Fotbalová asociace České republiky
Pravidlová komise
Atletická 2474/8, 169 00, Praha 6 – Strahov

Mezinárodní výbor pro pravidla fotbalu (IFAB) vydal Oběžník č. 20 o pokračování dočasné změny Pravidla 3, týkající se povoleného počtu střídání, který zaslal všem národním fotbalovým asociacím a konfederacím.
Oběžník č. 20

Dočasné změny Pravidla 3 - pokračování
Zurich, 15. července 2020
Dne 8. května 2020 schválil IFAB návrh FIFA na zavedení dočasné změny Pravidla 3 – Hráči, týkající se maximálního počtu

povolených střídání u soutěží, které mají být dokončeny v roce 2020, kde je umožněno týmům používat v utkáních
maximálně pět náhradníků.
IFAB souhlasil s tím, že přezkoumá, zda lze tuto možnost prodloužit do roku 2021. Tento přezkum, který zahrnoval zpětnou
vazbu zúčastněných stran a analýzu dopadu COVID-19 na kalendář soutěží, ukázal, že počáteční důvody pro dočasnou změnu
zůstávají v platnosti a je pravděpodobné, že dopad bude pokračovat do roku 2021 kvůli různým faktorům, včetně toho, že:
• některé soutěže, které pokračovaly v roce 2020, mohou mít kratší dobu, než je obvyklé pro přípravu před začátkem
další sezóny
• pro mnoho soutěží bude sezóna 2020/21 zahrnovat utkání hrané ve zhuštěném období kvůli pozdějšímu zahájení a
nemožnému pozdějšímu ukončení z důvodů velkých mezinárodních turnajů
IFAB proto prodloužil možnost dočasné změny Pravidla 3 - Hráči pro soutěže, které mají plánované dokončení do 31. července 2021 a pro mezinárodní soutěže, které by se podle plánu měly uskutečnit v červenci / srpnu 2021.
Podrobnosti dočasné změny Pravidla 3 se nemění (viz Oběžník č.19 a připomenutí níže), IFAB by však rád připomněl, že
střídání v poločase se nepočítá jako použití jedné ze tří příležitostí.
Měnící se dopad pandemie na fotbal bude neustále sledován, aby bylo zajištěno, že v souvislosti s touto dočasnou změnou
budou v budoucnu přijata odpovídající opatření.
IFAB, Lukas Brud, sekretář

Dočasná změna Pravidel fotbalu
Pravidlo 3 - Hráči: Počet střídání
Starý text:
2. Počet střídání
Soutěžní utkání
Počet náhradníků, nejvýše však pět, kteří mohou být nasazeni v kterémkoli oficiálním utkání, určuje FIFA, konfederace nebo národní fotbalový svaz s výjimkou utkání mužů a žen, týkajících se prvních družstev klubů v nejvyšších
soutěžích nebo seniorských A družstev na mezinárodní úrovni, kde je maximum tři.
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Nový text - Dočasná změna:
•

v průběhu utkání, každé družstvo:
o může nasadit do hry maximálně 5 náhradníků
o má nejvýše 3 možnosti střídání
o může navíc provádět střídání v poločasové přestávce

•

v prodloužené době hry, každé družstvo:
o může nasadit dalšího náhradníka (ať už družstvo využilo nebo nevyužilo maximální počet náhradníků)
o má jednu další možnost ke střídání * (bez ohledu na to, zda družstvo využilo nebo nevyužilo maximální
počet možností ke střídání)
o může dodatečně provést střídání:
▪ v čase před zahájením prodloužené doby hry
▪ v poločase prodloužené doby hry

Jestliže družstvo nevyužilo maximální povolený počet střídání nebo možností ke střídání, mohou být nevyužitá střídání a možnosti ke střídání použity v prodloužené době hry.
*Tam, kde družstva provedou střídání současně, bude to považováno za jednu využitou možnost pro každé družstvo.

České Budějovice, 26.7.2020

zpracoval Jiří Kureš
předseda Pravidlové komise FAČR
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