Szenior Egyéni Tollaslabda Bajnokság
2019
versenykiírás
A Bajnokság célja
A Bajnokság
rendezője
Versenybíróság
Helyszín
Időpont

A Magyarország Szenior Bajnoka címek eldöntése, a sportág népszerűsítése,
versenyzési alkalom szenior korú hölgyek és urak számára, tekintet nélkül arra,
hogy valaha bajnokok voltak-e vagy csak nagyon szeretik a tollaslabdázást.
A Magyar Tollaslabda Szövetség.
Döntnök: Csanádi Péter
Döntnökhelyettes: Varga Miklós
Living Sport Tollaslabda Csarnok; 2700 Cegléd, Mizsei út 03/24. hrsz.
2019. november 09. (szombat) 0900 – Műanyag ( M ) és Toll (T) labdás verseny
Férfi egyes
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Versenyszámok
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T-VII. kategória
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Női egyes
35+
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60+
65+
35+
40+
45+
50+
55+
60+
65+

Férfi páros, női páros és vegyes páros versenyszámok kategóriák nélkül
kerülnek megrendezésre, toll (T) és műanyag (M) labdával is, ahol szintén csak
35 fölötti férfiak illetve hölgyek indulhatnak.
Az egyes kategóriák önállóan minimum 4-4 nevező esetén kerülnek
megrendezésre. Ahol nincs meg a minimális létszám, a versenyszámot
összevonjuk az alatta lévő kategóriával.

Lebonyolítás

Résztvevők

Nevezési határidő

Nevezési díj
Sorsolás
Díjazás
Költségek

Egyebek

Nevezni mindkét kategóriában lehet, összesen maximum 3
versenyszámban (1 egyéni, 1 páros, 1 vegyes páros). Ugyanabban a
versenyszámban Toll és Műanyag kategóriában indulni nem lehet.
Csoport küzdelmek után egyenes kieséses formában, függően az indulók
számától.
Mindazok a magyar állampolgárságú, vagy állandó lakhatással rendelkező
tollaslabda-barátok, versenyzők, akik a verseny napján betöltötték a 35.
életévüket, és a megadott határidőig neveznek.
A részvétel feltétele a Versenyengedély megléte. A Versenyengedély-kérőlap
a Nevezési lappal együtt küldendő vissza a Magyar Tollaslabda Szövetségbe.
A „Műanyag labdás” Versenyengedély ára 2.000.-Ft. Ezzel az engedéllyel a
Senior Bajnokság bármelyik versenyszámában részt lehet venni „Toll” és
„Műanyag” kategóriában egyaránt. A kártya használható a Magyar Tollaslabda
Szövetség által rendezendő Felnőtt „D” kategóriás ranglista versenyeken is.
Aki ún. „versenyzői, Toll-labdás” Versenyengedéllyel rendelkezik, szintén
indulhat a versenyen. A Toll-labdás versenyengedély ára 6.500.-Ft, amely
minden Ranglista versenyre érvényes.
2019. november 03. (vasárnap) éjfélig beérkezően kizárólag írásban az alábbi
elérhetőségek valamelyikére:
Cím: Magyar Tollaslabda Szövetség, 1146 Bp, Istvánmezei út 1-3.
E-mail: iroda@badminton.hu
2.000.-Ft/fő/versenyszám
A nevezési díjat a verseny megkezdése előtt kell befizetni a
Versenybíróságnak.
2019. november 6-án, szerdán 21 órakor
A versenyszámok első három helyezettjei éremdíjazásban részesülnek.
A verseny rendezési költségeit a rendező fedezi, míg az egyéb költségek
(utazás, étkezés, szállás, stb.) a versenyzőket terhelik
• YONEX Mavis 2000 műanyag labdát a rendező biztosít. Az eredeti
labdás versenyen a rendező mérkőzésenként 2 db Yonex AS50
tollaslabdát biztosít, amennyiben ez nem elegendő, a többi labdát a
mérkőző felek egyenlő arányban biztosítják.
• A verseny helyszínén 9 pálya áll rendelkezésre.
•
Sportszerű (nem bermuda, biciklis nadrág, stb.) öltözék az elfogadható!
•
Várakozási és étkezési szünetet nem tartunk.
•
Sportorvosi engedélyt nem kérünk, mindenki saját felelősségére indul!
•
A bajnokságon az MTLSz Játék és versenyszabályai érvényesek.
•
A rendező a helyszínen az értéktárgyakért felelősséget nem vállal.

Budapest, 2019. október 25.

Magyar Tollaslabda
Szövetség

NEVEZÉSI LAP
a 2019.évi Senior Országos Bajnokságra
Név:
______________________________________________________
Születési dátum:
______________________________________________________
Email cím:
______________________________________________________
Telefonszám:
______________________________________________________
Kategória: T-I. ( 35+ )
T-II. (40+ )
T-III. (45+ )
T-IV. ( 50 )
T-V. ( 55)
T-VI ( 60)
T-VI.( 65+ )









M-I. ( 35+ )
M-II. ( 40+ )
M-III ( 45+ )
M-VI. 50+ )
M-V ( 55+ )
M-VI ( 60+ )
M-VII.( 65+ )









( *kérjük megjelölni/bekarikázni/aláhúzni a kategóriát! )

Versenyszámok:

( kérjük megjelölni/bekarikázni/aláhúzni minden versenyszámot, amelyben indulni

kíván! )

T-Egyes:



T-Páros:



M-Egyes:



Partner: ________________

M-Páros:



Partner:

Partner: ________________

M-Vegyes:



Partner:

______________
T-Vegyes:



______________
Nevezési díj:

2.000.-Ft/fő/versenyszám

Beküldési határidő: 2019. november 3. ( vasárnap )

fénykép
(35x40)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versenyengedély-kérőlap 2019/2020.
1.

Egyesülete:

2.

A versenyző neve:

3.

Születési dátum (év, hó, nap):

4.

Születésének helye:

5.

Neme: férfi / nő

6.

Anyja neve:

7.

Címe (település):

8.

Címe (utca, házszám):

9.

Címe (irányítószám):

10. Engedély típusa:
kategória)

M (műanyag-labdás – „D”

T (toll-labdás)

11. Sportorvosi engedély:

Sportorvosi engedély:
Vélemény

Dátum

Aláírás, pecsét

A jelen adatlap elválaszthatatlan részét képezi az adatlap 1. számú mellékletét képező ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
VERSENYENGEDÉLYT KÉRŐ RÉSZÉRE.
……………………………………………..
Dátum

……………………………………………………..
Az e gyesület aláírása

………………………………………………
Versenyengedélyt kérő aláírása

………………………………………………………
Kiskorúnál a gondvise lő aláírása
……………………………………………………….
Gondviselő címe

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ VERSENYENGEDÉLYT KÉRŐK RÉSZÉRE
(Versenyengedély-kérőlap 2019/2020. 1. számú melléklete)

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük az
érintett személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatosan az érintettet illető jogokat.
Az alábbi adatkezelő tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik a számára személyes adatot
adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz.
rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az adatkezelő az alábbi tájékoztatást adja:
Az Adatkezelő adatai:
Név:
Székhely:
Weblap (amennyiben van):
Telefon:
Fax:
E-mail:
Adatvédelmi Tisztviselő(főtitkár):
1.

Magyar Tollaslabda Szövetség
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
www.badminton.hu
+36-1/460-6903
+36-1/460-6904
office@badminton.hu
Joó Melinda

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikke alapján, az érintett hozzájárulása, valamint az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja.
2.

Adatkezelési célok:
a) a versenyző, illetve annak képviselőjének, valamint az érintett egyesület adatainak kezelése a Magyar
Tollaslabda Szövetség nyilvántartása, adatok egyeztetése, frissítése, kapcsolattartás, ranglistakészítés
érdekében,
b) a versenyző, illetve annak képviselőjének, valamint az érintett egyesület adatainak kezelése a Magyar
Olimpiai Bizottság által, mint szerződő fél általa a versenyző részére baleset-biztosítási szerződés
megkötése érdekében,
c) a versenyző, illetve annak képviselőjének, valamint az érintett egyesület adatainak az adatkezelő által a
Magyar Telekom Nyrt. és Posta Biztosító (továbbiakban: Biztosító) részére történő továbbítása
érdekében, valamint a Biztosító által marketing nyilvántartásban való kezelés céljából, hogy a Biztosító
a jövőbeni közvetlen üzletszerzési tevékenysége során a kapcsolatot a versenyzővel felvehesse és
termékeivel kapcsolatos üzleti ajánlataival megkereshesse. A biztosítóhoz intézett írásbeli
nyilatkozattal a versenyző bármikor kérheti adatainak törlését a Biztosító marketing nyilvántartásából,
d) a versenyző, illetve annak képviselőjének, valamint az érintett egyesület adatainak az adatkezelő által a
nemzetközi versenyeken való részvétel érdekében nemzetközi sportszervezetek, utazási irodák részére
történő továbbítása céljából.

3. Az adatok jellemzése (a kezelt adatok megnevezése):
A versenyengedély-kérőlap 1-11. pontjában meghatározott adatok.
Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy ha az eredeti adatkezelési céltól eltérő célból kíván adatkezelést
végezni, úgy a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról, illetve minden
releváns információról.

4. Az adatkezelés időtartama:
A számlák és a számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.
év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő maximum egy

5. Érintetti jogok:
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott alábbi jogai
vannak:
a) hozzáférési jog: az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy történik-e
adatkezelés, és amennyiben igen, úgy jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon;
b) helyesbítéshez való jog: amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) törléshez (elfeledtetéshez való jog): meghatározott feltételek esetén az érintett kérelmére az
adatkezelő köteles törölni a rá vonatkozó személyes adatokat;
d) korlátozáshoz való jog: meghatározott feltételek esetén az érintett kérelmére az adatkezelő köteles
korlátozni a személyes adatok kezelését, csak a tárolásukra lesz jogosult;
e) adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől az adatait széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja;
f) tiltakozás a személyes adat használata ellen;
g) az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan automatizált adatkezelésen alapuló döntés
hatálya, mely rá nézve joghatással járna, vagy jelentős mértékben érintené;
h) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
i) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
j) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése.
6. Jogorvoslati tájékoztatás:
Az érintett jogosult a felügyeleti szervhez panaszt benyújtani. Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)
ugyfelszolgalat@naih.hu.
Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása
szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy
elektronikusan az adatkezelő fenti elérhetőségeire küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legkésőbb 30
napon belül megküldjük az Ön által kért címre.
Alulírott ………………………………………………………… kijelentem, hogy a jelen adatkezelési
tájékoztatóban foglaltakat megismertem, azt az akaratomnak megfelelően kitöltöttem, tudomásul
vettem, és annak egy példányát – az aláírást követően – átvettem.
Budapest, 2019. ……………………….

………………………….………………………...
Egyesület

…………………………………
Versenyengedély kérő

……………………………………………………
Kiskorú versenyzőnél gondviselő aláírása

………………………………….
Gondviselő címe

