Doplnenia k striedavému štartu hráča mládežníckeho družstva
V ISSF sa doplnila funkcia – žiadosť o striedavý štart /ukončenie striedavého štartu (funkcionalita je popísaná
nižšie). Dňa 22.2.2017 bola v ISSF nasadená finálna verzia striedavého štartu aj s potrebnými schvaľovacími procesmi.
Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča
vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii.
Klubový ISSF manažér družstva, v ktorom by mal/a hráč/ka štartovať na striedavý štart, zadáva žiadosť v
ISSF, hráč musí žiadosť potvrdiť a následne ISSF notifikuje klubového manažéra materského klubu. Materský klub sa
musí vyjadriť k striedavému štartu súhlasným stanoviskom, aby mohla byť táto žiadosť schválená tajomníkom ŠTK. Po
schválení všetkými stranami žiadosť dostáva na odsúhlasenie/zamietnutie tajomník príslušnej ŠTK. Bez vyjadrenia
materského klubu, alebo v prípade žiadosti so zamietavým stanoviskom, nemôže byť táto schválená.
Tajomník ŠTK na základe SPF, čl. 28 a čl. 31, musí dbať na princípy a ustanovenia týchto článkov. Musí ísť o
súťaže rozdielnych úrovní a aby to bolo zrealizované minimálne 7 dní pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťaže,
a to tej, ktorá začína skôr.
Striedavý štart sa správa ako matričný úkon, takže v prípade ukončenia striedavého štartu v medziobdobí hráč
nemôže zaevidovať iný striedavý štart a ani iný transfer.
Tak isto, ak má hráč zaevidovaný napríklad prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom ročníku na
striedavý štart a pod. v zmysle platných noriem SFZ.
Nakoľko sú tieto striedavé štarty podľa SPF v kompetencii príslušného riadiaceho orgánu, tak schvaľovací
proces musel byť presmerovaný na tajomníkov ŠTK. Ale keďže tieto striedavé štarty úzko súvisia s klasickými
transfermi, je nutná kooperácia medzi matrikárom zväzu a tajomníkmi ŠTK.
Vo všetkých prípadoch takýchto žiadostí je stanovený zovšeobecnený poplatok 5 €.
V prípade, že žiadosť je v súlade s týmito článkami, tajomník ŠTK žiadosť schváli.
Funkcionalita: v ISSF / elektronická podateľňa / žiadosť o transfer hráča / typ žiadosti: striedavý štart, registračné číslo
hráča, dátum začiatku, dátum ukončenia je vždy posledný deň súťažného ročníka, výber družstva a výber súťaže, v
ktorej by mal/a hráč/ka štartovať.“
Každá žiadosť o striedavý štart hráča mládežníckeho družstva sa musí podať elektronickou formou v
ISSF v zmysle vyššie uvedených pokynov.

