
 

 

 
 

 
SMĚRNICE KE STŘÍDAVÉMU STARTU HRÁČE 

 
 

I. 
Sportovní účel střídavého startu 

 
1. Zajistit využití a rozvoj talentovaných hráčů malé kopané v klubech, které svou sportovní 

úrovní naplňují kritéria pro konkurenci a růst těchto hráčů. 
 

2. Umožnit start talentů ve sportovně kvalitnějších soutěžích.  
 

3. V důsledku využití střídavých startů lépe vyhodnocovat talent a perspektivu hráčů. 
 

II. 
Rozsah střídavého startu 

 
1. Střídavého startu může využít hráč, jehož mateřský a nový klub se na něm dohodly a 

vyjádřily svůj souhlas podpisem lístku ke střídavému startu.  
 

2. Hráč může v případě povolení střídavého startu hrát za svůj mateřský klub a dále je 
oprávněn startovat za nový klub, avšak pouze ve vyšší soutěži, přičemž platí, že 
v mateřském klubu může hráč nastupovat za všechny týmy („A“, „B“, „C“ tým, atd.), ale jen 
za jeden tým („A“, nebo „B“, nebo „C“ tým, atd.) klubu, kam má povolen střídavý start. 

 
3. V případě startu jiného týmu nového klubu („B“, „C“ týmu atd.) v soutěžích, ve kterých 

startuje také tým mateřského klubu hráče s povolením střídavého startu, není hráč za tento 
tým oprávněn startovat. Takový start je považován za neoprávněný start hráče. 

 
4. Hráč, který využívá střídavého startu, musí být uveden na soupisce nového týmu spolu s 

termínem ukončení střídavého startu, aby bylo jasně specifikováno, o jaký tým klubu se 
jedná v případě, že klub má více týmů. Přitom platí, že vždy musí jít o vyšší soutěž, než 
kterou hraje mateřský klub. 

 
5. Za nový klub mohou v jednom soutěžním utkání nastoupit maximálně 2 hráči s povolením 

střídavého startu.  

 
6. Střídavý start se povoluje vždy maximálně na polovinu sezóny, tedy v rozmezí od 1. 7. do 

31. 12 a od 1. 1. do 30. 6. daného roku. Střídavý start nelze předčasně ukončit.  

 
7. Střídavý start není povolen hráči, který je v době žádosti o střídavý start na hostování v 

jiném klubu.  

 



 

 

8. Hráč, kterému je povolen střídavý start v novém klubu, je oprávněn startovat v daném 
soutěžním kole za nový klub jen tehdy, neohrožuje - li to rozpis zápasů jeho mateřského 
klubu.  

 
9. Střídavý start je povolen pouze hráčům, kteří jsou na soupisce A týmu daného klubu.  

 
III. 

Sportovně technická opatření 
 

1. Žádost o střídavý start podává prezident nového klubu prostřednictvím potvrzení o 
přestupu / hostování / střídavém startu, které je ke stažení na internetovém portálu 
www.malakopanabrno.cz v sekci „DOKUMENTY – POTVRZENÍ“. Toto potvrzení se 
odevzdává na Oddělení pro registrace a transfery hráčů vždy ve třech vyhotoveních, 
včetně příslušných podpisů. Žádosti, která nesplňuje veškeré náležitosti, nebude vyhověno. 
 

2. Povolení ke střídavému startu vydává Oddělení pro registrace a transfery hráčů 
prostřednictvím registrační karty, na které je uvedeno, že se jedná o střídavý start a termín 
jeho ukončení. Registrační karta opravňuje hráče ke startu za tým, který je na ni uveden, 
neopravňuje však hráče ke startu za svůj mateřský tým. 

 
3. Výše poplatku za střídavý start (včetně vystavení registrační karty) je uvedena v Sazebníku 

poplatků a odměn. Poplatek je hrazen na účet BSMK nebo v hotovosti při odevzdání 
potvrzení o střídavém startu. 

 
4. Hráč, který má povolen střídavý start, musí být v zápise o utkání čitelně označen 

písmenem „S“. 
 

IV. 
Disciplinární řízení s hráči, kterým je povolen střídavý start 

 
1. Disciplinární řízení vedené s hráčem s povolením střídavého startu je v působnosti 

příslušné disciplinární komise řídícího orgánu soutěží, ve kterých startuje na základě 
povolení střídavého startu, nebo ve kterých startuje v rámci svého mateřského klubu.  

 
2. V případě uložení trestu zákazu činnosti na daný počet soutěžních utkání, který hráč 

obdržel jakožto člen nového týmu, má pozastavenou činnost v rámci tohoto týmu, ale může 
nastoupit za svůj mateřský tým a naopak. V případě uložení trestu zákazu činnosti na 
vymezené časové období v novém týmu, nesmí hráč nastoupit ani za svůj mateřský tým a 
naopak.  

 
V. 

Změny a evidence střídavého startu 
 
Do vypršení termínu vymezeného pro střídavý start není možné uzavírat žádná hostování ani 
přestupy daného hráče do jiného týmu. Po ukončení střídavého startu se daný hráč vrátí na 
soupisku svého mateřského týmu, přičemž záznam o střídavém startu zůstane v hráčově historii. 


