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Směrnice Ústeckého KFS pro střídavé starty 

1. Účel střídavého startu  

a) Zajistit možnost uplatnění hráčů při nasazování do hry v nižších soutěžích při jejich přechodném nevyužívání 

v mateřských klubech z důvodu poklesu výkonnosti nebo rozehrávání po zranění. 

b) Umožnit start nadějným hráčům v kvalitnějších soutěžích při zachování možnosti startu za mateřský klub. 

c) Vytvořit flexibilní podmínky pro nastupování hráčů za jiná mužstva. 

 

2.  Účinnost a podmínky střídavých startů 

a) Oddíly a družstva mohou využít statutu střídavých startů ve všech krajských, příp. okresních, soutěžích a ve 

všech kategoriích. 

b) Starty je možné uplatnit pouze z nižších soutěží do vyšších a naopak s výjimkou kategorie přípravek, kde je 

možné uplatnit střídavý start i rámci stejné soutěže. 

c) Hráč může startovat za svůj mateřský klub a jeden další klub. 

d) Za klub využívající možnosti střídavého startu může v soutěžním utkání nastoupit a být uvedeno v Zápise o 

utkání maximálně 5 hráčů z klubů působících v soutěžích, uvedených v odstavci a) bodu 2. na střídavý start 

s tím, že max. 2 hráči mohou být z vyšších soutěží. Toto ustanovení neplatí pro kategorii žákyň startujících 

v chlapecké kategorii žáků. 

e) Každý oddíl, může na střídavý start v mládežnických kategoriích, poskytnou celkem 3 hráče v každé věkové 

kategorii. V kategorii dospělých bez omezení. Toto ustanovení neplatí pro kategorii žákyň startujících 

v chlapecké kategorii žáků. 

f) Střídavý start je možné povolit minimálně na dobu jednoho měsíce. 

g) Maximální doba povolení střídavého startu je 1 soutěžní ročník. 

h) Střídavé starty je možné dojednávat v období od 1. července roku, ve kterém došlo k dohodě klubů, do 6. 

dubna roku následujícího.  

i) V období od 7. 4. do 30. 6. se střídavé starty nepovolují.  

j) Střídavý start není možné povolit hráči v době jeho hostování v jiném klubu. 

k) Střídavý start není povolen mezi mužstvy jednoho klubu v případech zařazení většího počtu mužstev tohoto 

klubu v soutěžích (A, B). 

l) Střídavý start není povolen té kategorii družstvu, kterou má ve vyšších soutěžích (Divize, ČFL, 2. liga, 1. 

Liga). 

m) Střídavý start nelze aplikovat do stejné třídy soutěže. 

n) Hráč, který přestoupí do jiného oddílu, nesmí v následujících 6 měsících využít střídavého startu. 

 

3. Sportovně technická opatření 

a) Žádost o střídavý start nebo Žádost o předčasné ukončení střídavého startu podává hráč nebo nový klub na 

předepsaném formuláři na stanovených registračních místech osobní doručením. 
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b) Rozhodnutí o střídavém startu vydá registrační oddělení na průkazu, který bude odlišný od řádných 

registračních průkazů. Dle vzoru registračního úseku ÚKFS. Žádost se podává v jednom originálním výtisku, 

opatřená podpisy a razítky zúčastněných stran. 

c) Hráč, který má povolen střídavý start musí být v zápisu o utkání zřetelně označen písmenem „S“. 

d) Hráč s povoleným střídavým startem nesmí být na soupisce klubu, ve kterém má povolen střídavý start. 

e) Hráč může startovat za svůj mateřský oddíl i za oddíl, kam mu byl střídavý start povolen bez omezení. 

f) V jednom klubu můžou na střídavý start působit hráči více klubů. Počet hráčů, stanovených v odstavci 2d) 

však není možné překročit. 

g) Registrační poplatek za povolení střídavého startu nebo předčasného ukončení střídavého startu je 

stanoven ve výši 500,-Kč za dospělého a 300,- Kč za mládež. Úhradu je nutno provést složením hotovosti 

na registračním místě, vždy před vydáním registračního průkazu či před předčasném ukončením střídavého 

staru. 

 

4. Řešení disciplinárních provinění 

a) Prohřešky hráče s povoleným střídavým startem řeší vždy disciplinární komise, příslušná k soutěži, ve které 

k přestupku došlo. 

b) V případě uložení trestu zastavením závodní činnosti na počet soutěžních utkání, nesmí hráč startovat za 

žádné jiné mužstvo v mistrovských a pohárových utkáních. Soutěžní, případně pohárová utkání se počítají 

pouze za soutěž, ve které k provinění hráče došlo. 

 

5.  Evidence a změny střídavého startu 

a) Evidenci hráčů, působících na střídavý start vede registrační úsek. 

b) Do ukončení platnosti střídavého startu není možné uzavírat žádná hostování ani přestup hráče do jiného 

klubu. 

c) Po ukončení platnosti střídavého startu bude hráč automaticky vyřazen z registru hráčů se střídavým 

startem. 

 

6. Závěrečná ustanovení 

a) Možnosti střídavého startu mohou využívat i OFS, příslušná k ÚKFS, pokud to schválí VV ÚKFS. 

b) Schválením žádosti OFS příslušným KFS se rozšíří možnost startu hráčů v soutěžích, řízených OFS, při 

zachování obousměrného působení tohoto předpisu. 

c) Směrnice nabývá platnosti dnem schválení VV ÚKFS, s účinností od 1. 7. 2014. 
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