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I. Harmonogram podujatí
Komisie, pripadne subkomisie SAF majú povinnosť viesť spoločný kalendár podujatí na webovom sídle
asociácie.

II. Štatút SAF pre hráčov, tímy, kluby a reprezentantov
1. Štatút hráčov
Slovenská asociácia Frisbee (SAF) rozpoznáva tri kategórie hráčov: domácich hráčov, hráčov s
dočasným pobytom na Slovensku a zahraničných hráčov.
1.1. Domáci hráč
je hráč, ktorý spĺňa aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:
a) hráč má posledné dva roky pred podujatím trvalé alebo prechodné bydlisko na Slovensku, kde sa
aj pravidelne zdržiava,
b) hráč má slovenské občianstvo,

c) hráč mal aspoň v jednom z predchádzajúcich dvoch kalendárnych rokov pred podujatím štatút
domáceho hráča a zároveň štartoval v tomto období na aspoň jednom podujatí SAF.
1.2. Hráč s dočasným pobytom na Slovensku
je hráč, ktorý nie je domácim hráčom a zároveň spĺňa aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:
a) hráč má v čase podujatia trvalé alebo prechodné bydlisko na Slovensku s predpokladaným
trvaním aspoň pol roka a na Slovensku sa aj pravidelne zdržiava,
b) hráč požiadal o slovenské občianstvo a v poslednom pol roku pred podujatím sa na Slovensku aj
pravidelne zdržiaval.
1.3. Zahraničný hráč
Všetci hráči, ktorí nie sú domácimi hráčmi alebo hráčmi s dočasným pobytom na Slovensku, sú
považovaní za zahraničných hráčov.

2. Štatút tímov
SAF rozpoznáva dve kategórie tímov: domáci tím a zahraničný tím. Okrem toho SAF rozoznáva
kategóriu TYRO ( začiatočnícky ) tím. Tím je vždy definovaný svojou aktuálnou súpiskou.
2.1. Domáci tím
je tím ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:
a) tím má najviac troch zahraničných hráčov a okrem nich najviac dvoch hráčov s dočasným
pobytom na Slovensku.
b) aspoň dve tretiny hráčov klubu sú domáci hráči alebo hráči s dočasným pobytom na Slovensku,
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2.2. Zahraničný tím
Tím, ktorý nie je domáci je považovaný za zahraničný.
2.3 TYRO tím
je tím, ktorý nemôže postúpiť z kvalifikačného turnaja na turnaj Majstrovstiev Slovenska akéhokoľvek typu
a kategórie a to aj v prípade, keď skončí na postupujúcom mieste. Jeho hráči však môžu byť po skončení
kvalifikácie dopísaní na súpisky iných tímov, ktoré sa kvalifikovali na záverečný turnaj bez akýchkoľvek
obmedzení.

3. Štatút klubov
Slovenská asociácia Frisbee (SAF) eviduje zoznam domácich klubov (klubov športových disciplín).
Klub je definovaný svojou aktuálnou súpiskou. Pravidlá vzniku, evidencie a zániku klubov upravujú
Stanovy SAF, časť III.
3.1. Domáci klub
je klub, ktorý spĺňa obe nasledujúce podmienky:
a) aspoň dve tretiny hráčov klubu sú domáci hráči alebo hráči s dočasným pobytom na Slovensku,
b) zároveň sa buď v kolektívnej disciplíne tím tohto klubu zúčastnil na vrcholovom športovom
podujatí SAF (majstrovstvá Slovenska v príslušnej športovej disciplíne alebo kvalifikácia na ne)
počas uplynulých 2 rokov, alebo sa v individuálnej disciplíne aspoň jeden hráč tohto klubu
zúčastnil na vrcholovom športovom podujatí SAF (majstrovstvá Slovenska v príslušnej športovej
disciplíne alebo kvalifikácia na ne) počas uplynulých 18 mesiacoch.

4. Štatút reprezentanta
4.1 Všeobecné ustanovenia
a) Reprezentant je hráč (-ka) ultimate frisbee, discgolfu, alebo iných diskových športov zastrešených
SAF, ktorý bol vybraný príslušnou komisiou SAF reprezentovať Slovenskú republiku na
medzinárodných podujatiach.
b) Reprezentantom sa môže stať len člen SAF, ktorý spĺňa podmienky reprezentanta podľa
súťažného poriadku príslušnej sekcie a zároveň spĺňa podmienky vyplývajúce z pravidiel daného
športu určené príslušnou zastrešujúcou medzinárodnou športovou organizáciou (WFDF, PDGA,
a pod.).
c) Štatút reprezentanta sa vzťahuje aj na športovca zaradeného do výberu štátnej reprezentácie.
d) Ustanovenia Štatútu reprezentanta nadobúdajú účinnosť vo vzťahu k hráčovi a SAF zaradením
hráča do reprezentačného výberu zriadeného SAF a vyjadrením súhlasu hráča so Štatútom
reprezentanta. Za súhlas hráča sa považuje aj akceptácia Štatútu reprezentanta vyjadrená
nereagovaním hráča na informačný email o zaradení do reprezentácie v určenej časovej lehote.
e) Hrač môže svoj súhlas so Štatútom reprezentanta vyjadriť aj svojím štartom na reprezentačných
podujatiach (akými sú športová príprava na príslušné reprezentačné podujatia koordinovaná
SAF, príslušné reprezentačné podujatia, prípadne spoločenské podujatia spojené s
reprezentáciou na príslušných reprezentačných podujatiach).
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f)

Hráč, ktorý nevyjadrí súhlas so Štatútom reprezentanta je automaticky vyradený z reprezentácie
na príslušnom medzinárodnom podujatí.
g) Platnosť ustanovení Štatútu reprezentanta vo vzťahu k hráčovi a SAF automaticky končí po
vysporiadaní všetkých jeho záväzkov, a to v prípade:
● jeho vyradenia / vystúpenia z reprezentačného výberu,
● ukončenia záverečného turnaja reprezentačného cyklu,
● straty členstva v SAF (ak si hráč neobnoví členstvo v SAF po výzve SAF do 2 týždňov od
odoslania výzvy elektronickou poštou hráčovi).
h) V prípade neplnoletého športovca je z jeho zaradením do reprezentácie, resp. zaradením do
prípravy výberu reprezentácie, potrebný písomný alebo elektronický súhlas jeho zákonného
zástupcu.
i) Športovec vykonáva športovú činnosť na vlastnú zodpovednosť, SAF nenesie právnu
zodpovednosť za jeho zdravotný stav, ani počas prípravy na reprezentačné podujatie, či počas
účasti na ňom.
4.2 Povinnosti reprezentanta
Povinnosti reprezentanta sú
a) chrániť a náležite sa starať o všetok mu zverený majetok SAF tak, aby nedochádzalo ku škodám
na zverenom majetku;
b) počínať si pri výkone reprezentanta tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví a majetku;
c) zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno SAF a jej partnerov.
d) dbať o svoje zdravie a dodržiavať zásady správnej životosprávy.
Reprezentant je v rámci výkonu činnosti reprezentanta ďalej povinný
e) vykonávať činnosť reprezentanta v súlade s požiadavkami SAF a príslušnej medzinárodnej
športovej organizácie (WFDF, PDGA, a pod.);
f) vynakladať maximálne úsilie podľa svojich možností a schopnosti za účelom dosiahnutia cieľov
reprezentácie;
g) na turnajoch súťažiť čestne, dodržiavať zásady fair-play, Spirit of the Game a zásady športovej
etikety; konať v súlade s nimi a podriadiť sa disciplinárnej právomoci SAF v prípade ich
porušenia;
h) nezúčastniť sa osobne, ani prostredníctvom iných osôb stávok, hier a súťaží súvisiacich
s výsledkom stretnutí reprezentačného ani iného tímu, ktorého je členom;
i) vyvarovať sa dopingu a podriadiť sa nariadeniam Antidopingovej agentúry SR (ADA SR)
resprektíve World Anti-Doping Agency (WADA);
j) zúčastňovať sa dohodnutých marketingových aktivít SAF spojených s reprezentáciou na
príslušnom medzinárodnom podujatí;
k) vystupovať v oblečení a iných viditeľných častiach odevu spôsobom stanoveným VR SAF
respektíve Komisiou príslušnej športovej disciplíny SAF;
l) hráč je oprávnený využívať svoje postavenie reprezentanta na propagačné, reklamné, mediálne,
marketingové a obchodné aktivity len v rozsahu určenom rozhodnutím VR SAF.
Prípade porušenia týchto pravidiel môže byť voči športovcovi vedené disciplinárne konanie prvého stupňa
Disciplinárnou komisiou danej sekcie.
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III. Súťažné pravidlá pre turnaje SAF
1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Turnaje pod záštitou SAF sú riadené príslušnými komisiami disciplín, v ktorých sa súťaží, podľa
oficiálnych pravidiel WFDF resp. PDGA.
1.2. Súťažné pravidlá turnajov podliehajú Súťažnému poriadku danej sekcie. VR SAF môže
rozhodnúť o zmene Súťažného poriadku sekcie, ak nie je v súlade s oficiálnymi pravidlami,
zákonmi Slovenskej republiky a so záujmami VR SAF.
1.3. Sekcia SAF, ktorá zastrešuje daný turnaj, deleleguje osobu (min. 4 týždne pred turnajom)
zodpovednú za komunikáciu s usporiadateľom podujatia (UP), ktorá bude dozerať na prípravu
turnaja, dodržiavanie časového harmonogramu príprav ako aj na dodržiavanie pravidiel a celkovú
plynulosť turnaja (ďalej len ,,delegát Komisie SAF”). Výber tejto osoby oznámi oficiálne emailom
organizátorovi turnaja. Delegát Komisie SAF musí byť členom SAF v danej disciplíne.
1.4. Prípade porušenia súťažných pravidiel môže byť voči zodpovednej osobe vedené disciplinárne
konanie prvého stupňa Disciplinárnou komisiou danej sekcie .

2. Povinnosti usporiadateľov turnaja a delegátov sekcie voči SAF (VR)
2.1. Usporiadateľ podujatia (UP) pod záštitou SAF je povinný v čo najkratšom čase po skončení
podujatia informovať o podujatí krátkou správou obsahujúcou výsledky a obrazovú dokumentáciu
na webe www.szf.sk.
2.2. Riaditeľ turnaja odovzdá VR SAF do 2 dní po skončení podujatia kompletné výsledky podujatia v
eletronickej podobe. V prípade konania MSR a HMSR je UP povinný odovzdať výsledky turnaja
VR v deň skončenia turnaja
2.3. Riaditeľ turnaja odovzdá Finančnému manažérovi sekcie (FM-S) a FM-SAF do 10 dní po
skončení turnaja finančnú správu vo forme štandardizovaného formulára.
2.4. UP spolu s Delegátom komisie SAF musia dbať na to, aby boli dodržané všetky marketingové
(sponzorské) záväzky SAF, ako napríklad umiestnenie banerov sponzorov SAF, a pod.

3. Financie a sponzoring
3.1. Usporiadateľ podujatia organizuje podujatia ako neziskové. Odmena za organizovanie je
započítaná priamo v rozpočte. Maximálna výška odmeny je určená danou sekciou.
3.2. Z prostriedkov na podujatie od sponzorov, ktoré zabezpečí usporiadateľ podujatia, musí byť
minimálne 50% použitých na skvalitnenie turnaja, pripadne na zníženie hráčskeho alebo
tímového poplatku. Ak to nie je v rozpore s plnením prípadných záväzkov voči darcovi. Zvyšok
sponzorského príspevku môže použiť usporiadateľ podľa vlastného uváženia.

3.3. Z prostriedkov na podujatie od sponzorov, ktoré zabezpečí SAF, musí byť minimálne 50%
použitých na skvalitnenie turnaja, pripadne na zníženie hráčskeho alebo tímového poplatku. Ak to
nie je v rozpore s plnením pripadných záväzkov voči darcovi. Zvyšok sponzorského príspevku
môže použiť SAF podľa vlastného uváženia.
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IV. Pravidlá členstva v Slovenskej asociácii Frisbee
1. Členské obdobie
1.1. Členské obdobie má platnosť od 1.januára do 31. decembra daného kalendárneho roku.
1.2. Členstvo nadobúda platnosť po úspešnom vyplnení prihlášky a prijatí členského poplatku na účet
SAF.
1.3. Od 1. septembra do 31. decembra daného kalendárneho roku prebieha prechodné členské
obdobie. Ak záujemca o členstvo v SAF uhradí príslušný členský poplatok v tomto období, nadobúda
členstvo v SAF na dané členské obdobie a zároveň aj na nadchádzajúce členské obdobie.

2. Typy členstva
2.1. SAF rozoznáva tri kategórie členstva:
a. riadny člen SAF, členské 10 Euro na jedno členské obdobie;
b. juniorský člen SAF, člen, ktorý v kalendárnom roku na konci príslušného členského obdobia
dovŕšil najviac 19 rokov, členské 5 Euro za jedno členské obdobie;
c. čestný doživotný člen SAF, menovaný Výkonnou radou SAF každoročne z pomedzi osobností,
ktoré sa zaslúžili o rozvoj diskových športov na Slovensku. Členstvo čestných doživotných členov
SAF je doživotné a bezplatné.
2.2. V rámci podpory rozvoja diskových športov na Slovensku môže Výkonna rada SAF, alebo
ktorákoľvek z Komisií sekcií SAF udeliť extra zľavu z členského novým členom SAF, ktorí neboli nikdy v
minulosti členmi SAF. Táto podpora je určená novým slovenským hráčom diskových športov. Extra zľava
z členského poplatku je pre riadnych členov 7 euro (t.j. člen zaplatí po extra zľave 3 Euro) a pre
juniorských členov 3 Euro (člen zaplatí po extra zľave 2 Euro) na jedno členské obdobie.
2.3. Nečlenovia SAF na turnajoch SAF, na ktorých môžu štartovať, uhradia jednorázový poplatok pre
nečlenov SAF vo výške max 3 Euro , výšku poplatku pre jednotlivé turnaje určuje Komisia sekcie SAF
pod ktorou daný turnaj prebieha.
Nečlenovia SAF nemôžu štartovať na kvalifikácii na majstrovstvá ani na samotných majstrovstvách v
jednotlivých športových odvetviach resp. divíziach.

3. Evidencia členstva
3.1. Evidenciu členov SAF vykonáva manažér členstva (MČ), ktorého menuje Výkonna rada SAF. Dĺžka
funkčného obdobia MČ je 3 roky.
3.2. Každý nový člen SAF pri vstupe do SAF vyplní elektronicky prihlášku člena SAF (okrem prípadu 3.4).
Zároveň je člen SAF povinný udeliť súhlas SAF na spracovanie jeho osobných údajov a na jeho
zaevidovanie do Informačného systému športu.
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3.3. Pri obnove členstva na ďalšie obdobie člen SAF nahlási elektronicky prípadné zmeny v údajoch
uvedených na prihláške a zaplatí stanovený členský poplatok. Obdobie členstva tohto člena SAF začne
plynúť od dátumu zaplatenia stanoveného členského poplatku.
3.4 Vo výnimočných prípadoch (zlyhanie techniky, a pod.) je možné prihlásiť sa do SAF aj priamo na
turnaji SAF (po súhlase delegáta sekcie SAF a riaditeľa turnaja), a to vyplnením papierovej prihlášky a
zaplatením stanoveného členského poplatku delegátovi sekcie SAF. Ten je následne povinný čo najskôr
zaregistrovať daného žiadateľa členstva elektronicky a papierovú prihlášku odovzdať MČ.

4. Povinnosti klubov SAF
4.1. V každom členskom období sú všetky evidované domáce kluby povinné do 31.12. nahlásiť svoje
aktuálne súpisky SAF vyplnením príslušného elektronického dokumentu. Zároveň sú povinné kluby
uhradiť do tohto dátumu členské za svojich hráčov a zároveň zabezpečiť vyplnenenie elektronických
členských prihlášok pre nových členov SAF podľa bodu 3.2. a nahlásenie zmien hráčov, ktorý si obnovujú
členstvo podľa bodu 3.3.
4.2. Na aktuálnej súpiske klubu sa musí nachádzať aspoň 7 hráčov
4.3. Kým nemá klub v príslušnom členskom období splnené svoje povinnosti uvedené v bodoch 4.1. a
4.2, nemôže sa prihlasovať na turnaje SAF a štartovať na nich.
4.4. Kluby sú povinné aktualizovať svoje súpisky v systéme na to určenom, alebo emailom MČ, ak to
nebolo stanovené rozhodnutím VR SAF inak.

5. Úhrada členského
5.1. Členský poplatok sa platí prevodom na bežný účet SAF, číslo účtu je uvedené v Elektronickej
prihláške za člena Slovenskej asociácie Frisbee.
5.2. Pri prihlasovaní členov podľa bodov 3.2. a 3.3. sa platí členské prevodom na bežný účet SAF.
5.3. Pri prihlasovaní členov podľa bodu 4.1. sa platí členské prevodom na bežný účet SAF jedným
prevodom.
5.4. Pri prihlasovaní členov podľa bodu 3.4. sa platí členské prevodom na bežný účet SAF jedným
prevodom alebo v hotovosti delegátovi SAF na turnaji (ak je prítomný), alebo riaditeľovi turnaja, ktorí čo
najskôr tieto príspevky prevedú na účet SAF.

Elektronická prihláška za člena Slovenskej asociácie Frisbee
https://docs.google.com/forms/d/1lkc0TANi5ze_ptZ8ikP_EJ1AYDv8eM_qxA6FmOq7Voc/viewform
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Prihláška za člena Slovenskej asociácie Frisbee

……………………………………..

Členské obdobie :

Meno a priezvisko:
………………………………………………………………………………………………...
Dátum narodenia:

………………………………………

Rodné číslo:

…………………………...
Miesto bydliska : (ulica , č.d, mesto, PSČ, okres )
………………………………………………………………………………..
Krajina narodenia: …………………………………………...

Štátna príslušnosť: .............................

Telefónne číslo: ……………………………………………….

Email:..................................................

Klub : …………………………………………………………...

Disciplína :

………………………………..

Svojím podpisom sa prihlasujem za člena občianskeho združenia Slovenská asociácia Frisbee (ďalej len
„SAF“) a zároveň sa zaväzujem konať v súlade z jeho platnými stanovami . Zároveň potvrdzujem, že som
uhradil členský poplatok na uvedené členské obdobie vo výške akej stanovujú pravidlá členstva SAF.
Súhlas so spracúvaním a použitím osobných údajov
Zároveň týmto udeľujem súhlas so spracúvaním (elektronicky aj písomne) mojich osobných údajov poskytnutých Slovenskej
asociácii Frisbee, Eisnerova 6131/13, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves, podľa zákona č. 122/2013 Z.zZ. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov pre potrebu evidencie a činnosti SAF, a to aj po
ukončení členstva. Ďalej súhlasím, že SAF je oprávnená poskytovať uvedené osobné údaje do evidencie v informačnom systéme
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tento súhlas môže byt odvolaný doručením písomného oznámenia o odvolaní
súhlasu so spracovaním osobných údajov v SAF..

V…………………………………… dňa …………………..

……………………………
podpis
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