Pravidlová komise ČMFS
Diskařská 100, P.O.Box 11, 160 17 Praha 6 – Strahov

METODICKÝ POKYN MP 6/2008
IFAB umožňuje již delší dobu (od 1.7.1999) národním fotbalovým svazům v utkáních mládeže do šestnácti
let, žen a seniorů nad 35 let výjimku týkající se pravidla III ohledně střídání hráčů. Ve smyslu této výjimky je
možno v soutěžních utkáních výše uvedených kategorií provádět tzv.„opakované střídání hráčů“.
Opakované střídání musí povolit řídící orgán příslušné soutěže a musí být uvedeno v Rozpisu soutěží pro
příslušný soutěžní ročník jmenovitě pro každou kategorii zvlášť. Toto střídání je rovněž možné provádět
v přátelských utkáních a turnajích ve všech kategoriích za předpokladu dohody mužstev a vyrozumění
rozhodčích, popř. schválení propozicemi turnaje.
Jelikož v poslední době se vyskytují časté dotazy řídících orgánů (OFS a KFS (PFS) ) na možnost
provádění uvedeného způsobu střídání, navrhuje Pravidlová komise řídícím orgánům jednotný postup pro
úpravu opakovaného střídání s tím, že musí být dodrženy určité podmínky střídání dle Pravidel fotbalu (viz
SŘ čl.50 bod 6.).

Podmínky „opakovaného“ střídání
V mistrovských soutěžích je možno ve všech utkáních přípravek, žáků a mladšího dorostu provádět tzv.
„opakované střídání“ hráčů. Hráč, který byl vystřídán, se smí v témže utkání znovu vrátit na hrací plochu a
zúčastnit se další hry. Herní řád (Rozpis soutěže) musí obsahovat ustanovení, kolik náhradníků smí
družstvo k utkání nominovat. Tento počet je nejméně tři a nejvýše sedm.
Doporučení PK je stanovit u postupových mužstev opakované střídání max. 5 hráčů (KP,I.A,OP starších
žáků) a u nepostupových mužstev střídání max. 7 hráčů (mladší žáci). Podmínky střídání u přípravek jsou
uvedeny v Pravidlech pro minifotbal - Příloha G Pravidel fotbalu.
V Rozpisu soutěží je potom nutné stanovit, že v Zápisu o utkání smí být uvedeno max. 5 náhradníků
(celkem max. 16 hráčů), popř. 7 náhradníků (celkem max. 18 hráčů). Uvedení většího počtu hráčů než 16
(18) do Zápisu o utkání musí potom STK posuzovat (bez ohledu na dodatečně podaná vyjádření) jako
neoprávněný start dle SŘ čl. 58/8d.. Náhradníci, jejichž jména nebyla do podpisu kapitánů před zahájením
utkání uvedena do zápisu, nesmí být nasazeni do hry (s výjimkou doplňujících hráčů).

PK ČMFS doporučuje pro provádění opakovaného střídání následující podmínky
1) Výměna se týká všech hráčů uvedených v zápise o utkání. (18 event. 16 hráčů – dle kategorie)
2) Do zápisu o utkání se uvedou čísla dresů jednotlivých hráčů jako dosud, ale hráči, kteří jsou nasazeni od
začátku, nemusí již mít čísla 1 – 11.
3) Výměnu hráčů (i více najednou) lze provést pouze v přerušené hře.
4) Výměna hráčů musí být oznámena HR a při přerušení hry se provede co nejrychleji, aby nedocházelo
k promarňování doby hry. Hráči, kteří jdou na hrací plochu, musí být připraveni u lavičky pro členy
družstva v prostoru středové čáry. Hráči, kteří z hrací plochy odcházejí, ji mohou opustit kdekoliv, tedy i
na opačné straně HP, za brankou apod.
5) Není omezen celkový počet střídání, ani počet střídání jednoho hráče, vyměněný hráč se může
zapojit do hry kdykoliv výše uvedeným způsobem.
6) Za správné provádění výměny hráčů i jejich správný počet na hrací ploše zodpovídá vedoucí
družstva a trenér. V případě, že rozhodčí zjistí vyšší počet hráčů z jednoho týmu na hrací ploše, hru
přeruší (pokud neuplatní výhodu ve hře), hráče, který přišel jako poslední, napomene za neoprávněný
vstup na hrací plochu a vykáže ho z hrací plochy. Hru naváže NVK v místě , kde byl míč v okamžiku
přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII).
7) Rozhodčí nezaznamenává výměny hráčů do zápisu o utkání.
8) Rozhodčí nemá za povinnost taxativně nastavit 30 sekund za každé provedené střídání, neboť se
nejedná o střídání, ale pouze o výměnu hráčů, posoudí však, kolik času bylo promarněno těmito
výměnami a dobu hry nastaví individuálně..
Pravidlová komise ČMFS, Praha 11.4.2008
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