PROPOZÍCIE

školské majstrovstvá okresu
v
starších žiakov a žiačok ZŠ
školský rok 2018/2019

Vyhlasovateľ :
Usporiadateľ :

MŠ VVaŠ SR, SAŠŠ
Kalokagatia – CVČ Trnava

Termín :

žiaci :
žiačky :

Kategórie :
Systém súťaže :

Starší žiaci a žiačky, narodení 1. 1. 2003 a ml.
Hrá sa systémom každý s každým, hrací čas 2 x 15 min. - CH, 2 x 10 min – D.
Družstvo tvorí 10 hráčov + max. 2 vedúci. Na ihrisku hrajú 4 hráči / hráčky + 1
brankár / brankárka. O poradí v skupine rozhoduje počet získaných bodov, pri ich
rovnosti ďalej rozhoduje :
- vzájomný zápas
- rozdiel gólov
- väčší počet strelených gólov
- podiel gólov
- penaltový rozstrel
Hrá sa podľa pravidiel malého futbalu a tohto predpisu.
Základné kolá organizujú školy uvedené na prvom mieste v skupinách (zabezpečia
ihrisko, loptu a rozhodcu). V prípade nepredvídaných okolností zabezpečia
náhradný termín a dajú ho vedieť základným školám v skupine a Kalokagatii – CVČ.
Výsledky prosíme nahlásiť do 24 hodín do Kalokagatie – CVČ. Finále a semifinále
organizuje Kalokagatia – CVČ.
Súpiska vytlačená z portálu www.skolskysport.sk (obsahujúca meno, priezvisko
a dátum narodenia hráčov) a potvrdená riaditeľom školy, dve sady dresov rôznej
farby alebo rozlišovačky a lopta na rozcvičenie. Súčasťou súpisiek jednotlivých kôl
musí byť aj tlačivo : Súhlas so spracovaním osobných údajov. Vypísané tlačivo je
potrebné priniesť na súťaže. Organizátor NIE JE POVINNÝ bez splnenia týchto
podmienok zaradiť školu do súťaže!
CHLAPCI:
Do FINÁLE O MAJSTRA OKRESU postupujú víťazi skupín zo základných kôl, ktoré sa
uskutoční dňa 7. 5. 2019 o 900 h. na ihriskách FK Lokomotíva Trnava.

Organizácia :

Podmienka účasti :

Postup :

12. apríla 2019 o 900 h. podľa priloženého vyžrebovania
00
9. apríla 2019 o 9 h. podľa priloženého vyžrebovania

DIEVČATÁ
Víťazi skupín postupujú do finále o MAJSTRA OKRESU o 1. – 3. miesto, ktoré sa
uskutoční dňa 6. mája 2019 o 900 h. na ihriskách FK Lokomotíva Trnava.
Družstvá umiestnené na druhých miestach odohrajú dohrávky na ihriskách FK
Lokomotíva Trnava dňa 6. mája 2019 o 900 h.
Družstvá umiestnené na tretícvh miestach odohrajú dohrávky na ihriskách FK
Lokomotíva Trnava dňa 6. mája 2019 o 1030 h.
Postup :

MAJSTROVSTVÁ KRAJA :

-

dievčatá :
chlapci :

28. mája 2019
29. mája 2019

Poistenie :

Každý súťažiaci štartuje na vlastné zdravotné poistenie a preto je potrebné, aby
mal so sebou preukaz poistenca.

Poznámka :

Účastníci štartujú na náklady vysielajúcej organizácie.

Kontakt :

Mgr. Ľubica HAFROVIČOVÁ,  3236/697

Súťaž žiakov a žiačok je súčasťou Trnavských športových hier
Mgr. Andrej HAVLÍK
riaditeľ K – CVČ

ROZLOSOVANIE

Žiaci
ZŠ s MŠ K. Mahra
ZŠ s MŠ Gorkého
ZŠ s MŠ Zavar
ZŠ s MŠ Majcichov

ZŠ s MŠ J. Bottu
ZŠ s MŠ Vančurova
ZŠ s MŠ Smolenice
ZŠ s MŠ Dechtice

ZŠ s MŠ Atómová
ZŠ s MŠ Nám. SUT
ZŠ s MŠ Križovany n/D
ZŠ s MŠ Trstín

ZŠ s MŠ J. Bohunice
ZŠ s MŠ Ružindol
GAM
ZŠ s MŠ Dolná Krupá

GJH
ZŠ s MŠ Boleráz
ZŠ s MŠ A. Kubinu
ZŠ s MŠ Hrnčiarovce n/P

ZŠ s MŠ Voderady
ZŠ s MŠ Špačince
SZŠ BESST Limbová

ZŠ s MŠ Spartakovská
ZŠ s MŠ Dolné Orešany
ZŠ s MŠ Horné Orešany
ZŠ s MŠ Kátlovce

ZŠ s MŠ Zeleneč
ZŠ Cífer
ZŠ s MŠ A. Merici
ZŠ s MŠ Suchá n/P

Žiačky
ZŠ s MŠ K. Mahra
ZŠ s MŠ Nám. SUT
ZŠ s MŠ Dolné Orešany

ZŠ s MŠ J. Bottu
ZŠ s MŠ Gorkého
ZŠ s MŠ Zavar
ZŠ s MŠ Smolenice

ZŠ s MŠ Spartakovská
ZŠ s MŠ Atómová
ZŠ s MŠ Vančurova
ZŠ s MŠ Trstín

Informovanie dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
Meno a priezvisko účastníka (športovec; tréner; usporiadateľ; zástupca školy: riaditeľ, učiteľ; správca
štadióna/ihriska, zdravotník)* .......................................................................................................
Dátum narodenia: ...................................................................................................................................
Základná škola (názov a adresa): ............................................................................................................

Dole podpísaný zákonný zástupca športovca / iný účastník* týmto vyhlasujem, že som bol
informovaný/á v zmysle nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon) o spracovávaní osobných údajov (meno hráča, rok narodenia)
uvedených za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na Školských športových súťažiach podľa
Zákona č. 440/2015 o športe. (viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“).
Zároveň beriem na vedomie, že som bol poučený o právach dotknutej osoby, ktoré sú upravené v nariadení GDPR,
kapitola III, resp. Zákone, druhá hlava (viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“). Vyhlasovateľ školských
súťaží Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR), spoluvyhlasovateľ Slovenská asociácia športu
na školách (SAŠŠ), organizátor SAŠŠ.

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: .........................................................................................

.....................................................................

.....................................................................

Podpis: zákonný zástupca športovca

Podpis: plnoletej osoby

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
(v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 78 ods. 6 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov)

SÚHLASÍM – NESÚHLASÍM* s fotografovaním, s použitím podobizne, obrazových snímok a obrazov i zvukových
záznamov športovca*, ktoré budú zaznamenané počas podujatia, vo forme ich nekomerčného i komerčného
zverejnenia v tlačových alebo elektronických médiách, webových portáloch turnaja a vo forme ich sprístupnenia
verejnosti za účelom podpory, propagácie, historických a štatistických údajov podujatia jeho vyhlasovateľmi a
organizátorom.
Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ...............................................................................................

.....................................................................

.........................................................................

Podpis: zákonný zástupca športovca

Podpis: plnoletej osoby

V .....................................................dňa ..................................................................................................
* nesprávne prečiarknite

Podpísaný zákonný zástupca športovca / iný účastník* týmto vyhlasujem, že som bol informovaný/á
v zmysle nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES,
(ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len zákon) o spracovávaní osobných (viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“).
Zároveň beriem na vedomie, že som bol poučený o právach dotknutej osoby, ktoré sú upravené
v nariadení GDPR, kapitola III, resp. Zákone, druhá hlava (viď. „Politika informovanosti dotknutej
osoby“). Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov preukázateľne
a slobodne, svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať kontaktovaním spoločnosti Slovenská asociácia športu
na školách, Trnavská 37, Bratislava 821 01 , E-mail: sass@sass.sk.

