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Směrnice FAČR upravující střídavý start talentovaných hráčů pro soutěžní ročník 2014/2015

Vážení sportovní přátelé,
na základě požadavků Komise mládeže, Sportovně – technického oddělení a Oddělení
neprofesionálního a mládežnického fotbalu schválil dne 3. června 2014 Výkonný výbor
FAČR nové znění výše uvedené směrnice, které je Vám tímto předkládáno a de facto
předáno k užívání.
Společným jmenovatelem pro přijaté změny bylo normu přiblížit původnímu cíli, tedy
především umožnění startu talentovaných hráčů mládeže ve sportovně kvalitnějších
soutěžích bez složité přestupní administrativy a s možností vyhodnocení talentu a
perspektivy hráče.
Pokud bychom chtěli mluvit o těch nejzásadnějších změnách vyplývajících z požadavků na
úpravy, pak jde především o omezení počtu startu hráčů ve smyslu jejich samotné registrace
na střídavý start, tedy de facto jasná „matematika“ a zjednodušení pro každý klub. Směrnice
navíc platí jen pro letošní soutěžní ročník tak, aby se na jeho konci mohli konkrétní
sportovní a organizační dopady opětovně vyhodnotit a eventuálně potvrdit či změnit.
Pokud půjdeme po jednotlivých změnách, pak je třeba říci, že vyjma PFS a jeho
specifičnosti, byly zrušeny „střídavé starty“ u kategorie přípravek, což má samozřejmě
jednoznačně racionální podtext.
Pokud jde o možnost startovat na střídavý start v „novém klubu“ pak opětovně došlo
k přijetí původnímu záměru normy v tom smyslu, že tady hráči mohou startovat pouze ve
své kategorii v souladu s článkem 68 Soutěžního řádu s větší volností pro regionální úroveň
KFS a OFS, kdy se často hrají společné soutěže mladší a starších kategorií žáků nebo
dorostu.
Nejzásadnější změnou je pak úprava „vtělená“ do článku II. odst. 4, kde je zcela jasně a
srozumitelně stanoven počet „povolených střídavých startů“ v jednotlivých kategoriích
během soutěžního ročníku 2014/2015.
Odstavec 5 pak omezuje možnost pro kategorii starších dorostenců pouze na půl roku a de
facto neumožňuje opětovný „střídavý start“ pro následující soutěžní ročník a těch hráčů,
kteří tento institut v letošním soutěžním ročníku využili ve lhůtě celého roku.
Odstavec 7 pak upravuje výše zmíněnou specifičnost PFS.
Ostatní ustanovení, především články III. IV. a V. de facto nedoznali žádných zásadních
změn.
Ve smyslu výše uvedeného věříme, že do zahájení nového soutěžního ročníku bude
směrnice odpovídajícím způsobem aplikovatelná v součinnosti všech zainteresovaných, ale
především fotbalových klubů samotných a naplní očekávání předkladatelů.

