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METODICKÝ POKYN 6 - 2016
OPAKOVANÉ STŘÍDÁNÍ
IFAB umožňuje národním fotbalovým svazům v utkání mládeže do osmnácti roků, ženské
kopané, seniorů nad 35 let a soutěží pro zdravotně postižené, že lze provádět i „opakované“
střídání (opětovné nastoupení téhož hráče do hry po předchozím vystřídání), pokud je to
povoleno Rozpisem příslušné soutěže.
Se souhlasem FAČR se toto týká i kategorie dospělých v nejnižších úrovních amatérského
fotbalu.
Podmínky stanoví Pravidla fotbalu (dále PF), Soutěžní řád (dále SŘ), Pravidla fotbalu malých
norem a bližší specifikaci opakovaného střídání pro každou příslušnou kategorii stanoví Rozpis
příslušné soutěže (dále RS), který musí obsahovat mimo jiné i ustanovení, kolik hráčů a
náhradníků smí družstvo k utkání maximálně nominovat. Tento počet je nejméně tři a nejvýše
sedm, pokud SŘ, nebo RS nestanoví jinak.
Opakované střídání je možné provádět též v přátelských utkání a turnajích ve všech věkových
kategoriích, ale pouze za předpokladu dohody všech družstev a vyrozumění rozhodčích, popř.
schválení propozic turnaje.

Podmínky opakovaného střídání (výměn)
Opakované střídání se týká všech hráčů a náhradníků uvedených v Zápise o utkání (dále ZOU),
v maximálním počtu dle příslušné kategorie stanovené PF, PF malých norem, SŘ a hlavně RS.
Po zahajovacím výkopu nemusí hráči dodržet posloupnost čísel na dresu uvedených v ZOU.
Opakované střídání se týká všech hráčů a náhradníků uvedených v ZOU před utkáním, pokud
SŘ nestanoví jinak.
Střídání hráčů musí být oznámeno v přerušené hře a provedeno co nejrychleji, aby
nedocházelo k promarňování doby hry. Rozhodčí proto nezaznamenává střídání /výměny) do
ZOU a nemá povinnost z tohoto důvodu nastavit dobu hry.
Hráči, kteří jdou na hrací plochu, musí být připraveni u lavičky pro příslušníky družstva v prostoru
technické zóny a hráči, kteří u hrací plochy odcházejí, ji mohou opustit kdekoliv, tedy i na
opačné straně hrací plochy, za brankou apod.
Hráč, který byl vystřídán, se smí v témže utkání znovu vrátit na hrací plochu a zúčastnit se další
hry.
Není omezen celkový počet střídání (výměn), ani počet střídání jednoho hráče. Vystřídaný
hráč se může zapojit do hry kdykoliv výše uvedeným způsobem, pokud není v PF, PF malých
norem, SŘ nebo RS stanoveno jinak. Např. PF 3 stanoví, že v posledních deseti minutách utkání
v kategorii starších žáků v počtu 10+1, lze střídat pouze standardním způsobem a maximálně
dva hráče. Vystřídat spoluhráče však mohou i ti, kteří se předtím utkání zúčastnili. V kategorii
přípravek a mladších žáků je opakované střídání nařízeno (pokud RS příslušné soutěže
nestanoví jinak). Případné omezení opakovaného střídání v určité fázi utkání a u každé příslušné
kategorie musí být v souladu s PF, SŘ či specifikováno v RS.
Za správné provádění výměny hráčů i jejich správný počet na hrací ploše zodpovídá vedoucí
družstva a trenér. V případě, že rozhodčí zjistí vyšší počet hráčů z jednoho či obou týmů na
hrací ploše, hru přeruší (pokud neuplatní výhodu ve hře) a hráče z hrací plochy vykáže, aby
zajistil pravidlově správný počet hráčů jednoho či obou družstev. Bez osobního trestu (vyjma

kategorie starších žáků, kde se osobní tresty udělují). Rozhodčí hru naváže nepřímým volným
kopem v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry.

Procedura střídání.
Kteréhokoliv hráče může vystřídat náhradník při dodržení těchto podmínek:
•
•
•
•
•
•
•

rozhodčí musí být o zamýšleném střídání informován
náhradník smí na hrací plochu vstoupit až poté co ji opustí střídaný hráč a dostane
souhlas od rozhodčího
náhradník či vystřídaný hráč smí vstoupit na hrací plochu od středové čáry a jen
v době, kdy je hra přerušena
střídání je ukončeno vstupem náhradníka na hrací plochu
vstupem na hrací plochu se náhradník či vystřídaný hráč stávána hráčem
hráč, který byl vystřídán, se v tomtéž utkání nesmí znovu zúčastnit hry kromě případů,
kdy jsou povolena opakovaná střídání
všichni náhradníci podléhají autoritě a pravomoci rozhodčího bez ohledu na to, zda
byli či nebyli nasazeni do hry.
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