Predpis KM 3/2016
Za účelom zjednotenia postupu pri napĺňaní SP – čl. 28, odst. 8 – Dohoda o striedavom štarte
hráča, v náväznosti na SP – čl. 21 a v zmysle RS 2016/2017 – čl. X. bod 12,

vydáva KM SsFZ nasledovné usmernenie k realizácii uvedeného článku :
Výpis z príslušných noriem:
Súťažný poriadok - Článok 28 Osobitné podmienky pre stretnutia mládeže
(8) Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom
štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii.
(9) Dohodu uvedenú v odseku 8 je každý z klubov povinný predložiť na schválenie riadiacemu orgánu
svojej súťaže najneskôr 7 dní pred začiatkom jesennej časti alebo jarnej časti súťaže. Dohoda
nadobúda platnosť právoplatným rozhodnutím riadiacich orgánov súťaží o jej schválení. Platnosť
dohody sa skončí vždy skončením súťažného ročníka.
(10) Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku len jednu dohodu o striedavom štarte toho
istého hráča.

Súťažný poriadok - Článok 21 Podmienky striedavého štartu hráčov
(1) Na základe dohody o striedavom štarte hráčov môže hráč družstva klubu vyššej súťaže hrať len za
A -družstvo klubu nižšej súťaže a môže nastúpiť len v majstrovskej súťaži. Hráč družstva klubu vyššej
súťaže nesmie nastúpiť za klub nižšej súťaže v pohárovej súťaži.
(2) Za družstvo klubu nižšej súťaže môžu štartovať v stretnutí hráči družstva klubu vyššej súťaže
oprávnení štartovať v príslušnej vekovej kategórii, ktorí za družstvo klubu vyššej súťaže v tej istej
vekovej kategórii neštartovali vo viac ako polovici majstrovských stretnutí ustanovených pre jednu
časť súťažného ročníka (jeseň, jar) a traja hráči družstva klubu vyššej súťaže bez obmedzenia vo
vzťahu k počtu odohratých stretnutí za družstvo klubu vyššej súťaže. Do uvedeného počtu stretnutí
sa nezapočítava štart v pohárovom stretnutí. Za štart v stretnutí sa považuje akýkoľvek časový úsek
stretnutia.
(3) Za družstvo klubu nižšej súťaže môže v súťažnom stretnutí nastúpiť najviac 5 hráčov družstva
klubu vyššej súťaže.
(4) Družstvo klubu nižšej súťaže, v ktorom hrali striedavo hráči družstva klubu vyššej súťaže na
základe dohody o striedavom štarte, nemôže postúpiť do súťaže, v ktorej bude pôsobiť v
nasledujúcom súťažnom ročníku družstvo klubu, ktorého hráči hrali za družstvo nižšej súťaže. Na
určenie postupujúceho družstva z nižšej súťaže sa v takomto prípade postupuje primerane podľa čl.
16 ods. 1 písm. b) a c).
(5) Ak družstvo klubu vyššej súťaže zostúpi do nižšej súťaže, v ktorej bude v nasledujúcom súťažnom
ročníku pôsobiť družstvo klubu, v ktorom hrali striedavo hráči družstva klubu vyššej súťaže na základe
dohody o striedavom štarte, družstvo klubu nižšej súťaže zostáva v tejto súťaži hrať.

Vysvetlenie a pokyny k realizácii Dohôd o striedavom štarte ( ďalej len Dohoda):
1. Schválením Vv SFZ došlo k novelizácii SP ku dňu 6.7.2016, plné znenie novelizovaného súťažného
poriadku je možné nájsť na webovej stránke SFZ.
2. Základným cieľom Dohôd je umožniť aj hráčom súťaží mládežníckych kategórií štartovať aj za
družstvo nižšej súťaže – doteraz to platilo len pre hráčov družstiev kategórii mužov.
3. Podmienky stanovené v uplynulom súťažnom ročníku len pre kategóriu mužov v článku 21 SP
platia aj pre kategóriu žiakov a dorastu ( takto to bolo vysvetlené, aj keď písomná náväznosť čl. 28
s čl. 21 SP priamo nie je uvedená... ).
4. FK uvedený v bode 1 Dohody (vždy materský klub) musí vždy štartovať v rámci vyššej súťaže danej
vekovej kategórie, FK uvedený v bode 2 Dohody (klub, v ktorom bude hráč striedavo štartovať) musí
štartovať v súťaži nižšej, ako FK č.1. Naopak to nie je možné.
Príklad :
Družstvo X, kategórie žiakov, štartuje v 2. lige Sever U15,13 – musí byť v dohode uvedené, ako
družstvo č.1.
Družstvo Y, kategórie žiakov, štartuje v 3. lige sk. A U15,13 – musí byť v dohode uvedené, ako
družstvo č.2.
Družstvo Y však nesmie postúpiť do 2.ligy SEVER U15,13 v prípade, že by skončilo ako družstvo
postupujúce z 3.ligy sk.A U15,13 z dôvodu, že v 2.lige SEVER štartuje družstvo 1.
Pozn. Družstvo Y môže štartovať aj v súťažiach 1. triedy ObFZ Žilina.
5. Dohodu možno predkladať na celý súťažný ročník, alebo len na jeho jesennú, resp. jarnú časť.
6. KM si vyhradzuje právo určiť presne termín predloženia Dohôd, termín 7 dní je hraničným
termínom.
7. Materský klub (FK uvedený ako klub 1) nesmie uzatvoriť dohodu o striedavom štarte toho istého
hráča s ďalším klubom.
8. V jednom stretnutí môže v rámci Dohody za družstvo nižšej súťaže / uvedené ako družstvo 2/
nastúpiť maximálne 5 hráčov z vyššej súťaže – vždy ale len v rámci Dohody.
9. Po uzavretí Dohody môžu hráči družstva 1, uvedení v Dohode, štartovať za družstvo 2 len za
predpokladu, že v danej časti súťažného ročníka neštartovali za družstvo 1 viac, ako v ½ stretnutí
družstva 1 – okrem 3, ktorí môžu štartovať neobmedzene za družstvo 2.
10. KM si vyhradzuje z dôvodu istých nejasností požadovať minimálne pri dohodách na súťažný ročník
2016/2017 požadovať súhlas zákonného zástupcu hráča do 18 rokov a vyjadrenie lekára – pre
každého hráča samostatné vyjadrenie rodiča a lekára – aj na spoločnom tlačive jednej Dohody.
11. Uzatvorenie Dohody nezakladá povinnosť hráča materského klubu (klubu č.1) z Dohody štartovať
za klub č.2. Vždy je to záležitosť vzájomnej dohody klubov, resp. vôli hráča, kedy a v ktorom stretnutí
hráč nastúpi...

V Banskej Bystrici 7.7.2016 Ján Majsniar, predseda KM SsFZ

