Výklad súboru predpisov VV SSTZ

aktualizovené 25.1.2017

Zápis VV SSTZ 7/2016
Žiadosť o výklad článku 4.3.3.2.8 súťažného poriadku od STKM Podlavice.
VV SSTZ k uvedenej žiadosti prijal nasledovné stanovisko: „Klub, členovia ktorého boli registrovaní
počas celej predchádzajúcej sezóny má právo účasti podľa SP SSTZ v kvalifikácii do vyššej súťaže, ak to
nie je v rozpore z rozpisom súťaže príslušného riadiaceho zväzu.“

Zápis VV SSTZ 6/2016
VV SSTZ urobil výklad pravidla o prestupe hráčov do 23 rokov. Rozhodujúci pre prestup je dátum
narodenia.

Zápis VV SSTZ 4/2016
VV SSTZ prerokoval žiadosť hráčov Pétera a Kopányiho o súhlas štartu v zahraničí. VV SSTZ súhlasí s
prestupom( hosťovaním) v zahraničnom klube, alebo kluboch, ak to umožňujú predpisy a pravidlá
príslušného národného zväzu.

Zápis VV SSTZ 2/2016
KSTZ Trnava požiadal o výklad článku SP č. 4.3.3.2.7. VV SSTZ vyložil článok nasledovne: „Družstvá
umiestnené na 2. alebo na 3. mieste majú právo účasti v baráži.“

Zápis VV SSTZ 1/2016
Výklad pravidla o dvoch rozhodcoch počas stretnutia družstiev, pričom jeden z nich vykonáva funkciu
hlavného rozhodcu stretnutia. VV SSTZ vyložil pravidlo nasledovne:
- v prípade problému v zápase, kde rozhoduje rozhodca a je potrebné rozhodnutie alebo výklad
pravidla od hlavného rozhodcu stretnutia, je možné na nevyhnutnú dobu prerušiť zápas, ktorý riadi
hlavný rozhodca stretnutia, aby mohol vykonať konkrétne rozhodnutie - hlavný rozhodca dostane v
zmysle smernice o odmenách rozhodcov len odmenu prislúchajúcu hlavnému rozhodcovi stretnutia a
rozhodca pri stole odmenu prislúchajúcu rozhodcovi.

Zápis VV SSTZ 8/2015
Výklad SP – zaradenie hráčov na súpisku : Každý hráč 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.

VV SSTZ prerokoval požiadavku na úpravu SP v článku 4.3.7.5.6. o zohľadňovaní účasti hráča , alebo
trénera na súťažiach zdravotne znevýhodnených . VV SSTZ vyložil článok nasledovne, nie je potrebná
zmena SP, nakoľko nie je potrebné zohľadňovať ich účasť na súťažiach zdravotne znevýhodnených
športovcov. Predpis sa týka len súťaží organizovaných z poverenia SSTZ
Zápis VV SSTZ 1/2014
- VV SSTZ urobil výklad článku 3.3.1 prestupového poriadku ( prestup – hosťovanie). V jednom
prestupovom termíne je možné uskutočniť prestup a zároveň povoliť hosťovanie do iného klubu.

