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VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1.  POŘADATEL: Z pověření Výkonného výboru OFS Praha-západ pořádá STK OFS 
Praha-západ ve spolupráci s fotbalovým klubem FK Lety. 

2.  ZÁŠTITA Záštitu nad touto letní ligou převzal předseda OFS Praha-západ, 
Jan Rajnoch a starostka obce Lety, Ing. Barbora Tesařová. 

3.  TERMÍN KONÁNÍ: sobota 26. 6. 2021 a neděle 27. 6. 2021 

4.  MÍSTO KONÁNÍ: Na Víru 565, 252 29 Lety 

5.  SPORTOVNÍ 
KANCELÁŘ: 

Jan Plichta, 

Tel.: 606 406 138, e-mail: ofspz@fotbal.cz  

6.  ÚČASTNÍCI: Řádně přihlášená družstva z okresu Praha-západ, která včas 
uhradila zálohu za startovné.  Družstvo má maximálně 12 hráčů a 
dva vedoucí, sadu dresů jedné barvy včetně čísel a vlastní míče na 
rozcvičení. Doprovod u žákovských družstev tvoří vedoucí družstva 
a trenér, tj. maximálně 2 dospělé osoby.  

Start družstva působícího mimo okres Praha-západ podléhá 
schválení ředitele soutěže. 

7.  ÚČASTNICKÝ 
POPLATEK: 

Účastnický poplatek v kategorii dospělých: 2.000,- Kč 

Účastnický poplatek v kategorii starších žáků: 1.500,- Kč 

8.  KATEGORIE: 

 

Muži – hráči starší 18 let 

Starší žáci – hráči ročníku narození 1. 1. 2006 a mladší 

9.  ORGANIZAČNÍ 
VÝBOR: 

− Ředitel soutěže: Jiří Kárník 
− Sportovní ředitel: Jan Plichta 
− Technický ředitel: Helena Andronikova 
− Technické zabezpečení: FK Lety 
− Zdravotní zajištění: Martina Tlustá 

10.  PŘIHLÁŠKY: Zasílejte do středy 15. června 2021 

e-mailem na adresu: ofspz@fotbal.cz, na předtištěném formuláři 
(vzor č. 2). 

V přihlášce uveďte přesný název družstva, pod kterým startujete 
v soutěžích řízených OFS Praha-západ a vyplňte fakturační a 
kontaktní údaje. Po přihlášení Vám bude zaslána zálohová 
faktura ve výši 50% z celkové částky za startovné, až úhrada 
faktury stvrzuje Vaši účast v turnaji. 

mailto:ofspz@fotbal.cz
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Úhrada zálohové částky je nevratná a bude družstvům vrácena 
pouze z důvodu nemožnosti sehrání turnaje z důvodu vyšší moci.  

11.  PREZENCE: Proběhne v obou dnech /26.6. a 27.6./ v době od 8:15h do 9:15h.  

Kde: V místnosti organizačního týmu turnaje – bude označeno 

Vedoucí předloží: 

a. definitivní soupisku družstva (formulář č. 1)  
b. čestná prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 od 

všech členů družstva (formulář č. 3) 
c. u kategorie st. žáků souhlasy GDPR (formulář č.4) 
d. na místě bude doplacena částka v hotovosti za 

startovné 

12.  TECHNICKÁ 
PORADA 

Technická porada s vedoucími družstev proběhne v 9:45 hod. 
v kantýně FK Lety. 

13.  FINANČNÍ 
ZABEZPEČENÍ 
ÚČASTNÍKŮ: 

Družstva startují na vlastní náklady, jízdné se neproplácí. 

14.  STRAVOVÁNÍ Po celou dobu turnaje bude k dispozici občerstvení (kantýna FK 
Lety). Družstva obdrží u prezence balení vod a drobné občerstvení 
zajištěné partnerem turnaje, společností ICELAND. 

15.  ZDRAVOTNÍ 
ZABEZPEČENÍ A 
DOZOR NAD 
ÚČASTNÍKY: 

Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěny proti úrazům, 
krádežím ani ztrátám. VV OFS Praha-západ doporučuje, aby si 
účastníci uzavřeli individuální úrazové pojištění. Za zdravotní 
způsobilost odpovídá vysílající klub. Účastníci musí mít s sebou 
průkazku zdravotní pojišťovny.  

Dozor nad účastníky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu 
soutěže vysílající klub. Vedoucí družstev odpovídají po celou dobu 
soutěže za bezpečnost a chování členů výpravy. 

Po celou dobu turnaje bude přítomna zdravotní sestra. 

 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

1.  PODMÍNKY 
ÚČASTI: 

Soutěž je určená výhradně pro družstva startující v okrese Praha-západ 
a pro družstva z řad partnerů OFS. V družstvech mohou startovat 
pouze hráči, kteří jsou uvedeni na soupisce a splňují podmínky startu.  

Za zdravotní způsobilost zodpovídá vedoucí družstva. Účastníci nejsou 
pojištěni proti úrazu a případným ztrátám. Účastníci mají u sebe 
kartičky zdravotní pojišťovny. 

2.  MATERIÁLNÍ 
ZABEZPEČENÍ: 

Každé družstvo musí mít:  
sady očíslovaných dresů stejné barvy  
vlastní míče na rozcvičení  
nejsou povoleny kopačky s vyměnitelnými kolíky 
hráčům se doporučuje mít chrániče holení 
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3.  PROTESTY: Případnou námitku podává vedoucí družstva písemně do 15 minut po 
skončení utkání řediteli soutěže se vkladem 500,- Kč. Protesty řeší 
soutěžní komise. V případě zamítnutí propadá vklad pořadateli. 

4.  SOUTĚŽNÍ 
KOMISE: 

hlavní rozhodčí  

ředitel soutěže – Jiří Kárník 

sportovní ředitel – Jan Plichta  

5.  PŘEDPIS: Hraje se podle pravidel a soutěžního řádu malých pravidel FAČR 
/systémem 5+1/ a následných upřesnění: Červená karta znamená stop 
v následujícím utkání, o případném dalším trestu rozhodne soutěžní 
komise. V případě vyloučení za nesportovní chování bude hráč 
vyloučen z dalších utkání v turnaji. Bezdůvodně opožděný nástup 
družstva k utkání může znamenat kontumační výsledek. 

6.  SYSTÉM 
SOUTĚŽE: 

Hraje se ve čtyřech skupinách po čtyřech, systémem každý s každým. 
První dvě družstva postupují do pavouka o 1.-8. místo. Družstva 
umístěná na třetím a čtvrtém místě postupují do pavouka o 9.-16. 
místo.  

7.  NASAZENÍ 
DRUŽSTEV: 

Družstva budou před startem soutěže nalosována elektronickým 
losem. 

8.  HRACÍ DOBA: Hraje se 1 x 15 min hrubého času, finálové utkání a utkání o 3. místo  

2 x 10 min hrubého času, přestávka mezi poločasy těchto utkání je 3 
minuty. 

9.  STANOVENÍ 
POŘADÍ A 
DALŠÍ 
PŘEDPISY: 

Za vítězství se přidělují 3 body, za remízu 1 bod.  

a) ve skupinách 

• počet bodů (3 za vítězství, 1 za remízu) 

• rozdíl branek v celkovém skóre skupiny 

• větší počet vstřelených branek 

• při rovnosti všech kritérií střelba pokutových kopů (dle pravidel 
Českého poháru FAČR /5/) 

b) semifinále, zápasy o umístění  

V případě nerozhodného výsledku v základní hrací době 
v semifinálových utkáních a utkáních o umístění následuje střelba 
pokutových kopů (viz. výše).  

V případě nerozhodného výsledku v základní hrací době ve finále a 
utkání o 3. místo se nejprve utkání prodlužuje o 1 x 5 minut, pokud 
bude výsledek po prodloužení nerozhodný, následují pokutové kopy. 

10.  CENY Všechna družstva obdrží diplomy. 

První tři družstva obdrží poháry a věcné ceny.  

Budou rovněž vyhlášeni nejlepší brankář, nejlepší hráč turnaje a 
nejlepší střelec turnaje, kteří obdrží věcné ceny od partnerů turnaje.  
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11.  DOPROVODNÝ 
PROGRAM 

V neděli 27.6. proběhne individuální soutěž pro vybrané zástupce 
družstev. Vítěz soutěže obdrží dres fotbalové reprezentace s podpisy 
hráčů,  

12.  DŮLEŽITÉ 
UPOZORNĚNÍ 

1. Povinností družstev je zúčastnit se závěrečného ceremoniálu. V 
případě nedodržení tohoto požadavku bude tým hodnocen mimo 
soutěž!   

2. Nedodrží-li kterékoliv družstvo podmínky účasti s úmyslem získat 
neoprávněnou výhodu, může být rozhodnutím pořadatele ze soutěže 
vyloučeno. Takto vyloučené družstvo je následně povinno uhradit 
pořadateli vzniklé náklady na jeho účast.  

3. Povinná je účast vedoucího družstva na technické poradě před 
zahájením turnajem. 

4. Vedoucí odpovídá za pořádek a chování svého týmu. 

13.  DOPRAVNÍ 
DISPOZICE 

Parkování v obci Lety. Ulice Řevnická, příjezd z ulice Na Návsi 
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ČASOVÝ HARMONOGRAM TURNAJE 
SOBOTA, 26. 5. 2021 

 

NEDĚLE, 27. 5. 2021 

 

10:30–14:30 Individuální soutěže 

12:00-12:30 Autogramiáda 

 

 

 

 
  

8:15–9:15 prezence družstev 

9:45 technická porada vedoucích družstev – kantýna FK Lety 

10:20-13:00 odehrání základních skupin turnaje 

  

13:30 zahájení odpolední části turnaje 

16:10 finále a utkání o 3. místo 

17:00 slavnostní vyhlášení výsledků 

8:15–9:15 prezence družstev 

9:45 technická porada vedoucích družstev – kantýna FK Lety 

10:20-13:00 odehrání základních skupin turnaje 

  

13:30 zahájení odpolední části turnaje 

16:10 finále a utkání o 3. místo 

17:00 slavnostní vyhlášení výsledků 
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PŘÍLOHY – PŘÍLOHA P1 (SOUPISKA NA SOUTĚŽ) 

SOUPISKA NA SOUTĚŽ 
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU) 

Název, datum a místo konání akce Věková kategorie 

DemiSport Restart Cup 2021, 

memoriál Oldřicha Limporta 
MUŽI ST. ŽÁCI 

LETNÍ POHÁR OFS PRAHA-ZÁPAD, LETY 
26.6. a 27.6. 2021 

NÁZEV DRUŽSTVA  

Vedoucí, trenér (jména) E-mail Telefon 

   

   

Poř. č. Příjmení Jméno 

 
Rok 

narození 
 

Číslo a dresu 

BARVA:  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

 

 

 

V  dne   podpis  

Vedoucí družstva potvrzuje, že uvedení hráči jsou zdravotně způsobilý k účasti 
v turnaji a bere na vědomí, že pořadatel nemá žádnou odpovědnost za případné 

krádeže v průběhu turnaje. 
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PŘÍLOHY – PŘÍLOHA P2 (ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA) 

DEMISPORT RESTART CUP 2021, MEMORIÁL OLDŘICHA LIMPORTA, 
26. a 27. 6. 2021, LETY 

OFICIÁLNÍ NÁZEV DRUŽSTVA   

KATEGORIE /MUŽI; ST. ŽÁCI/  

PŘÍJMENÍ A JMÉNO vedoucího  

TELEFON na vedoucího  

E-MAIL na vedoucího  

FAKTURAČNÍ ÚDAJE – slouží k vytvoření faktury za startovné! 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ  

ADRESA, VČ. PSČ  

IČO (POKUD MÁTE)  

Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete na e–mailovou adresu ofspz@fotbal.cz  

 
  

V  dne   podpis  

mailto:ofspz@fotbal.cz
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PŘÍLOHY – PŘÍLOHA P3 (PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI) 
 

Já, níže podepsaný _________________________, ID FAČR ____________________, 

zastoupený (případně zaškrtněte a vyplňte dle skutečnosti): 

☐ ________________________, zákonným zástupcem/opatrovníkem 

prohlašuji, že: 

- nejsem aktuálně diagnostikován/a COVID-19 pozitivní, 
- mi nebyla nařízená karanténa v důsledku diagnostikovaného COVID-19 

onemocnění nebo kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou, 
- se u mne neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky 

virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta 
chuti a čichu apod.), 

- si nejsem vědom/a setkání s COVID-19 pozitivní osobou v posledních dvou 
týdnech; 

- se zavazuji bezodkladně informovat členský klub změně výše uvedených 
prohlášení a podepsat nový formulář prohlášení o bezinfekčnosti. 

 

Dále prohlašuji, že (případně zaškrtněte a vyplňte dle skutečnosti): 

 

☐ mi byla dne _________ nařízena karanténa, která byla ukončena 
dne __________ 

☐ Jsem byl/a dne _________ očkován první očkovací dávkou proti 
nemoci COVID-19  

☐ jsem byl/a dne _________ pozitivně diagnostikován/a s nemocí 
COVID-19 s tím, že dne ___________ bylo příslušným lékařem 
zjištěno, že jsem se uzdravil/a. 

 

V__________________________ dne ___________ 

 

      ____________________________________ 

      člen FAČR / zákonný zástupce / opatrovník  
Vaše osobní údaje budou zpracovávány 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 o volném pohybu těchto 
údajů. 
 
V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám náleží následující práva: i) přístup k osobním údajům; ii) na opravu 
nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů; iii) výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro 
účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně; iv) 
omezení zpracování osobních údajů; v) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, 
neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy 
a svobodami, zejména důvody související s určením, výkonem nebo obhajobou právních nároků; vi) podat stížnost k 
Úřadu pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz. 

http://www.uoou.cz/
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PŘÍLOHY – PŘÍLOHA P4 (SOUHLAS S GDPR) 

SOUHLAS S POŘÍZENÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
A POUŽITÍM FOTOGRAFICKÝCH A AUDIOVIZUÁLNÍCH 

ZÁZNAMŮ OSOBY 

Já, níže podepsaný, 

příjmení, jméno  

nar.  

Bytem  

telefonní kontakt  

jakožto zákonný zástupce mého dítěte (dále jen „dítě“) 

příjmení, jméno  

nar.  

Bytem  

V souvislosti s účastí mého dítěte na sportovní akci 

 

pořádané Okresní fotbalovým svazem Praha-západ 

v termínu 27.06.2021 

na místě Lety 

 
 (dále jen soutěž) 

 

v y s l o v u j i  s o u h l a s ,  

aby Okresní fotbalový svaz Praha-západ (dále jen „OFS“) v souvislosti se soutěží či 
jinou akcí pořídila, shromažďovala a zpracovávala bez časového i prostorového 
omezení osobní údaje mého dítěte a využívala fotografie a audiovizuální záznamy 
dítěte, a to v níže uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:   

DRUH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:    

• jméno + příjmení (dále jen „Osobní údaje“)   
• fotografie, audiovizuální (dále jen „AV“) záznam 

 
ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ:    

• OFS a jí pověření zaměstnanci 
• v případě fotografií a AV záznamů samotných pak pracovníci dodavatelů 

vytvářející materiály, ve kterých budou fotografie a AV záznamy použity   
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ZPŮSOB VYUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:   

• fotografie samotné (ať už v podobě hmotné či digitalizované /nehmotné) či AV záznamy 
budou použity v reklamních/propagačních materiálech OFS, v materiálech pro 
prezentaci činnosti OFS též jako ilustrační  
 

• fotografie či AV záznamy k článkům publikovaným OFS, to vše v použití jak interním (v 
rámci OFS), tak i externím (publikování navenek – zpřístupňování veřejnosti – např. 
prostřednictvím internetu, tištěných materiálů apod.), to vše zejména ve vazbě na 
informování o soutěži a v souvislosti s dokumentací a následnou prezentací soutěže   
 

• použití v souvislosti s dalšími aktivitami OFS, kde to bude opodstatněné   
 

• fotografie i AV záznamy mohou být využívány v tištěné, elektronické i jakékoli další 
podobě   
 

• fotografie i AV záznamy mohou být změněny, použity jako součást díla souborného 
nebo může být použita pouze jejich část, anebo nemusí být využity vůbec, to vše dle 
potřeby OFS 
 

MÍSTO ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:   

• počítačový server a další nosiče elektronických informací v dispozici OFS   
• spisovna OFS 

 
ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM:   

• na sdíleném paměťovém disku (intranetu) OFS přístupném zaměstnancům OFS 
v souvislosti s jejich pracovní činností    

• uveřejnění v interních a firemních publikacích OFS 
• uveřejnění v externích publikacích a článcích OFS a v digitálních médiích (např. 

prostřednictvím internetových stránek či sociálních sítí)   
• v odůvodněných případech předání jiným subjektům, a to na základě zákona 

(např. FAČR, NSA) 
Současně jsem srozuměn/a s tím, že mohu uplatnit své právo na přístup a opravu 
osobních údajů dítěte, nebo jejich výmaz, případně požadovat nápravu porušení 
povinností při jejich zpracování, kontaktováním OFS.  

Tento souhlas je vyhotoven v souladu s pravidly GDPR, dále v souladu s § 84 a § 85 násl. 
občanského zákoníku v platném znění, a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, která upravují nakládání s osobními údaji a pořizování a používání 
podobizny. 

 

 

 

V  dne   podpis  
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