Prováděcí pokyny k čl. 330.25 Soutěžního řádu
Článek 330.25 SŘ určuje povinnost provést změnu soupisky družstva, jehož hráč základu
družstva během 1. poloviny základní části nehrál, nebo hrál jen minimálně.
Na základě dotazů a některých nejasností v tomto předpisu, vydává ČAST tyto vysvětlující
prováděcí pokyny:
1. Hráč, který nehrál v žádném utkání 1. poloviny základní části, musí být přeřazen na
soupisce na poslední místo - za hráče, kteří jsou členy oddílu a hráče na hostování, před
hráče, kteří jsou v oddílu na střídavý start.
2. Nastoupil-li hráč jen k jednomu utkání během 1. poloviny soutěže, platí pro splnění účasti
druhý odstavec čl. 330.25 „Pro splnění podmínky odehrání utkání je potřeba nastoupení
v základní sestavě na dvouhry a dohrání všech svých zápasů v utkání (bez vlastní
kontumace, bez odstoupení, bez vystřídání)“.
3. V případě, že hráč nastoupil k více utkáním, podmínku čl. 330.25 splnil.
4. Má-li oddíl v soutěžích ČAST více družstev, je povinen upravit soupisku družstva, na které
byl přeřazovaný hráč v základu, i všech nižších družstev.
5. Postup úpravy soupisek, pokud má oddíl v soutěžích ČAST více družstev a podmínku
odehraných utkání nesplnilo více hráčů:
5.1. Oddíl nejprve vyřadí všechny hráče, kteří nesplňují podmínku odehraných utkání.
5.2. Posune hráče na soupiskách podle předpisů v Soutěžním řádu.
5.3. Pro nové pořadí je možno využít výjimky podle SŘ čl. 330.04 nebo 330.10.
5.4. Hráč přeřazený ze základu družstva nemůže být doplněn na soupisku žádného dalšího
družstva.
6. Má-li oddíl v jedné skupině více družstev a termín obou jejich vzájemných utkání je určen
před prvním podzimním kolem soutěže, počítá se do 1. poloviny jen jedno utkání – to, které
by se hrálo v 1. polovině, pokud by soupeři nebyli z jednoho oddílu.
7. Případné předehrávky z 2. poloviny (domluvené nebo určené řídícím orgánem soutěže), se
pro splnění podmínky účasti v utkání 1. poloviny nepočítají.
8. Nezapočítává se ani odložené utkání, pokud by se hrálo po posledním termínu 1. poloviny
(pokud řídící orgán nerozhodne jinak).
9. Pro splnění podmínky odehraných utkání se počítají i utkání, ve kterých nastoupil hráč za
družstvo svého oddílu ve vyšší soutěži.
10.Hráčům, kteří mají schválen střídavý start, se pro splnění podmínky odehraných utkání
počítají i utkání, ve kterých nastoupil na základě tohoto povolení za jiný oddíl.
11.Hráčce, která je v družstvu žen na základě schváleného „hostování žen“ (SŘ čl. 461.02) a
hrála jen ve svém mateřském oddílu v soutěžích mužů, se pro splnění těchto podmínek,
utkání v soutěži mužů nepočítají.
12.Změny podle tohoto předpisu se netýkají oddílu, který má v soutěžích ČAST jen jedno
družstvo, nebo jedná-li se o soupisku nejnižšího družstva oddílu.
Schváleno VV ČAST 11.12.2016.

