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Vážený pán alebo dáma, 
 
pandémia COVID-19 mala ďalekosiahly vplyv na každodenný život včítane športu na 
celom svete. Keďže sa mnoho krajín začína spamätávať z tejto situácie, pozornosť sa 
pomaly sústreďuje na obnovenie futbalových súťaží, ktoré boli vírusom postihnuté. Po 
obnovení súťaží sa stretnutia môžu hrať v skrátenom období (napríklad za účelom 
zníženia dopadu na budúce súťaže) a za rôznych poveternostných podmienok, ktoré 
by mohli mať vplyv na pohodu hráčov. 
 
Preto IFAB schválil návrh FIFA zaviesť dočasnú zmenu a doplnenie Pravidla 3 – Hráči 
týkajúcu sa maximálneho počtu povolených striedaní (podrobnosti nižšie a na strane 
3) v súťažiach, ktoré majú byť plánovane dokončené v roku 2020, bez ohľadu na to, 
či sa už začali alebo nie. 
 
Usporiadatelia súťaže majú právo rozhodnúť, či tento dočasný dodatok uplatnia alebo 
nie. IFAB a FIFA rozhodnú neskôr, či bude potrebné túto možnosť rozšíriť, napríklad 
v súťažiach, ktoré sa majú dokončiť v roku 2021. 
 
PRAVIDLO 3 – Hráči – Dočasná zmena a doplnenie 
 
Presné znenie sa nachádza na strane 3 tohto dokumentu, ale súhrnne : 
 

• Každé družstvo bude môcť využiť maximálne 5 striedaní 
• Aby sa znížilo narušovanie priebehu stretnutia, každý tím bude mať maximálne 

tri príležitosti na striedanie počas hry, striedanie sa smie vykonať aj v polčasovej 
prestávke 

• Ak obe družstvá striedajú súčasne, bude sa to počítať ako jedna z troch 
príležitostí pre každé družstvo 

• Nevyužité striedania a príležitosti sa prenášajú do predĺženého hracieho času 
• Ak pravidlá súťaže umožňujú dodatočné striedanie v predĺženom hracom čase, 

družstvá budú mať jednu ďalšiu príležitosť na striedanie. Striedanie sa smie 
uskutočniť aj pred začiatkom predĺženého hracieho času a v polčase 
predĺženého hracieho času. 

 
 
 
 
 
 



Poznámka: Využívanie návratu vystriedaných hráčov nie je alternatívou pre súťaže 
seniorov. 
 
IFAB využíva túto príležitosť, aby organizátorov súťaží upozornil na existujúce 
možnosti, ktoré sú uvedené v Pravidlách futbalu a týkajú sa blaha (osohu) 
a bezpečnosti hráčov a ostatných účastníkov. Najmä možností, ktoré sa týkajú 
prestávok na občerstvenie hráčov alebo schladenie tela hráčov, tieto sú uvedené 
v Pravidle 7 – Hrací čas. 
 
V súťažiach, v ktorých sa využívajú video asistenti rozhodcov (VARs), môžu ich po 
reštarte súťaže prestať využívať, podľa uváženia organizátora súťaže. 
 
Pre súťaže, ktoré sú spôsobilé využívať dočasnú zmenu a doplnenie Pravidla 3, alebo 
akékoľvek iné existujúce alternatívy, nie je vyžadované povolenie IFAB. 
 
CORONAVIRUS (COVID-19) a Pravidlá futbalu 2020/21 
 
Pravidlá futbalu 2020/21 nadobúdajú účinnosť pre súťažné stretnutia (a nesúťažné 
stretnutia) od 1.6.2020, ale súťaže pozastavené z dôvodu COVID-19 majú možnosť 
dokončiť súťaže pomocou Pravidiel futbalu 2019/20 alebo Pravidiel futbalu 2020/21, 
ale iba v prípade, ak reštart súťaží  je po 1.6.2020. Prípravné stretnutia/stretnutie pre 
rozcvičenie sa/tréningové stretnutia ako príprava na reštart súťaží by mali použiť tú 
verziu Pravidiel futbalu, ktorá bude potom použitá pre reštart súťaží. 
 
Ďakujeme za vašu pozornosť a neváhajte nás kontaktovať v prípade akýchkoľvek 
otázok alebo dotazov. 
 
Dúfame, že zostávate v bezpečí a v zdraví. 
 
S úctou, 
 
IFAB 
Lukas Brud 
sekretár 
 

 

 

 

 

 



PRAVIDLO 3 – Hráči - počet striedajúcich hráčov 

Súčasné znenie 

2. Počet náhradníkov 
 

Súťažné stretnutia 
Počet striedaní, do maximálneho počtu päť (5), ktorý smie byť využitý v stretnutí 
oficiálnej súťaže, bude stanovený FIFA, konfederáciou alebo národnou futbalovou 
asociáciou. Netýka sa to prvých tímov v najvyššej súťaži mužov alebo žien, alebo „A“ 
medzinárodných tímov dospelých, v ktorých sú povolené maximálne tri (3) striedania. 
 
Dočasná zmena 
 
Organizátori súťaže majú možnosť aplikovať jednu alebo obidve z nasledujúcich 
možností  

• Počas stretnutia, každé družstvo 
o  smie využiť maximálne päť striedaní 
o  má možnosť využiť k tomu tri príležitosti striedania 
o  smie dodatočne vykonať striedania v polčasovej prestávke 

 
• Ak je hraný predĺžený hrací čas, každé družstvo 

o smie využiť doplnkového striedajúceho hráča (bez ohľadu na to, či tím 
využil alebo nie maximálny počet striedaní) 

o má možnosť jednej dodatočnej príležitosti na striedanie (bez ohľadu na 
to, či tím využil alebo nie maximálny počet príležitostí striedania) 

o môže dodatočne vykonať striedania 
- v čase pred začiatkom predĺženého hracieho času 
- v polčase predĺženého hracieho času 

Ak tím nevyužil jeho maximálny počet striedaní alebo možností striedania, nevyužité 
striedania a možnosti smú byť využité v predĺženom hracom čase. 

Ak obe družstvá striedajú súčasne, bude sa to počítať ako jedna z troch príležitostí pre 
každé družstvo 

 

 

 

 

 

 


