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Výklad STP 01/2009 

Neúplná sestava 

Úvod 
VV ČKA obdržel následující žádost o výklad pravidel: 
Žádám Vás o výklad pravidel, jestli je možné uznat start šestého hráče (třeba jako střídání), který 
nebyl zapsán v sestavě před začátkem utkání. Jedná se o neoprávněný start? 

Výklad 

• V průběhu utkání není možné doplnit hráče na prázdné místo sestavy. 
• Prázdné místo na sestavě, tedy žádného hráče, nelze ani „vystřídat“.  
• Sestava, kterou předávají vedoucí družstev rozhodčímu před utkáním je úplná a družstvo 

nastoupí k utkání v takovém počtu hráčů, kolik  jich je na této sestavě uvedeno. 
• Nastoupí-li hráč v utkání v pořadí, které bylo na sestavě předané před utkáním rozhodčímu 

prázdné, jedná se o neoprávněný start. 

Zdůvodn ění 

Odkazy na STP 
Čl. 37, odst. 1, písm. c) Pravidel: 
Předložit rozhodčímu úplnou sestavu družstva včetně trenéra a jeho zástupců, registrační průkazy 
všech hráčů uvedených na sestavě. 

Čl. 11, odst. 1, písm. a) Soutěžního řádu: 
Vedoucí domácího družstva odevzdá rozhodčímu nejpozději 20 minut před stanoveným začátkem 
utkání kompletní sestavu družstva, která obsahuje jména předepsaného počtu hráčů družstva a 
jména trenéra a jeho zástupců. 

Čl. 6, odst. 8 Řádu rozhodčích: 
Vyžádat si od vedoucích družstev úplnou sestavu s uvedením jména trenéra a jeho zástupců, 
registrační průkazy hráčů uvedených v sestavě. ... atd. 

Důvody 
Sestava družstva je seznam osob, které nastoupí k utkání dle představy družstva. Sestava na 
začátku utkání je úplná a kompletní. Pokud ji družstvo uvede v menším než rozpisem soutěže 
předepsaném počtu hráčů, znamená to, že nastoupí s menším počtem hráčů, což předpisy 
nevylučují. V žádném případě však na prázdné místo sestavy nemůže nastoupit další hráč. Jeho 
případný start je neoprávněný a je anulován. 
Střídání je možné jen tehdy, když někdo nahrazuje někoho jiného. To vyplývá již ze samotného 
pojmu "střídat". 
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