SOUTĚŽ JUNIORŮ 2017
PROPOZICE
Propozice jsou rozděleny na kapitolu se společnými ustanoveními a na kapitoly týkající se konkrétních
lig. Informace v kapitole týkající se konkrétní ligy je vždy nutné propojit se společnými ustanoveními,
neboť se vzájemně doplňují a pouze společně podávají ucelenou informaci.

1.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY LIGY

1.A.

PODMÍNKY ÚČASTI

1.A.1.
PŘIHLÁŠKY
Týmové přihlášky mohly kluby podávat do 25., resp. 30. června. S prodloužením lhůty byl spojen
poplatek za pozdní podání přihlášky ve výši 5000 korun.
1.A.2.
HRÁČI
Jako hráči smí nastoupit pouze členové ČAAF se zaplaceným členským příspěvkem jednotlivce (ČPJ)
na rok 2017 ve výši dané příslušnou normou a splňující věkové omezení dané SŘ.
1.A.3.
T RENÉŘI A JINÍ ČLENOVÉ TÝMU
Jako jiní členové týmu smí nastoupit pouze členové ČAAF, úhrada ČPJ na rok 2017 není nutná.
1.B.
STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE
Startovné a soutěžní kauce se liší dle ligy.
1.B.1.
PLÁN PLATEB
U každé ligy je uveden „plán plateb“, který je třeba dodržet.
Pro veškeré lhůty platí, že není-li uvedeno konkrétně jinak, tak se uvedeným datem rozumí připsání na
účet ČAAF, nikoliv odeslání platby z klubového nebo jiného účtu.
Platby musí být zadané jako oddělené, k žádné z nich nelze připojit žádnou další, platby je nutné uhradit
přesně v uvedené výši. Případný poplatek za pozdní platbu se rovněž hradí samostatně.
1.B.2.
SNÍŽENÍ STARTOVNÉHO
Startovné lze snížit následujícími způsoby. Jednotlivé způsoby lze i kombinovat a startovné se pak
snižuje o jejich součet
 Každý klub může jednou za sezónu využít snížení startovného za jeden tým o výši uhrazeného
členského příspěvku na rok 2017. Startovné se pak snižuje o 2000 Kč1
1.B.3.
ÚHRADA STARTOVNÉHO
Startovné musí být uhrazeno v samostatné platbě před posláním přihlášky do soutěže.
1.B.4.
ÚHRADA SOUTĚŽNÍ KAUCE
Soutěžní kauce musí být uhrazena v oddělené platbě tak, aby na účet ČAAF byla připsána nejpozději
26. července.
V případě pozdějšího připsání platby je klub povinen uhradit poplatek za pozdní platbu ve výši 2000 Kč
za každý den zpoždění, přičemž platí, že nejzazší den pro připsání soutěžní kauce je 31. červenec.
Tento termín nebude posunut za žádných okolností. K úhradě poplatku za pozdní platbu bude klub
vyzván dodatečně. Případný poplatek za pozdní platbu nijak nenavyšuje samotnou soutěžní kauci.
1.B.5.
DŮSLEDEK NEUHRAZENÍ PRO TÝM
Neuhrazení soutěžní kauce povede k vyloučení týmu ze soutěže včetně důsledků daných SŘ.

1

Je-li v Propozicích uvedeno startovné např. 10000 Kč a klub využije této možnosti snížení, platí startovné 8000 Kč

Propozice soutěže juniorů 2017, strana 1

1.B.6.
DŮSLEDEK NEUHRAZENÍ PRO ČLENY KLUBU
V případě neuhrazení soutěžní kauce nevznikne členům klubu věkové kategorie U19 žádná sankce. Do
31. srpna budou moci navíc přestupovat do jiných klubů, aniž by jejich původní klub měl nárok na
odstupné.
1.C.
FORMÁT
Formát každé z lig je vysvětlen v části Propozic věnované konkrétní lize.
1.C.1. POŘADÍ ZÁKLADNÍ ČÁSTI
Do určení pořadí základní části se počítají všechny odehrané zápasy.
1.C.2. POMOCNÁ KRITÉRIA PRO URČENÍ POŘADÍ
Při shodném poměru vítězství ku počtu odehraných zápasů (dále jen poměr) rozhodují o pořadí mezi
dvěma týmy následující kritéria v uvedeném pořadí:
 Lepší poměr ze vzájemných zápasů
 Počet passing touchdownů ze vzájemných zápasů2
 Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů
 Rozdíl skóre ze všech zápasů
 Los
Dojde-li ke shodě mezi třemi nebo více týmy, jsou aplikována stejná kritéria a pokud kterékoliv kritérium
určí nejlepší, případně (nelze-li určit nejlepší) nejhorší tým, tak je tento tým z dalšího určování pořadí
již vyřazen a k určení pořadí zbývajících týmů se použijí opět všechna pomocná kritéria od prvního.3
1.C.3. MERCY RULE
Bude-li na hřišti dosaženo výsledku s rozdílem skóre vyšším než 35 bodů, bude do tabulky a pro určení
pořadí podle pomocných kritérií výsledek zápasu započten takto: Počet bodů poraženého zůstane
nezměněn, počet bodů vítěze bude roven počtu bodů poraženého plus 35 bodů.
1.C.4. REMÍZY
Bude-li skóre zápasu v základní části po skončení čtvrté čtvrtiny nerozhodné, odehraje se prodloužení
podle pravidel pouze, je-li zápas druhým z dvojice vzájemných zápasů těchto soupeřů a nerozhodně
skončil i první vzájemný zápas. Do konečného skóre zápasu se prodloužení počítá výsledkem 1:0
bez ohledu na skutečný výsledek prodloužení.4
V ostatních případech platí nerozhodný výsledek a do výpočtu poměru se remíza oběma týmům započte
jako polovina vítězství.
1.D.
T ERMÍNOVÁ LISTINA
Termínovou listinou se rozumí přesný program zápasů, tzn. určení soupeřů jednotlivých týmů, datum,
čas kickoffu a místo konání zápasů. Součástí termínové listiny je i matice dresů.
Termínová listina bude vydána nejspíše na přelomu července a srpna. Časy kickoffů, místa zápasů a
barvy dresů budou ve vydané termínové listině uvedeny dle přihlášek do soutěže.
1.D.1.
RŮZNÉ TÝMY TÉHOŽ KLUBU
Při tvorbě termínové listiny bude, s ohledem na dodané termíny, brán ohled na kluby, které budou mít
v podzimních soutěžích více svých týmů. Současně však nelze nijak garantovat, že týmy jednoho
klubu nebudou hrát o stejném víkendu, případně dokonce ve stejný den.
1.D.2.
DODÁNÍ VHODNÝCH TERMÍNŮ
Týmy jsou povinny dodat možné termíny svých domácích zápasů, a to ve lhůtě stanovené ligovým
komisařem. Týmy by měly mít na paměti, že dodání dostatečného počtu termínů, které lze reálně
využít pro sestavení termínové listiny soutěže, je v zájmu celé soutěže. Týmům, které nedodají
dostatek volných termínů potřebných pro sestavení termínové listiny, případně je nedodají vůbec,
lze domácí zápasy určit bez ohledu na jimi dodané termíny.

2

Touchdowny naházené v prodloužení se nepočítají
Obecný příklad: Může dojít například na situaci, kdy se tři týmy (A, B, C,) vzájemně porazí (všechny budou mít poměr 1-1) a
bude mezi nimi rozhodovat až skóre ze vzájemných zápasů. Tímto způsobem se však nehledá pořadí celé trojice, ale
pouze nejlepší tým z této trojice. Jakmile je nejlepší tým (třeba B) určen podle skóre, tak mezi zbývajícími týmy (A, C)
rozhodne jejich vzájemný zápas, tedy první pomocné kritérium
4
Příklad: Zápas skončil vítězstvím 35:28 po prodloužení, zatímco po čtvrté čtvrtině bylo skóre nerozhodné 21:21. Vítězi se do
tabulky počítá vítězství 22:21, poraženému prohra 21:22
3
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1.D.3.
ZAČÁTKY ZÁPASŮ
Začátky zápasů stanovuje pořadatel zápasu. Bez omezení lze začátky sobotních zápasů stanovit mezi
12:00 a 17:00, začátky nedělních zápasů mezi 12:00 a 16:00. V ostatních případech je nutný souhlas
soupeře a ČAAF a v takovém případě lze začátek zápasu stanovit i na pátečních 19:00. Začátek
zápasu může přímo stanovit i ČAAF a to bez nutnosti souhlasu týmů.
Současně týmy musí při nahlašování začátků zápasů brát v potaz zkracující se podzimní dny. Případné
ukončení zápasu pro tmu nelze považovat za zásah vyšší moci.
V případě, že se ve stejném areálu (a na stejném hřišti) konají během dne dva zápasy, musí být začátky
zápasů stanoveny tak, že je budou oddělovat (alespoň) 4 hodiny.
1.D.4.
ZÁPASY PLAYOFFS
Začátkem října osloví ligový komisař všechny týmy, kterých by se mohlo týkat pořadatelství zápasů
playoffs a týmy musí do 7 dnů oznámit datum, čas a místo těchto zápasů pro případ, že je budou
pořádat. Týmy by měly mít na paměti, že si tyto termíny musí rezervovat v dostatečném předstihu,
nikoliv až po výzvě ligového komisaře.
1.D.5.
ZMĚNY V TERMÍNOVÉ LISTINĚ
Změny ve vydané termínové listině schvaluje ligový komisař a podléhají poplatku dle typu změny. Tyto
poplatky se hradí ze soutěžní kauce týmu.
Změny provedené více než jeden měsíc před plánovaným zápasem (nebo novým termínem):
 Změna areálu nebo času: bez poplatku
 Změna data: 2000 Kč
 Změna barvy dresů: 500 Kč
Změny provedené jeden měsíc nebo méně před plánovaným zápasem (nebo novým termínem):
 Změna areálu (do dvaceti km) nebo času (do dvou hodin včetně): 200 Kč
 Změna areálu nad dvacet km nebo času nad dvě hodiny: 2000 Kč
 Změna data: 2000 Kč
 Změna barvy dresů: 500 Kč
Ligový komisař má právo ve výjimečných případech upustit od poplatku za změnu.
1.D.6. ODEHRÁNÍ ZÁPASU V NEOBVYKLÉM AREÁLU
Pokud se tým rozhodne odehrát zápas v neobvyklém areálu a soupeři z tohoto důvodu vzniknou vyšší
náklady na cestování na tento zápas, má soupeř nárok na úhradu těchto navýšených nákladů do
výše 60 Kč za km (jen jedním směrem).
Neobvyklým areálem se rozumí takový, kde tým nehraje ostatní zápasy, kde nesídlí apod. V případě
pochybností o oprávněnosti nároku nebo jeho výši je rozhodnutí na ligovém komisaři.
1.D.7.
ODLOŽENÍ ZÁPASU
Dojde-li k odložení zápasu, určí ligový komisař s ohledem na vyjádření obou týmů, zdali se zápas
odehraje ve volném týdnu mezi základní částí a playoffs nebo v některém společném volném
víkendu, bude-li takový víkend k dispozici a bude-li z hlediska organizace soutěží výhodnější odehrát
zápas v takovém týdnu.
Náhradní termín (datum) zápasu oznámí ligový komisař co nejdříve po původně plánovaném termínu a
vyzve pořadatele k doplnění areálu a času zápasu. Ve zvláštních případech (například odložení
většího počtu zápasů) je ligový komisař oprávněn, s ohledem na vyjádření dotčených týmů, provést
změny v Termínové listině, které se budou týkat i neodložených zápasů.
K zápasům hraným v náhradním termínu nemohou nastoupit hráči, kteří měli v původním termínu
stopku nebo kteří do kluby přestoupili (nebo začali hostovat) až po původním termínu.
1.E.

PRAVIDLA A NORMY

1.E.1.
HRACÍ ČAS
Hrací čas je 4×12 minut a během druhého poločasu platí pravidlo o mercy rule v případě rozdílu skóre
alespoň 35 bodů. Se souhlasem hlavního trenéra prohrávajícího týmu lze podle pravidla o mercy
rule čas zastavovat a spouštět i během prvního poločasu.
Hrací čas nelze upravovat.
1.E.2.
SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ
Soutěžní období soutěže juniorů ve smyslu SŘ začne 1. září (v 0:01) a skončí 31. října.

Propozice soutěže juniorů 2017, strana 3

1.E.3.
HOSTOVÁNÍ
O hostování v týmech soutěže juniorů lze žádat nejdříve 1. srpna.
1.E.4.
KLESAJÍCÍ PRINCIP
Pokuty uvedené v Soutěžním řádu se udělují v poloviční výši (tam, kde SŘ klesající princip připouští).
1.F.

JINÉ

1.F.1.
HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU
Řádným odehráním soutěže vznikne příslušnému klubu nárok na hlasy na zasedání Parlamentu. Počty
hlasů jsou dané Stanovami.
1.F.2.
MLÁDEŽNICKÝ PROGRAM
Soutěž juniorů je soutěží splňující podmínky mládežnického programu. Každý tým „pokryje“ 60 (tým v
JL1), resp. 40 (tým v JL2) osob. Podmínkou je odehrání soutěže, nikoliv pouhá přihláška do ní.
1.F.3.
LIGOVÝ KOMISAŘ
Ligový komisař je osoba určená Předsednictvem.
1.F.4.
ROLE RADY
Proti veškerým rozhodnutím, která učiní ligový komisař, může přímo dotčený tým vznést námitku. Pro
vznesení námitky platí obdobné postupy jako pro vznášení námitek proti automatickému trestu ve
smyslu SŘ. O námitce rozhoduje Rada.
Se vznesením námitky není spojen žádný poplatek. Rada musí o námitce rozhodnout do 72 hodin od
jejího podání. Rozhodnutí ligového komisaře platí až do okamžiku vydání rozhodnutí Rady. Vydáním
rozhodnutí Rady se ruší rozhodnutí ligového komisaře a je nahrazeno rozhodnutím Rady. Pokud
Rada v dané věci ve stanovené lhůtě nerozhodne, platí i nadále rozhodnutí ligového komisaře. Další
námitka již možná není.
1.F.5.
UVEDENÍ AREÁLU, ČASU KICKOFFU A DRESŮ DO PŘIHLÁŠKY
Součástí přihlášky je uvedení areálu, ve kterém tým plánuje hrát své domácí zápasy, času kickoffu a
hlavní barvy sady (sad) dresů, které má tým k dispozici.
Uvedením areálu tým potvrzuje, že daný areál může v konkrétních termínech využít a že neprošel
změnami oproti certifikačnímu protokolu, resp. že již je certifikovaný.
Uvedený čas kickoffu bude převzat do termínové listiny a je shodný pro všechny domácí zápasy týmu.
Z uvedených barev dresů připraví ligový komisař matici dresů pro všechny zápasy tak, aby se vyloučila
možnost shodné barvy dresů obou týmů. Obecně platí zásada, že hosté hrají v bílých dresech a
domácí v barevných. V případě, že toto s ohledem na nahlášené barvy dresů nebude možné, tak
nejprve se musí přizpůsobit tým, který má více sad dresů a nebude-li toto možné, tak se musí
přizpůsobit tým hostů. Nastoupí-li tým v jiné sadě než podle matice dresů, bude potrestán pokutou
5000 korun (ve smyslu SŘ půjde o typ řízení AutomatD). Současně platí, že takový zápas lze odehrát
pouze v případě, že rozhodčí zápasu rozhodnou o dostatečné barevné odlišnosti dresů.
Po vydání termínové listiny lze areály, časy kickoffů a barvy dresů po krátkou stanovenou lhůtu změnit
(nebo stanovit) bez sankce.
1.F.6.
CERTIFIKACE
Všechny týmy mají možnost požádat o nezpoplatněnou certifikaci jednoho areálu. O takovou certifikaci
je nutné požádat nejpozději do 15. července a musí proběhnout nejpozději 15. srpna.
Dříve certifikované areály, ve kterých nenastaly změny podstatné pro certifikaci, novou certifikaci
nepotřebují (stávající certifikace platí i nadále).
1.F.7.
PROŠKOLENÍ
Všechny týmy mají možnost požádat5 do 31. července o proškolení z pravidel a norem. Proškolení je
zpoplatněno částkou 1000 korun. Pro nové týmy je proškolení povinné a zdarma.
1.F.8.
KREDITY, PODPORA, PRIZE MONEY
V soutěži nelze získávat kredity. Případná další podpora týmů bude popsaná v programech podpory
klubů vydaných Předsednictvem.

5

Samotné proškolení pak musí proběhnout před zahájením soutěže
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1.F.9.
OSOBY V TÝMOVÉ ZÓNĚ
V týmové zóně se mohou zdržovat pouze členové týmu uvedení na týmové soupisce.
1.F.10. DRESY
Týmy mohou použít pouze dresy z „databáze dresů“ ČAAF. Nové (v databázi dosud nevedené) dresy
musí být předloženy ke schválení a vložení do databáze. Je velmi silně doporučeno, aby si kluby
dresy nechaly schvalovat ještě před jejich výrobou.
V dresech nesplňujících požadavky pravidel lze hrát pouze v případě, že je jejich použití v soutěži
výslovně povoleno a tato výjimka je v databázi uvedena.
V každém případě platí, že týmy musí hrát v dresech dle matice dresů.
1.F.11. HELMY
V případě, že v týmu hostuje alespoň pět hráčů, má tento tým povoleno užití helem dvou různých barev.
1.F.12. IMPORTI
Na importa vedeného jako trenéra týmu juniorů se nebude v soutěži mužů 2018 vztahovat omezení
počtu importů na zápasové soupisce. Podmínky:
 Import může chybět na nejvýše jednom zápase týmu během soutěže
 Import musí být v soutěži juniorů 2017 i v soutěži mužů 2018 členem stejného klubu
 Výjimku lze uplatnit na nejvýše jednoho importa6
 Výjimka se týká konkrétní osoby, nelze ji přenést z osoby na osobu

6

Pokud by tedy tým měl jako trenéry tři importy, tak výjimku lze na jaře uplatnit na kteréhokoliv z nich, avšak pouze na jednoho
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2.

PRVNÍ JUNIORSKÁ LIGA

První juniorská liga amerického fotbalu (též 1. juniorská liga, zkratkou JL1) je nejvyšší výkonnostní
úrovní soutěže juniorů. JL1 je hraná v 11s formě fotbalu. Vítěz JL1 získá titul Juniorský mistr7 České
republiky v americkém fotbale pro rok 2017.
2.A.

PODMÍNKY ÚČASTI

2.A.1.
PŘIHLÁŠKY
Do JL1 byly týmy zařazeny dle přihlášek.
2.B.

STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE

2.B.1.
VÝŠE STARTOVNÉHO
Startovné činí 10000 Kč.
2.B.2.
VÝŠE SOUTĚŽNÍ KAUCE
Soutěžní kauce činí 10000 Kč.
2.B.3.
PLÁN PLATEB
Je třeba uhradit tyto dvě platby:
 Do 25.6.8 (do 30.6. se sankcí): 10000 Kč (popsat jako Startovné-JL-Název klubu)9
 Do 26.7. (do 31.7. se sankcí): 10000 Kč (popsat jako Soutěžní kauce-JL-Název klubu)
2.C.
FORMÁT
JL1 se účastní tři týmy umístěné do jedné společné skupiny.
2.C.1. ZÁKLADNÍ ČÁST
Každý tým odehraje čtyři zápasy, dva proti každému soupeři.
2.C.2. PLAYOFFS
První dva týmy postoupí přímo do finále.
Pořadatelem finále určí ČAAF jednoho z finalistů, případně se ČAAF rozhodne pořádat finále sama.
Oba finalisté však musí být připraveni zápas pořádat, při srovnatelných podmínkách má přednostní
právo/povinnost pořádat zápas vítěz základní části, který by byl domácím týmem ve smyslu pravidel
v případě, že by pořadatelem zápasu byla ČAAF.
2.D.

T ERMÍNOVÁ LISTINA

2.D.1.
SOUTĚŽNÍ TERMÍNY10
Začátek základní části: 9.9.
Konec základní části: 14.10.
Finále (Junior Bowl): 28.10.
2.D.2.
T ERMÍN FINÁLE
Finále lze pořádat i o týden později, aby se zvýšila možnost, že pořadatel bude mít k dispozici vhodný
areál.
2.E.

PRAVIDLA A NORMY

2.E.1.
STANDARDY AREÁLŮ
V zápasech je nutno dodržet následující
 Základní povinné značení (plné yardové čáry po 5 yardech), yardové značky povinné nejsou
 Adekvátní kapacita hráčských šaten, počet sprch a WC
 Šatna rozhodčích pro 5 osob
 Podavači míčů
7

V angličtině Champion
Resp. do okamžiku podání přihlášky do soutěže
9
Možnosti snížení startovného jsou popsané v kapitole 1.B.
10
Pro snazší orientaci se uvádí pouze soboty
8
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 Ukazatel skóre
 Mikrofon pro refereeho
2.E.2.
POSTARŠENÍ
Týmy mohou postaršit neomezený počet hráčů, kteří jsou členy daného klubu, podle bodu 6.B.3. SŘ
(hrajících už vloni) a nejvýše tři podle bodu 6.B.6. (dříve nehrající).
2.E.3.
OMEZENÍ ZÁPASOVÉ SOUPISKY
Minimální počet hráčů týmu připravených ke hře je 16. Pokud tým nemá ke hře připravený minimální
počet hráčů, zápas nelze zahájit. Maximální počet hráčů není stanoven.
Na zápasové soupisky na finále lze zapsat nejvýše 60 osob v libovolné kombinaci hráčů a jiných členů
týmu.
2.E.4.
ZÁPASOVÁ VIDEA
Povinné je pořízení zápasového videa v rozsahu A dle SŘ.
2.F.

JINÉ

2.F.1.
T ROFEJE
Oba finalisté obdrží medaile (nejvýše 60 kusů pro tým), vítěz obdrží pohár pro Juniorského mistra České
republiky.
2.F.2.
MARKETINGOVÉ UŽITÍ
ČAAF je oprávněna využít prostory v areálu a plochy na výstrojích hráčů pro reklamní a obchodní účely
za podmínek stanovených ve zvláštní Směrnici Předsednictva.
JL1 může mít v názvu i jméno titulárního partnera.
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3.

DRUHÁ JUNIORSKÁ LIGA

Druhá juniorská liga amerického fotbalu (též 2. juniorská liga, zkratkou JL2) je nižší výkonnostní úrovní
soutěže juniorů. JL2 je hraná v 8s formě fotbalu. Vítěz JL2 získá titul Vítěz11 Druhé juniorské ligy
amerického fotbalu 2017.
3.A.

PODMÍNKY ÚČASTI

3.A.1.
PŘIHLÁŠKY
Do JL2 byly týmy zařazeny dle přihlášek.
3.B.

STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE

3.B.1.
VÝŠE STARTOVNÉHO
Startovné činí 7500 Kč.
3.B.2.
VÝŠE SOUTĚŽNÍ KAUCE
Soutěžní kauce činí 10000 Kč.
3.B.3.
PLÁN PLATEB
Je třeba uhradit tyto dvě platby:
 Do 25.6.12 (do 30.6. se sankcí): 7500 Kč (popsat jako Startovné-JL-Název klubu)13
 Do 26.7. (do 31.7. se sankcí): 10000 Kč (popsat jako Soutěžní kauce-JL-Název klubu)
3.C.
FORMÁT
JL2 se účastní osm týmů umístěných do dvou skupin, Západ a Východ, po čtyřech týmech.
3.C.1.
ZÁKLADNÍ ČÁST
V základní části hrají týmy pouze proti soupeřům ze své skupiny. Každý tým odehraje šest zápasů, dva
proti každému soupeři.
3.C.2.
PLAYOFFS
Do playoffs postoupí dva týmy (tzn. rovnou finále), vítězové skupin v základní části.
Pořadatelem finále určí ČAAF jednoho z finalistů, případně se ČAAF rozhodne pořádat finále sama.
Oba finalisté však musí být připraveni zápas pořádat, při srovnatelných podmínkách má přednostní
právo/povinnost pořádat zápas vítěz základní části, který by byl domácím týmem ve smyslu pravidel
v případě, že by pořadatelem zápasu byla ČAAF.
3.D.

T ERMÍNOVÁ LISTINA

3.D.1.
SOUTĚŽNÍ TERMÍNY14
Začátek základní části: 2.9.
Konec základní části: 14.10.
Finále: 28.10.
3.D.2.
T ERMÍN FINÁLE
Finále lze pořádat i o týden později, aby se zvýšila možnost, že pořadatel bude mít k dispozici vhodný
areál.
3.E.

PRAVIDLA A NORMY

3.E.1.
ÚPRAVA PRAVIDEL – POTVRZENÍ PO TOUCHDOWNU
Tým potvrzující touchdown musí před ready for play oznámit, zdali bude potvrzovat kickem nebo hrou
a toto rozhodnutí je pro dané potvrzení neměnné.
V případě potvrzování hrou se akce rozehrává (není-li posunuto penalizací) z deseti yardů.

11

V angličtině Winner
Resp. do okamžiku podání přihlášky do soutěže
13
Možnosti snížení startovného jsou popsané v kapitole 1.B.
14
Pro snazší orientaci se uvádí pouze soboty
12
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3.E.2.
ÚPRAVA PRAVIDEL – Z NAČENÍ HŘIŠTĚ A ROZEHRÁVÁNÍ
Hřiště se vyznačuje dle SŘ. Všechny akce se rozehrávají zprostředka hřiště a to i v případě, že na hřišti
jsou namalované hashmarky pro 11s fotbal.
3.E.3.
STANDARDY AREÁLŮ
V zápasech je nutno dodržet následující
 Základní povinné značení (plné yardové čáry po 10 yardech), yardové značky povinné nejsou
 Adekvátní kapacita hráčských šaten, počet sprch a WC
 Šatna rozhodčích pro 4 osoby
 Podavači míčů
 Ukazatel skóre
3.E.4.
POSTARŠENÍ
Týmy mohou postaršit neomezený počet hráčů, kteří jsou členy daného klubu, podle bodu 6.B.3. SŘ
(hrajících už vloni) a nejvýše dva podle bodu 6.B.6. (dříve nehrající).
3.E.5.
OMEZENÍ ZÁPASOVÉ SOUPISKY
Minimální počet hráčů není stanoven. Maximální počet hráčů je 22.
Na zápasové soupisky na finále lze zapsat nejvýše 30 osob v libovolné kombinaci hráčů a jiných členů
týmu.
3.E.6.
ZÁPASOVÁ VIDEA
Povinné je pořízení zápasového videa v rozsahu B dle SŘ.
3.F.

JINÉ

3.F.1.
T ROFEJE
Oba finalisté obdrží medaile (nejvýše 30 kusů pro tým), vítěz obdrží pohár pro vítěze 2. juniorské ligy.
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