
 

A: Všeobecná ustanovení 

1. Název:       Mistrovství České republiky štafet  

 

2. Vyhlašovatel:      Rada TZ  

 

3. Technická organizace (pořadatel): MSK Orlová, KČT Orlová 

 

4. Termín a místo konání: sobota 3. 10. 2020 Orlová 

  

5. Kategorie a délka tratí:  

Kategorie Rok narození Délka tratě 

žákyně 2006 a mladší 2 - 4 km 

žáci 2006 a mladší 2 - 4 km 

ženy 2005 a starší 4 - 6 km 

muži 2005 a starší 4 - 6 km 
 

* Štafety ve všech kategoriích jsou tříčlenné a musí být složeny z členů  

jedné organizace, tzn., že nesmí v jedné sezoně startovat za dvě organizace. 

Postaršení ze žákovských kategorií do kategorií žen a mužů není možné. 

Všechny kategorie startují intervalovým způsobem. 

 

6. Termín a adresa pro přihlášky:        Nejpozději do 29. 9. 2020 do 22.00 hodin  
                                                                  na e-mail:  eva.vilhelmova@seznam.cz 
 
       Zároveň s přihláškou nahlásit jméno a adresu vedoucího, tel. číslo a e-mail. 
 
7. Funkcionáři závodu: 
ředitel závodu:           Jiří Vilhelm 
hlavní rozhodčí:         Hana Mocňáková 
stavitel tratě:            Jan Genco 
počtářská komise:      Hana Nejedlíková 
 

8. Podmínky účasti a vybavení hlídek: 

Za zdravotní způsobilost u závodníků do 18 let plně odpovídá vedoucí závodníků, u starších 

18 let nese odpovědnost každý závodník sám. Každý závodník musí mít s sebou průkaz 

pojištěnce a Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. 

Další vybavení dle pravidel a soutěžního řádu. 

 

9. Úhrada nákladů:  Startovné 100,- za závodníka 

 

mailto:eva.vilhelmova@seznam.cz


 

10. Doprava na místo konání TZ:  

Nejbližší autobusová zastávka Orlová, Lutyně střed 

            Parkování aut a autobusů na parkovišti u Letního kina 

 

11. Prezence:   Letní kino Orlová od 8 do 9 hodin 

      Kontaktní telefon pro prezenci: 777 919 833 

  

12. Stravování a ubytování:  

Stravování pořadatel nezajišťuje. V cíli dostane každý závodník pití a drobné občerstvení. 

Doporučení k ubytování možno získat na emailu eva.vilhelmova@seznam.cz 

 

13. Zdravotní služba: v cíli závodu 

 

14. Časový plán:  8.00 – 9.00 prezence závodníků 

   9:30    nástup a zahájení 

   10:30 start prvních závodníků 

Čas vyhlášení výsledků bude upřesněn podle počtu přihlášených štafet. 

 

15. Různé: Bližší informace k závodu od 28. 9. 2020 na stránkách KČT Orlová 

https://kct-orlova.webnode.cz/ 

 

B. Technická ustanovení 

Závodí se podle Soutěžního řádu a pravidel TZ – umístěného na www.turisticky-zavod.cz 

C. Schvalovací doložka 

Tento rozpis byl schválen dne: 10. 8. 2020 

 

            Jiří Vilhelm                                                                             Hana Mocňáková 

………………………………….           ……….………………………                                                                                                                                                              

               ředitel závodu        hlavní rozhodčí 

 

 

   

                                        

https://kct-orlova.webnode.cz/
http://www.turisticky-zavod.cz/


 

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ   

A 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) 

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým přihlášením na Turistický závod pořádaný Radou 
Turistických závodů při Asociaci Turistických oddílů mládeže ČR (IČ 44223846) a Klubem českých 

turistů (IČ 00505609) 

(dále jen „Pořadatel“), 

je tento oprávněn pro záležitosti jednotlivých závodů zpracovávat moje 

1. jméno a příjmení, 
2. datum narození, 
3. adresu místa pobytu, 
4. případně též informace o sportovním klubu, do kterého jsem přihlášen/ za který 

závodím. 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence účastníků závodů a celé 
série a s tím souvisejícími činnostmi (např. přihlášky, odhlášky, prezentace atd.). 

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní 
údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem 
Pořadatelem evidován/a. 

Beru na vědomí, že Pořadatel může předávat Osobní údaje těmto Zpracovatelům: 

  příslušnému pořadateli/pořadatelům jednotlivého závodu, 
  příslušným orgánům státní správy a samosprávy v případě vyžádání, 

a to za účelem 

 vedení evidence závodníku a účastníků 
  identifikace jednotlivých soutěžících, 

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se 
nemohu zúčastnit závodů Pořadatele. 

 

 

 



 

  

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

  

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Pořadatel (výše zmíněný 
spolek) moje 

1. fotografie, 
2. videa, 
3. zvukové záznamy, 
4. sportovní výsledky 

za účelem 

1. marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), 
2. prezentace na webu, 
3. prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), 
4. prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. 

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu 
zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Pořadatelem 
evidován). 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: 

 mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení), 
 požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), 
 na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 

Nařízení, 

  na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, 
  na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, 
  odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, 
  podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a 
souhlasím s ním. To stvrzuji svým potvrzením prostřednictvím přihlášení na daný závod. 

 

 

 

 



 

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka akce) 

…............................................................................................................................................................ 

datum narození: ................................................................................................................................... 

trvale bytem: …..................................................................................................................................... 

Osoby s rizikovými faktory 

                      ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

  

 

1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka akce neprojevují a v posledních dvou týdnech 
neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu 
apod.). 

2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto 

rizikové faktory při rozhodování o účasti na sportovní akci. 

 

V  ....................................... 
 

Dne ................................... ………………………………………………………………………………    

Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka akce 

nebo 
podpis zákonného zástupce nezletilého  

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) 
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze. 

4. Porucha imunitního systému, např. 

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 

b) při protinádorové léčbě, 

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce 

ledvin (dialýza). 

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů 

naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti. 



 

 


