Predpis KM 1/2017
Za účelom zjednotenia postupu pri napĺňaní Súťažného poriadku – čl.28 článkov 8,9,10 – Osobitné

podmienky pre stretnutia mládeže a v zmysle aktuálneho Rozpisu súťaže na príslušný súťažný
ročník,

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.

Vysvetlenie a pokyny k realizácii Dohôd o striedavom štarte (ďalej len Dohoda):
1. Dohodu o striedavom štarte je možné uzatvoriť len medzi 2 klubmi, ktoré štartujú
v rozdielnej úrovne súťaží. Nie je možné, aby hráč štartoval v 2 kluboch, ktoré hrajú rovnakú
úroveň.
Príklad rovnakej úrovne súťaží : FK 1 štartuje v 4. lige U19 sk.A (Žilina) , FK 2 štartuje tiež v 4.
lige U19, ale v sk. B (Martin).
Príklad rozdielnej úrovne súťaží : FK 1 štartuje v 4. lige U19 sk.A (Žilina), FK 2 štartuje v 3.
lige U19 sk. Sever (Bytča).
2. Rozdielnou úrovňou súťaží je aj príklad, keď FK 1 štartuje v rámci 3.ligy sk.A U19(Žilina), FK 2
štartuje v 2. triede dorastu ObFZ Žilina ( Koňhora).
3. Lehota 7 dní je lehotou najneskôr, teda riadiaci orgán súťaže môže napríklad z dôvodu
organizačného zvládnutia inštitútu striedavého štartu stanoviť aj lehotu v počte viac dní pred
začiatkom súťaže.
4. Dohodu je možné uzatvoriť aj samostatne na jarnú a jesennú časť aktuálneho súťažného
ročníka.
5. KM si vyhradzuje právo schválenia, resp. neschválenia Dohody, vždy v záujme rozvoja
výkonnosti hráča a ochrany jeho zdravia.
6. Snahou KM pri schvaľovaní striedavého štartu hráčov bude možný výkonnostný rast, nie
záchranu klubu mládeže tým, že väčší počet hráčov FK 1 bude štartovať za FK 2 a tým si FK 2
snaží zabezpečenie podmienky RS – mať mládežnícke družstvo. V neposlednom rade j e
potrebné pri povolení striedavých štartov hráčov mládeže mať na zreteli zdravie
a výkonnostný rast hráča.
7. Striedavý štart hráča je matrične chápaný, ako transfer hráča, teda úkon je spoplatnený.

8. KM si vyhradzuje v záujme ochrany zdravia hráča dorastu, resp. žiakov požadovať pre jeho
striedavý štart minimálne písomný súhlas zákonného zástupcu a vyjadrenie lekára.
9. Maximálny počet hráčov, ktorým je možné dohodnúť za klub č.2 v Dohode (klub družstva na
striedavý štart) je stanovený na maximálne 5 hráčov na časť súťažného ročníka, resp. celého
súťažného ročníka.
10. Materským klubom v rámci Dohody nemôže byť FK pôsobiacu v 1. lige, resp. v 2. lige – teda
riadiacim orgánom súťaže je SFZ. Striedavý štart nie je možný ani naopak, teda ak
materským klubom je FK pôsobiaci v rámci súťaží SsFZ a klubom družstva na striedavý štart
je FK pôsobiaci v 1. lige, resp. v 2. lige súťaží SFZ.

V Banskej Bystrici 19.6.2017

Ján Majsniar, predseda KM SsFZ

