Zmeny súboru predpisov schválené VV SSTZ dňa 3.5.2017
Prestupový poriadok:
3.2.1. Hráč môže hlásiť prestup v súťažnom ročníku v čase od 1.4. do 15.6 daného roku a od
1.1. do 15.1. nasledujúceho roku. Prestup ohlásený v termíne od 1.4. do 15.6. daného roku je
platný po schválení a nadobudne účinnosť od 1.7. daného roku, pričom hráč zostáva hráčom
pôvodného oddielu (klubu) do 30.6. daného roku.
VV SSTZ má oprávnenie predĺžiť termín ukončenia prestupov pre konkrétnu súťaž v prípade,
ak koniec súťaže alebo baráž je po termíne 15.6. príslušného súťažného ročníka. Prestup ohlásený v
termíne od 1.1 do 15.1 nasledujúceho roku nadobúda účinnosť okamžite po jeho schválení.

3.2.2. Hráč môže ohlásiť prestup aj v termíne od 16.6. do 15.9. daného roku, pričom v tomto
termíne materský oddiel - klub z ktorého hráč ohlasuje prestup a oddiel - klub do ktorého hráč
hlási prestup je povinný jednoznačne sa vyjadriť k prestupu na predpísanom tlačive "Ohlásenie
prestupu - hosťovania" a to : súhlasíme. Prestup po schválení nadobúda účinnosť okamžite po
jeho schválení avšak najskôr od 1.7.daného roku
Ak sa materský oddiel - klub uvedie na tlačive nesúhlas resp. nevyjadrí k prestupu hráča
na predpísanom tlačive "Ohlásenie prestupu - hosťovania", bude sa to považovať tiež ako
nesúhlas a v takom prípade matričná komisia takýto prestup zamietne.
3.8.2. Výška výchovného sa určuje. postavením hráča na rebríčku SR. Ku dňu podania
prestupu sa berú do úvahy aktuálne platné rebríčky SR. Pre prestupy v termíne od 1.1.do 30.6. je
rozhodujúci rebríček vydaný k 1.1. bežného roku , pre prestupy od 1.7.do 31.12. je rozhodujúci rebríček
vydaný k 1.7. bežného roku. Pre výpočet výchovného sa rebríček do 21 rokov nepoužíva.

Súťažný poriadok:
4.3.7.7.5.10. Každý hráč/hráčka môže byť zaradený najviac na troch súpiskách družstiev
dospelých (v jednom čase). To znamená, že môže byť aj na viacerých súpiskách daného klubu,
ale súčasne môže byť len na troch, bez ohľadu na to či hral, alebo nehral súťažné zápasy v danej
súťažnej triede, pričom sa musia dodržať všetky pravidlá na tvorbu súpisiek a v rámci
súťažného ročníka nemôže hráč/hračka nastúpiť za viac ako tri družstvá dospelých.
4.3.7.7.5.15. Oddiel - klub môže zaradiť hráča do nižšieho družstva v danej súťažnej kategórií,
než do ktorého základu by patril podľa svojho postavenia na rebríčku za podmienky, že
nenastúpil vo vyššej triede v danej súťažnej kategórií ani na jedno stretnutie a potom v danom
súťažnom ročníku vôbec nesmie byť na súpiske žiadneho iného družstva v danej súťažnej
kategórií.

