - zákon o športe
4.2. Zverejňovanie vyhotovených fotografií a videozáznamov zo športových podujatí
- právny základ – oprávnený záujem podľa § 13 ods. 1 písm. f/ zákona č. 18/2018 Z. .z.
- propagácia športu, športovej organizácie, výsledkov a úspechov športovcov ako aj športovej organizácie
4.3.Vyhotovovanie a zverejňovanie fotografií a videozáznamov, na ktorých môžu byť zachytení diváci
- právny základ – oprávnený záujem podľa § 13 ods. 1 písm. f/ zákona č. 18/2018 Z. .z.
- propagácia športu, športovej organizácie
4.4.Zverejňovanie informácii o športovcoch a ďalších členoch
- právny základ – oprávnený záujem podľa § 13 ods. 1 písm. f/ zákona č. 18/2018 Z. .z.
- propagácia športu, športovej organizácie a tímu
4.5.Fotografie športovcov s ich ďalšími údajmi
- právny základ – oprávnený záujem podľa § 13 ods. 1 písm. f/ zákona č. 18/2018 Z. .z.
- propagácia športu, tímu, športovej organizácie

5. Športovec týmto zároveň v záujme zachovania právnej istoty a predchádzaniu sporných situácií týmto
explicitne vyjadruje svoj súhlas na použitie všetkých údajov, ktoré organizátor súťaže vyhotoví alebo od
športovca žiada alebo ktoré športovec organizátorovi poskytne za účelom realizácie činností na základe
zákona a v súlade s platnou legislatívou.
6. 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 športovca pre potreby organizátora: evidencia, výsledkový
servis, rebríčky, video prenosy, fotografie, marketingovo - propagačné účely, činnosti súvisiace so
športovou činnosťou. Dotknutá osoba /škola, športovec, žiak/ potvrdzuje, že bola oboznámená s
uvedenými informáciami a súhlasí s nimi. Príjemcovia osobných údajov: SSTZ, MŠVVŠ SR, ITTF, ETTU,
ŠKST Humenné, krajské, okresné a oblastné zväzy, organizátori turnajov pod hlavičkou SSTZ, VsSTZ.
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