
                                                               

 
                                                                             

 

REGIONÁLNÍ SVAZ STOLNÍHO TENISU RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 

ZPRÁVY č. 13 SEZÓNA 2018-2019 
 

1. Zpráva STK 
1.1. Dlouhodobé soutěže RSST Rychnov nad Kněžnou  

STK tímto upozorňuje všechna mužstva, aby v co možná nejširších možnostech hledali vhodné 

termíny pro případ, že na losovaný termín nevyhovuje. Bohužel jsme se dostali již do fáze, kdy 

mužstva tento termín v první polovině soutěží nenašli a to, ani s ohledem na náhradní termín pro 

první polovinu soutěží, který je stanoven na 21. 12. 2018.  

 

Doposud neodehraná utkání z první poloviny soutěží: 

 Utkání RP3 TTC Kostelec nad Orlicí „E“ - 1. FC Rokytnice v Orlických horách „B“ bylo 

dohodě daných mužstev a následném souhlasu STK odloženo na termín 25. 12. 2019, a to 

z důvodu dlouhodobých zdravotních problémů více jak 50 % hráčů základu hostujícího 

mužstva  

 Utkání RP3 1. FC Rokytnice v Orlických horách „B“ – Sokol Rychnov nad Kněžnou „D“ 

bylo dohodě daných mužstev a následném souhlasu STK odloženo na termín 4. 1. 2019, a to 

z důvodu dlouhodobých zdravotních problémů více jak 50 % hráčů základu hostujícího 

mužstva  

 Utkání RP4 SK Solnice „B“ - 1. FC Rokytnice v Orlických horách „E“ bylo po domluvě 

s oběma mužstvy odloženo na termín 4. 1. 2019, tedy před zahájením druhé poloviny 

soutěží. 

 Pro doposud neodehraná utkání 1. poloviny soutěží byl stanoven termín 4. 1. 2019 jako 

nejzazší termín pro dohrávku utkání z první poloviny soutěží.  

 

Zároveň STK upozorňuje, že v případě nutnosti odložit utkání v druhé polovině bude 

s ohledem na plánovanou reorganizací soutěží povoleno odložení nejpozději do 15. 3. 2019. 

V případě potřeby změny v posledních třech kolech dlouhodobé soutěže nebude odklad 

umožněn a mužstva budou nucena utkání předehrát. Náhradní termín (=volný týden) 

s ohledem na termínovou listinu RSST Rychnov nad Kněžnou není pro druhou polovinu 

soutěží stanoven. UTKÁNÍ DRUHÉ POLOVINY JE MOŽNÉ ODLOŽIT NEJPOZDĚJI DO 

17. 3. 2019. PŘEDEHRÁNÍ JE MOŽNÉ KDYKOLIV!!! 

 

Poznámka: TABULKY PO PRVNÍ POLOVINĚ SOUTĚŽÍ BUDOU VYDÁNY 

BEZPROSTŘEDNĚ PO DOHRÁNÍ ODLOŽENÝCH UTKÁNÍ A TO BĚHEM VÍKENDU 5-6. 1. 

2019 

 

2. Schválené přestupy v rámci RSST Rychnov nad Kněžnou od 4. 12. 2018 do 23. 12. 

2018 
Nebyly schváleny žádné přestupy v rámci RSST Rychnov nad Kněžnou. 

 

Druhy přestupů: 

P Přestup   N Přestup s návratem   V  Návrat (po přestupu s návratem) 

S Střídavý start  H Hostování mládeže   Z  Hostování do soutěží žen 

F Start v zahraničí  B Ukončení zahraničního působení U Přesun při slučování oddílu 

C Ukončení startu cizího státního příslušníka    X Hostování vozíčkářů 



                                                               

 
                                                                             

 

3. Pozvánka na Vánoční turnaje 2018 
úterý 25. 12. 2018 Sudslava 

středa  26. 12. 2018 Bartošovice v Orlických horách 

středa 26. 12. 2018 Chrudim  

středa 26. 12. 2018 Josefov 

čtvrtek 27. 12. 2018 Králíky 

čtvrtek 27. 12. 2018 Lanškroun 

pátek 28. 12. 2018  České Meziříčí mládež 

sobota 29. 12. 2018  České Meziříčí 

sobota 29. 12. 2018 Hlinsko 

sobota 29. 12. 2018 Velké Svatoňovice 

 

 

4. Regionální přebory jednotlivců dospělých, jednotlivců a družstev dospělých 
4.1. Výsledky RP dorostu Kostelec nad Orlicí 16. 12. 2018 

4.1.1. Regionální přebory jednotlivců  

 jsou přílohou těchto zpráv 

 

4.1.2. Regionální přebory družstev 

1. SK Dobré    Kovaříček Matěj, Michl Jakub, Viesner Vojtěch,  

2. TTC Kostelec nad Orlicí „A“ Dubský Filip, Petr Lukáš, Zavacký Vojtěch 

3. TTC Kostelec nad Orlicí „C“ Krčmář Tomáš, Plocek Michal 

4. TTC Kostelec nad Orlicí „B“ Hladký Radovan, Mejtský David, Zavacký Matěj 

 

4.2. Výsledky RPJ dospělých Voděrady 22. 12. 2018 

 jsou přílohou těchto zpráv 

 

Poznámka: S ohledem na omluvu dorostenek a žákyň z oddílu TJ Baník Vamberk byly regionální přebory 

dorostenek zrušeny, neboť by se jich zúčastnily pouze dorostenky a žákyně z oddílu SK Dobré. 

Nominace na krajské přebory pro soutěž jednotlivců a družstev dorostenek budou vytvořeny na základě 

vydaného krajského žebříčku. 

 

5. Termínová listina krajských přeborů 
Nominace na níže uvedené krajské přebory budou zveřejněny po vydání rozpisů krajských přeborů 

KPJ dospělí    sobota   19. 1. 2019   Tatran Hostinné 

KPJ dorostu    neděle   20. 1. 2019   Tatran Hostinné  

KPJ staršího žactva   neděle   24. 3. 2019 

KPJ mladšího žactva   sobota   19. 1. 2019   Tatran Hostinné 

KPJ nejmladšího žactva   neděle   20. 1. 2019     Tatran Hostinné 

 

JKP družstev dorostu  sobota   4. 5. 2019 

JKP družstev staršího žactva  neděle   5. 5. 2019 

JKP družstev mladšího žactva  neděle   13. 4. 2019 



                                                               

 
                                                                             

 

6. Zpráva z registrační a informační komise ČAST PŘIPOMENUTÍ 
Vážení spoluhráči, je to již pár dnů, co jsem Vám posílal informace vyplývající z aplikace „zákona GDPR“, 

který má dopad i na vlastní fungování našeho sportu. Opakovaně vyzývám všechny oddíly, aby věnovaly 

těmto nařízením zvýšenou pozornost a začaly řešit existenci vlastních klubů. Zákon vycházející z legislativy 

Evropské Unie nejsme schopni v rámci struktur ČAST žádným způsobem obejít. Ač jde o oficiální zprávy 

našeho svazu, omlouvám se, ale předcházející řádky shrnu, krátce, souhrnně a bohužel stručně: „Kdo bude 

chtít hrát, musí podepsat a podvolit se diktátu EU“. Tyto změny budou podle všeho schváleny jako dodatek 

stávajícího soutěžního řádu na konferenci ČAST, která se každoročně koná v průběhu měsíce dubna. A 

souhlas se zpracováním osobních údajů budou součástí platné registrace každého z nás, tak jako je zaplacený 

evidenční poplatek hráčů na každou sezónu. 

 

Co je nutné splnit:  

 od každého hráče nechat podepsat formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ a vložit jej 

ve formátu pdf. do Centrálního registru ČAST 

 Termín pro splnění tohoto úkolu: do 31. 12. 2018 

 Podrobněji jsou informace rozepsány v bodě 1.1 těchto zpráv a příloze „Jak vložit souhlas GDPR“ a 

„Směrnici ČAST č.3-2018“. 

 

Jaké budou dopady a důsledky pokud oddíly dané požadavky nesplní: 

 v případě, kdy hráč souhlas nepodepíše, bude mu znemožněno nastoupit do soutěží ČAST od 

extraligy po regionální přebor poslední třídy…  

 podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů bude nutným k naší aktivní činnosti, tak jako je 

každoročně nutnost zaplatit evidenční poplatek 

 toto znění a zejména důsledky za nedodání souhlasu bude s největší pravděpodobností schváleny 

v rámci aktualizace Soutěžního řádu na konferenci ČAST na jaře 2019.  
 

Technické záležitosti: 

 s ohledem na množící se dotazy upozorňuji, že původní formulář, který byl rozeslán v letních 

měsících je formulářem pro potřeby ČUS. S ohledem na to, že ČAST, na rozdíl od ČUS, poskytuje 

údaje o svých členech v rámci dotačních programů a dalších přehledů na úseky mimo strukturu 

ČAST je nutné do Registru ČAST nahrát soubor nový. Soubor „Souhlas se zpracováním osobních 

údajů“ je součástí přílohy. Oproti původnímu znění z ústředny ČUS se dále, i s ohledem na formulář 

ze sekretariátu ČAST, prodlužuje doba souhlasu z 10 let na 20 let. Jde tedy ve finále o dva rozdílné 

formuláře s rozdílným zněním co do doby platnosti a další přenos osobních údajů. 

 S odkazem na mail, který Vám byl zaslán dne 12. 11. 2018 a formulářem na „„Souhlas se 

zpracováním osobních údajů“ na dvě strany, Vám nově po komunikaci s Registrační a Informační 

komisí zasílám souhlas, který je pouze na jednu stranu a tedy snadnější naformátování do souboru 

pdf. Tento souhlas, je již konečným formulářem stvrzují souhlas se zpracováním osobních údajů. 

 
 

UPOZORŇUJI: odebráním souhlasu, zrušíte uvedené osobě kompletní registraci. 

  

ZMĚNA SOUHLASU: pokud omylem nahrajete špatný formulář, tak jediná možná změna je nahrání 

nového souhlas, nikoliv odebráním souhlasu, původní souhlas se přepíše.  



                                                               

 
                                                                             

 

Jsou už případy, kdy si správce sám sobě odebral souhlas a tím si zrušil všechna práva, fotku a celou 

registraci. Jelikož náprava je značně komplikovaná, proto s odebráním souhlasu nakládejte zvláště 

opatrně. 

 

INFORMACE O KLUBU  

 doplňují se v rámci editace klubu (po přihlášení v menu „žlutý klub“ a poté „bílý klub“) 

 Celý název: název sportovní organizace, shodný s názvem evidovaným v systému ARES 

 IČ: identifikační číslo organizace evidované v systému ARES  

 Adresa: musí být totožná z uvedené adresy v systému ARES. Musí obsahovat název ulice, číslo 

popisné, číslo orientační, název obce, název části obce a PSČ 

 

Poznámka: IČO nemají stále uvedeny následující oddíly: SK Kounov 

 

4. Přílohy 
 výsledky RP dorostu Kostelec nad Orlicí 16. 12. 2018 

 výsledky RPJ dospělých Voděrady 22. 12. 2018 
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V Kostelci nad Orlicí 23. 12. 2018      Za VV Tomáš Malík. 

          sekretář RSST RK  


