
OBLASTNÝ  STOLNOTENISOVÝ  ZVÄZ   

 RIMAVSKÁ SOBOTA 

PP  RR  II  HH  LL  ÁÁ  ŠŠ  KK  AA  

TJ, ŠK, ODDIEL: 

 
(Názov oddielu musí súhlasiť s názvom oddielu na registračnom preukaze pretekára) 

prihlasuje svoje družstvo (družstvá) do týchto súťaží :                                          (označte zakrúžkovaním „áno“ alebo „nie“) 

4. liga muži skupina „východ“ (RS, RA,PT) ÁNO NIE 4. liga muži skupina „západ“ (LC a VK) ÁNO NIE 

Oblastná súťaž dorastencov ÁNO NIE Oblastná súťaž dorasteniek ÁNO NIE 

Oblastná súťaž starších žiakov ÁNO NIE Oblastná súťaž starších žiačok ÁNO NIE 

Oblastná súťaž mladších žiakov ÁNO NIE Oblastná súťaž mladších žiačok ÁNO NIE 

Oblastná súťaž najmladších žiakov ÁNO NIE Oblastná súťaž najmladších žiačok ÁNO NIE 

v stolnom  tenise družstiev v súťažnom ročníku 2014 - 2015. Zároveň potvrdzujeme, že účasť družstva je finančne 

zabezpečená  a družstvo súťaž riadne dokončí. 

Všetku korešpodenciu zasielajte na nášho organizačného  pracovníka:/* 

pre družstvo:   Meno a priezvisko:   

Ulica a číslo domu PSČ Obec  (pošta) 

       

Telefónnne 

čísla: 

Domov: Do zamestnania: Mobil: 

0             0             0          

e-mail:                                                               @ 

Hracia miestnosť (presná adresa): 

 

Oddiel týmto prehlasuje, že hracia miestnosť vyhovuje požiadavkám, ktoré sú kladené Súťažným poriadkom stol-

ného tenisu a Pravidlami stolného tenisu čl. 3.2.3 Herné podmienky a týmto rozpisom. 

Požiadavka oddielu pre vyžrebovanie súťaží ( súbežný štart, resp. opačný štart družstiev,  výnimka zo stanoveného začiatku a 

pod. ) : 

 

 
Súhlas dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

Horemenovaný a dolupodpísaný týmto dobrovoľne, slobodne, vážne a zrozumiteľne dávam súhlas združeniu: Oblastný stolnote-

nisový zväz Rimavská Sobota na spracovanie mojich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených na tejto prihláške do súťaže  

ako organizačný pracovník stolnotenisového oddielu pre výlučne vnútorné potreby ObSTZ na dobu tohto súťažného ročníka. 

Taktiež týmto dávam dobrovoľne súhlas ObSTZ, aby zverejnil moje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresu, telefónne 

číslo a e-mailovú adresu v Spravodajoch ObSTZ. 

Dátum odoslania prihlášky:     .     .2014 

 

 

 

pečiatka a podpis 

/* V prípade, že prihlasujete viacej družstiev, ktoré majú rôznych organizačných pracovníkov napr. pre „B“ družstvo, súťaž žiakov a 

pod., ich adresy a ostatné údaje napíšte na druhú stranu tejto prihlášky. Pre úplne zostavenie adresára sú potrebné aj adresy 

trénerov a rozhodcov s vyznačením platnej licencie  



 

  

ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍCI  

Organizačný pracovník 

pre družstvo : Meno a priezvisko: 

Ulica a č. domu PSČ Obec 

       

Telefónne čísla: 

Domov: Do zamestnania: Mobil: 

0            0            0 9         
  

Organizačný pracovník  

pre družstvo : Meno a priezvisko: 

Ulica a č. domu PSČ Obec 

       

Telefónne čísla: 

Domov: Do zamestnania: Mobil: 

0            0            0 9         
 

Organizačný pracovník  

pre družstvo : Meno a priezvisko: 

Ulica a č. domu PSČ Obec 

       

Telefónne čísla: 

Domov: Do zamestnania: Mobil: 

0            0            0 9         

ZOZNAM TRÉNEROV 

TRÉNER 1 

Meno a priezvisko: držiteľ licencie: 

Ulica a č. domu PSČ Obec 

       
 

TRÉNER 2 

Meno a priezvisko: držiteľ licencie: 

Ulica a č. domu PSČ Obec 

       
 

TRÉNER 3 

Meno a priezvisko: držiteľ licencie: 

Ulica a č. domu PSČ Obec 

       

ZOZNAM ROZHODCOV 

ROZHODCA 1 

Meno a priezvisko: držiteľ licencie:  „M“,    „A“,    „B“,   „C“ 

Ulica a č. domu PSČ Obec 

       
 

ROZHODCA 2 

Meno a priezvisko: držiteľ licencie:  „M“,    „A“,    „B“,   „C“ 

Ulica a č. domu PSČ Obec 

       
 

ROZHODCA 3 

Meno a priezvisko: držiteľ licencie:  „M“,    „A“,    „B“,   „C“ 

Ulica a č. domu PSČ Obec 

       

 


