
„Junior  start“ 

Střídavý  start  hráčů do 23 let v kategorii dospělých 
 

 

VV OFS v Klatovech schválil pro soutěžní ročník 2014/2015 připojení se k projektu Plzeňského 

krajského fotbalového svazu – Junior start  - muži. 

1.) Junior start mužů se týká: 
 Družstev mužů hrající soutěže řízené Plzeňským krajským fotbalovým svazem (dále 

jen PKFS) a okresními fotbalovými svazy Plzeňského kraje (dále jen OFS). 
 Hráčů startujících v soutěžích řízených PKFS a OFS Plzeňského kraje narozených od  

01.01.1991 do 31.12.1995. 

2.) V soutěžním ročníku 2014/2015 může hráč narozený od 01.01.1991 do 31.12.1995 hrát ve 

vyšší i nižší třídě soutěže v novém klubu a zároveň startovat v mateřském klubu. Podmínkou 

schválení „junior startu“ je, že oba kluby nesmí působit ve stejné třídě soutěže a zároveň ve 

stejné skupině třídy soutěže. 

3.) V jednom soutěžním utkání mohou v jednom družstvu nastoupit maximálně dva hráči 

působících v klubu na „junior start“. 

4.) Hráč startující v klubu na „junior start“ musí být v zápise o utkání označen u jména písmenem 

„J“ (jako je označen kapitán písmenem „K“). 

5.) Žádost o „junior start“ podává hráč a nový klub na předepsaném formuláři, který je ke stažení 

na webových stránkách PKFS, osobně nebo na adresu PKFS, Úslavská 75, 326 00 Plzeň. 

6.) Žádost musí obsahovat: 
 jméno, příjmení a podpis hráče 
 identifikační číslo hráče 
 identifikaci mateřského i nového klubu 
 vyjádření mateřského i nového klubu 
 jednu fotografii pasového formátu s aktuální podobou 
 v případě hráčů ze soutěží i do soutěží řízených OFS musí být žádost potvrzena 

příslušným OFS 

7.) Termíny pro podání žádosti: 
 Od 01.07.2014 do 06.10.2014   -   platnost střídavého startu do 31.12.2014 
 Od 01.01.2015 do 06.04.2015   -   platnost střídavého startu do 30.06.2015 

8.) O povolení „junior startu“ rozhodne STK PKFS. V případě schválení bude hráči vystaven 
průkaz na „junior start“, který opravňuje hráče k nastoupení za nový klub, který bude na 
průkaze uveden. 
Tento průkaz neopravňuje hráče k nastoupení za mateřský klub 
 

9.) Vyhotovení průkazu na „junior start“ podléhá poplatku 200,- Kč. 

10.)  Hráč, jemuž byl povolen „junior start“ do nového klubu, může startovat v jednom soutěžním 

kole za družstva mateřského klubu a za družstvo klubu, do kterého mu byl „junior start“ 

povolen (i více utkání v jednom dni). 



11.)  Hráč startující na „junior start“ v jiném klubu nesmí být uveden na soupisce tohoto klubu. 

12.)  „Junior start“ nelze schválit pro hráče, kteří mají platné hostování. 

13.)   V případě disciplinárního provinění hráče, jemuž byl povolen „junior start“, je odpovědný 

klub, za jehož družstvo se hráč provinil. Při projednání přestupku platí ustanovení 

Disciplinárního řádu. Disciplinární komise udělí trest na omezené časové období. Potrestaný 

hráč nemůže po dobu trestu startovat v žádném soutěžním utkání. Za dodržení této 

skutečnosti zodpovídají oba kluby. 

14.)   Pokud dojde u hráče ke změnám uvedeným registračním a přestupním řádem FAČR 

(hostování, přestup….) s okamžitou platností se ruší i povolení „junior startu“. Mateřský klub, 

jehož hráči byl „junior start“ povolen do jiného klubu, je povinen toto oznámit na STK PKFS a 

zároveň obratem odevzdat na PKFS průkaz k „junior startu“, vystavený PKFS. 

15.)  Jakákoli neoprávněná manipulace s průkazem, případně neoprávněný start v souvislosti s 

„junior startem“ bude považována za mimořádně závažný přestupek ze strany klubu, za který 

takto hráč startoval a bude mít pro uvedený klub za následek herní i disciplinární postih a 

udělení pokuty až do výše 10.000,- Kč. 


