Zlínský Krajský Svaz Stolního Tenisu
č.

ZPRAVODAJ

18 / 2018 – 19

1 ) ZPRÁVY KOMISE MLÁDEŽE :
1.1. Přebor Zlínského kraje mládeže - dvouhry :
V příloze Zpravodaje najdete výsledkovou listinu Přeboru Zlínského kraje jednotlivců mládeže.

1.2. Nominace KM ZKSST na MČR mládeže jednotlivců :
Mladší žáci
Mladší žákyně
Starší žáci

Daniel Dalajka (KST Zlín)
náhradník
Hana Novosadová (T.J. Sokol Vsetín) náhradnice
Ondřej Kozelek (KST Hluk)
náhradníci

Starší žákyně

Štěpánka Vrzalová (KST Hluk)

náhradnice

Roman Lekeš (TJ Sokol Újezdec-Těšov)
Martina Šedivá (KST Zlín)
1. Michael Sigmund (KST Zlín)
2. Kopečný Roman (TJ Sokol Kostelec)
Lucie Juchelková (T.J. Sokol Vsetín)

1.3. Mistrovství ČR st.žactva – jednotlivců
V příloze vám zasílám Rozpis Mistrovství ČR jednotlivců staršího žactva, které se uskuteční ve dnech 27.28.dubna 2019 v Praze. Účastníkům MČR, včetně náhradníků, doporučuji si také pozorně pročíst Standardy
MČR mládeže, které jsou přílohou Zpravodaje. Uzávěrka přihlášek je 19.4.2019 !!!!!

2 ) KRAJSKÉ PŘEBORY DRUŽSTEV ST. ŽACTVA A DOROSTU :
Krajské přebory družstev staršího žactva a dorostu se uskuteční v sobotu 4.května 2019 ve Vsetíně
v tělocvičně ZŠ Vsetín, Sychrov, v 8,45 h. – st.žactvo, ve 13,00 h. – dorost.
Žádám regionální svazy o zaslání nominace (1 družstvo v každé kategorii - starší žáci, starší žákyně,
dorostenci, dorostenky) do 26.4.2019. 1 další družstvo v jednotlivých kategoriích bude vybráno
z přihlášených zájemců, mimo nominace regionálních svazů podle žebříčkového pořadí v jednotlivých
kategoriích k 10.4.2019. Termín k zaslání jmenovitých přihlášek je do 1.5.2019.
Rozpis přeborů je v příloze.
Žebříčky, podle kterých budou vybírána družstva pro doplnění do počtu 5-ti startujících družstev na KP družstev
mládeže v jednotlivých kategoriích najdete rovněž v příloze Zpravodaje. Připomínám povinnost
nominovaných družstev přihlásit se !!!!

3 ) VYHODNOCENÍ AKTIVNÍ MLÁDEŽE - 2018-19 :
Oddíly či kluby TJ Vlčnov, Sport centrum Bylnice, TJ Spartak Hluk, ST Bílovice, TJ ST Bystřice p.L., TJ Sokol
Horní Bečva, Orel Ostrožská Nová Ves, KST Dolní Němčí, TJ Rožnov p.R., TJ Bojkovice, TJ Jiskra Otrokovice
a TJ Drslavice zašlou vyplněný dotazník pro vyhodnocení aktivní mládeže (viz příloha Zpravodaje) nejpozději
do 30. dubna 2019 mailem na karelzahradnicek@seznam.cz

4 ) ZPRÁVA Z RIK ČAST :
GDPR – vyjádření ÚOOÚ
Vážení správci,
na základě vyjádření ÚOOÚ k problematice ochrany osobních údajů VV ČAST schválil aktualizaci Směrnice
č.03/2018 Ochrana osobních údajů. Aktualizována Směrnice je součásti Zpravodaje jako příloha.
Z vyjádření ÚOOÚ vyplývá, že souhlas se zpracováním osobních údajů členů asociace je dle aktuálního
stanoviska považován Úřadem pro ochranu osobních údajů za nadbytečný, když správce je na základě zákona
oprávněn dané zpracování provádět bez ohledu na souhlas či nesouhlas dotčených osob. Jako správce, dle

stanoviska Úřadu, nakládáme s osobními údaji členů na základě oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm.
f) GDPR.
Toto stanovisko ÚOOÚ ještě stále nemusí být konečné, výklad zákona provádí soudy, ale budeme se nyní
stanoviskem ÚOOÚ řídit. Z toho důvodu ČAST zastavuje povinný sběr nových souhlasů se zpracováním
osobních údajů. Možnost archivace souhlasů v Registru zůstává jako dobrovolná možnost. Tyto změny
zohledňuje aktualizovaná Směrnice ČAST č. 2/2019.
Žádám Vás o předání této informace oddílům a klubům ve Vaší působnosti.
Děkuji.
S pozdravem
Miroslav Henžel
Registrační a informační
komise ČAST

5 ) RŮZNÉ :
Seznam schválených potahů
V příloze Zpravodaje najdete seznam schválených potahů na období od 1.4.2019 do 31.12.2019. Při této
příležitosti připomínám, že potah na pálce musí být vždy z aktuálně schváleného seznamu ITTF a musí být
připevněn takovým způsobem, aby logo ITTF a číslo ITTF (pokud bylo přiděleno), značka dodavatele a
obchodní značka potahů, byly jasně viditelné na okraji nejbližším držátku pálky.

PŘÍLOHY :
•
•
•
•
•
•
•
•

Výsledková listina Přeboru Zlínského kraje mládeže jednotlivců
Rozpis MČR jednotlivců staršího žactva
Standardy MČR mládeže
Rozpis KP družstev st.žactva
Rozpis KP družstev dorostu
Žebříčky staršího žactva a dorostu stav k 10.4.2019
Dotazník – aktivní mládež 2018-19
Seznam schválených potahů

Vsetín 10.4.2019

Michal J A N Í K v.r.
předseda VV ZKSST

Karel Z A H R A D N Í Č E K
předseda STK

v.r.

