Metodický pokyn KRD č. 1/2018 – opakovaní střídání
1. V soutěžích žáků a dorostu, organizovaných OFS UH a KFS Zlín je povoleno OPAKOVANÉ
střádání po celou dobu utkání. Rozhodčí toto střídání nezapisuje do ZoU. Platí, že střídání je povoleno
pouze v PŘERUŠENÉ hře a se SOUHLASEM rozhodčího. Přerušenou hrou se rozumí i situace, kdy
se míč ocitne mimo hrací plochu a hra bude navázána autem, kopem z rohu nebo odkopem od branky.
Pokud bude institut opakovaného střídání zejména v utkání dorostu zneužíván k tzv. zdržování hry,
může tuto skutečnost R zohlednit ve stanovení délky nastavení hrací doby.
2. V soutěžích mužů – Okresní soutěže mužů sk. A,B,C, organizovaných OFS UH je povoleno
OPAKOVANÉ střídání do 70´. Od 71´je povoleno střídání nejvýše tří hráčů, přičemž toto střídání se
zapisuje do ZoU. Platí, že střídání je povoleno pouze v PŘERUŠENÉ hře a se SOUHLASEM
rozhodčího. Přerušenou hrou se rozumí i situace, kdy se míč ocitne mimo hrací plochu a hra bude
navázána autem, kopem z rohu nebo odkopem od branky. Pokud bude institut opakovaného střídání
zneužíván k tzv. zdržování hry, může tuto skutečnost R zohlednit ve stanovení délky nastavení hrací
doby.
3. Pokud nastane situace, že po 71´dojde ke střídání hráčů, kteří jsou uvedeni v základní sestavě,
systém neumožní toto střídání zapsat do ZoU, rozhodčí toto střídání popíše ve zprávě rozhodčího.
4. Pokud nastane situace, že po 71´dojde ke střídání hráče, který je v ZoU veden jako náhradník za
hráče, který je v základní sestavě, systém umožní zapsat střídání, avšak ze ZoU opticky vyplývá, že se
jedná o střídání „v opačném gardu“. Jestliže hráč, který vstoupil na HP po 71´
a) vstřelil brankub) byl mu udělen OT (ŽK,ČK)
c) došlo k jeho zranění
rozhodčí ve zprávě R uvede:
příklad: V 72´došlo ke střídání D15 za D7. Hráč D7 vstoupil na HP a v 76´mu byla udělena ŽK(ČK,
vstřelil branku)
4. Institut opakovaného střídání je v rámci soutěží OFS povolen článkem 7 Rozpisu soutěží OFS
Uherské Hradiště.
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