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Propozice a pravidla – Tenis cup 2020 

První tenisový turnaj pořádaný Florbalem SK Jihlava. 

 

Termín  

20.-21.6. 2020 turnaj začíná v 8:00 hodin.  

 

Kategorie 

Sobota 20.6. – turnaj mužů 

Neděle 21.6. – turnaj žen, smíšené čtyřhry 

 

Registrace 

Posílejte závaznou přihlášku na e-mail.: boomjihlava@gmail.com. Přihláška je platná při potvrzení o 

platbě zálohy na turnaj. 

 

Uzávěrka přihlášek 

Uzávěrka přihlášek při naplnění kapacity. 

 

Startovné 

• Cena: 350 Kč / na osobu (pro členy oddílu florbal SK Jihlava cena 320 Kč) 

• Do naplnění kapacity 

 

Platba startovného:  
SK Jihlava, z.s. 
Č.ú. 115-7243230267/0100 
Variabilní symbol: 468 
Specifický symbol: 103 
Poznámka: Příjmení + kategorie 

Pro lepší dohledání plateb vás žádáme o zaslání potvrzení platby. Děkujme 

http://www.florbaljihlava.cz/
https://www.facebook.com/florbalskjihlava/
mailto:boomjihlava@gmail.com
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Akreditace 

Akreditace bude probíhat 20.-21.6. 2020 od 7:30 do 8:00 na hale SK Jihlava.  
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________________________________________________________________________________ 

Systém a pravidla turnaje  

• Turnaj se skládá ze základní skupiny a následného playoff, dle pravidel Tenisu a bez 

rozhodčích. 

• Každý zápas ve skupině se hraje na 2 hrané sety. 

• Zápasy v playoff se hrají na 2 hrané sety V případě stavu 1:1 na sety rozhoduje super 

tiebreak (vyhrává hráč, který dříve získá 7 bodů – nutno vyhrát o dva a více). 

• Oficiální míčky jsou 

• Za každý vyhraný set si hráč připisuje do tabulky 1 bod za vítězství jsou 3 body 
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_________________________________________________________________________________________ 

Všeobecné informace 

Účastníci turnaje startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel není zodpovědný za jakékoliv 

zranění, onemocnění či ztrátu osobních věcí v průběhu celého turnaje. 

Po dobu konání turnaje bude v areálu zajišťovat poskytování první pomoci zdravotní 

služba. 

V případě nepříznivého počasí si pořadatel vyhrazuje právo na změnu programu a 

rozpisu turnaje. 

Registrací a následnou akreditací do turnaje souhlasí všichni členové týmu s těmito 

psanými propozicemi a pravidly turnaje a v případě jejich nedodržení se vystavují 

hrozbě vyloučení z turnaje a anulování všech dosažených výsledků. 

GDPR (Ochrana osobních údajů) 

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) jsme povinni Vás 

informovat, jaká Vaše osobní data máme k dispozici, jak jsou chráněná, jak je využíváme 

a jaká práva máte vůči nám ve vztahu k osobním datům. 

Základními údaji, které v databázi turnaje ukládáme, jsou jméno, příjmení a datum 

narození. Základní údaje je každý hráč povinen uvést, pokud se chce účastnit turnaje.  

Vyplněním registrací souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které Florbal SK Jihlava 

z.s. se sídlem Okružní 4628/2, 586 01 Jihlava, IČ: 00543241 uchovává. 

Přihlášením se do turnaje poskytujete svolení pro pořízení a následné použití 

jednotlivých fotografií a částečně časově omezených obrazových a zvukových 

záznamů/natáčením turnajového videa fyzické osoby (skupiny osob), které mohou být 

tištěny a použity na webu a sociálních sítích.  

V případě poškození areálu, majetku v areálu, majetku pořadatele nebo majetku 

ostatních účastníků, si pořadatel vyhrazuje právo na vyloučení hráče z turnaje a 

anulování jeho výsledků bez nároků na vrácení startovného. 
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