FLAGOVÁ SOUTĚŽ JUNIORŮ 2018
PRACOVNĚ-INFORMATIVNÍ VERZE PROPOZIC

1.

FLAGOVÁ LIGA U19

Flagová liga U19 (FLU19) je soutěží flag fotbalu určenou juniorské kategorii a hranou ve smíšených
týmech.
Vítěz FLU19 získá titul Juniorský mistr České republiky ve flag fotbalu (pro rok 2018).
1.A.

PODMÍNKY ÚČASTI

1.A.1.
PŘIHLÁŠKY
Týmy se přihlašovaly do 25. února.
V případě, že klub chce upravit informaci z přihlášky, musí podat novou přihlášku.
1.A.2.
ÚČAST ZAHRANIČNÍCH TÝMŮ
Pro účast zahraničních týmů v soutěži platí v plné míře tyto Propozice a rovněž přiměřeně ustanovení
Soutěžního řádu (SŘ). Zahraniční týmy se soutěže účastní na základě vzájemné dohody mezi klubem
a ČAAF, která může Propozice a/nebo SŘ upravit a zohlednit tak skutečnost, že jde o zahraniční, resp.
nečlenské kluby ČAAF.
1.A.3.
HRÁČI
Jako hráči smí nastoupit pouze členové ČAAF, úhrada členského příspěvku jednotlivce (ČPJ) na rok
2018 není nutná.
Nastoupit smí hráči narození v letech 1999 až 2002.
1.A.4.
VÝJIMKA PRO TÝMY DOSPĚLÝCH
V soutěži smí nastoupit i týmy dospělých (tzn. týmy, kde neplatí věkové omezení hráčů). Zvláštní týmy
(např. ženskou flagovou reprezentaci) může do soutěže přihlásit i přímo ČAAF. Pro tyto týmy platí
úpravy některých dalších bodů.
1.A.5.
TRENÉŘI A JINÍ ČLENOVÉ TÝMU
Jako jiní členové týmu smí nastoupit pouze členové ČAAF, úhrada ČPJ na rok 2018 není nutná.
1.B.

STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE

1.B.1.
STARTOVNÉ
Startovné činí 2000 Kč.
Součástí startovného je dodání 12 flagových setů flag-a-tag. Tyto sety budou týmům zaslané začátkem
dubna na jejich poštovní adresu.
Startovné může být zpětně navýšeno, viz dále. Navýšené startovné musí být uhrazeno do 31. července.
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
ČPK na rok 2018. Startovné se pak snižuje o 2000 Kč1
 Klub, který se v sezóně 2017 nezúčastnil žádné soutěže, může jednou za sezónu využít snížení
startovného o výši uhrazeného ČPK na rok 2017. Startovné se pak snižuje o 2000 Kč 1
1.B.3.
ÚHRADA STARTOVNÉHO
Startovné musí být uhrazeno nejpozději 28. února.

1

Je-li v Propozicích uvedeno startovné např. 2000 Kč a klub využije této možnosti snížení, tak startovné neplatí
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V případě pozdější úhrady je klub povinen uhradit poplatek za pozdní platbu ve výši 2000 Kč, přičemž
platí, že nejzazší den pro připsání startovného je 5. březen. Tento termín nebude posunut za žádných
okolností. K úhradě poplatku za pozdní platbu bude klub vyzván dodatečně.
1.B.4.
SOUTĚŽNÍ KAUCE
Soutěžní kauce činí 5000 Kč.
Soutěžní kauce musí být uhrazena nejpozději 28. února.
V případě pozdější úhrady je klub povinen uhradit poplatek za pozdní platbu ve výši 2000 Kč, přičemž
platí, že nejzazší den pro připsání startovného je 5. březen. Tento termín nebude posunut za žádných
okolností. K úhradě poplatku za pozdní platbu bude klub vyzván dodatečně. Poplatek za pozdní platbu
však nijak nenavyšuje samotnou soutěžní kauci.
1.B.5.
PLÁN PLATEB
Pro veškeré lhůty platí, že 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.
Je třeba uhradit tyto dvě platby:
 Do 28.2.: 2000 Kč (popsat jako Startovné-FLU19-Název klubu)2
 Do 28.2.: 5000 Kč (popsat jako Soutěžní kauce-FLU19-Název klubu)
1.B.6.
DŮSLEDEK NEUHRAZENÍ PRO TÝM
Neuhrazení startovného nebo soutěžní kauce povede k vyloučení týmu ze soutěže včetně důsledků
daných SŘ.
1.C.
FORMÁT
FLU19 je naplánovaná pro dvanáct týmů umístěných do jedné skupiny.
1.C.1.
ÚČASTNÍCI
Brno Amazons, Budweis Hellboys, Ostrava Steelers, Prague Black Panthers, Prague Lions, Prague
Mustangs, Příbram Bobcats, Příbram Bobcats ANG, Příbram Bobcats Women, Trutnov Rangers, Ústí
nad Labem Blades a Národní tým žen.
1.C.2.
ZÁKLADNÍ ČÁST
Základní část proběhne formou turnajů, během kterých vždy čtveřice týmů odehraje 6 zápasů (každý
tým 3 zápasy).
Každý tým odehraje celkem 5 turnajů, z nichž by alespoň 1 měl být domácí. Proti každému soupeři by
tým měl hrát alespoň jednou.
1.C.3.
REMÍZY V ZÁKLADNÍ ČÁSTI
Bude-li skóre zápasu v základní části po skončení druhého poločasu nerozhodné, zápas se
neprodlužuje (platí remíza). U konkrétních zápasů může ligový komisař předem nařídit odchýlení se od
tohoto pravidla.
1.C.4.
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
 Lepší poměr ze vzájemných zápasů hraných na neutrální půdě
 Vyšší průměrný ročník narození (nejvýše) deseti nejstarších hráčů týmu
 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

2
3

Při využití snížení startovného se platba neposílá.
Obecný příklad z tackle fotbalu: 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
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1.C.5.
PLAYOFFS
Do playoffs (finálového turnaje) postoupí týmy #1 až #4 dle pořadí základní části. V případě, že by se
na postupovém místě umístily „týmy dospělých“, budou přeřazeny na nepostupová místa (#5 a horší) a
jejich místa v playoffs zaujmou další týmy dle pořadí.
Pořadatelem playoffs bude jeden z účastníků.
V semifinále se střetnou:
 #1 vs #4
 #2 vs #3
Vítězové ze semifinále budou hrát finále, poražení budou hrát o třetí místo.
1.C.6.
CELKOVÉ POŘADÍ
Týmy hrající FLU19 2018 se v celkovém pořadí soutěže umístí na místech #1 až #12.
 #1: Vítěz
 #2: Poražený finalista
 #3: Vítěz zápasu o třetí místo
 #4: Poražený ze zápasu o třetí místo
 #5 až #12: Dle pořadí základní části

1.D.
TERMÍNOVÁ LISTINA
Termínovou listinou se rozumí přesný program zápasů, tzn. určení soupeřů jednotlivých týmů, datum,
čas a místo konání zápasů.
Zápasy se budou hrát v dávkách (v rámci turnajů), týmy odehrají vždy několik zápasů v rámci jednoho
turnaje (dne), zpravidla mezi 11. a 16. hodinou.
1.D.1.
SOUTĚŽNÍ TERMÍNY
Zápasy budou rozděleny rovnoměrně od dubna do června (včetně playoffs).
Konkrétní soutěžní termíny budou zveřejněny alespoň 4 týdny před konáním zápasů (termín dubnových
zápasů alespoň 2 týdny před jejich konáním).
1.D.2.
DODÁNÍ VHODNÝCH TERMÍNŮ
Týmy jsou povinny dodat možné termíny svých domácích turnajů, 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
turnaje určit bez ohledu na jimi dodané termíny, případně jim nebudou naplánované žádné domácí
turnaje.
1.D.3.
PLAYOFFS
Všechny zápasy playoffs se odehrají v jeden den, na jednom místě. Pořadatelem bude jeden
z účastníků playoffs.
Během soutěže osloví ligový komisař všechny týmy, kterých by se mohlo týkat pořadatelství playoffs a
týmy musí do 14 dnů oznámit datum a místo finálového turnaje pro případ, že jej budou pořádat.
Nedodání termínu může vést k dopočítání startovného ve výši 5000 Kč.
1.D.4.
ZMĚNY V TERMÍNOVÉ LISTINĚ
Změny ve vydané termínové listině schvaluje ligový komisař a podléhají poplatku dle typu změny.
 Změna areálu nebo času: 200 Kč
o Změna areálu nad dvacet km nebo času nad dvě hodiny provedená jeden měsíc nebo
méně před plánovaným zápasem (nebo novým termínem): 2000 Kč
 Změna data: 2000 Kč
Tyto poplatky se hradí ze soutěžní kauce týmu. Při změně areálu lze nově nahlásit jen dříve certifikovaný
areál. Ligový komisař má právo ve výjimečných případech upustit od poplatku za změnu.
1.D.5.
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
30 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.
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1.D.6.
ODLOŽENÍ ZÁPASU
Dojde-li k odložení zápasu nebo turnaje, určí další postup ligový komisař s ohledem na vyjádření
dotčených týmů. Náhradní termín (datum) zápasu oznámí ligový komisař co nejdříve po původně
plánovaném termínu a vyzve pořadatele k doplnění areálu a času. Ligový komisař však může
rozhodnout i o zrušení zápasu bez náhrady.
1.E.
PRAVIDLA A NORMY
Zápasy se hrají podle aktuálních flagových pravidel IFAF přeložených do češtiny. 4
1.E.1.
HRACÍ ČAS
Hrací čas ve všech zápasech je 2×20 minut.
1.E.2.
STANDARDY AREÁLŮ
Ve všech zápasech je nutno dodržet následující
 Základní povinné značení (sidelines, endlines, goallines, půlící čára, značky pro potvrzování) a
na hřištích musí být pylony, které však nemusí být originální fotbalové, ale lze je nahradit jiným
vhodným způsobem
 Adekvátní kapacita hráčských šaten, počet sprch a WC pro čtyři týmy (lze jim vyčlenit dvě dvojice
šaten)
 Šatna rozhodčích pro 6 osob
1.E.3.
ZÁPASOVÉ SOUPISKY
Na zápasovou soupisku lze zapsat nejvýše 15 hráčů. Tým předává jednu soupisku platnou pro celý
turnaj (pro všechny zápasy hracího dne).
1.E.4.
VÝSTROJ
Týmy jsou povinny mít vlastní výstroj.
Týmy musí mít jednotné barevné (nikoliv bílé) dresy s čísly (stačí vzadu), jednotné trenýrky (případně
tepláky ve stejné barvě jako trenýrky) a jednotné ponožky (délka ponožek smí být různá). Kromě
barevných dresů musí mít všechny týmy k dispozici i bílé dresy (nemusí mít čísla) k použití v případě
shody barev dresů.
Týmy musí používat flagové sety flag-a-tag.
1.E.5.
MÍČE
Zápasy lze hrát s míči „dospělé“ i Youth velikosti. Míče mohou být i gumové (kompozitní).
1.E.6.
KLESAJÍCÍ PRINCIP
Pokuty uvedené v SŘ se udělují ve čtvrtinové výši (tam, kde SŘ klesající princip připouští).
1.E.7.
SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ
Soutěžní období soutěže ve smyslu SŘ začne 1. dubna (v 0:01) a skončí 30. června. Vymezení
soutěžního období může být změněno v konečné verzi Propozic.
1.E.8.
HOSTOVÁNÍ
Hostování hráčů v týmech soutěže není možné, hrát za týmy mohou pouze členové příslušných klubů.
Hostování trenérů a jiných členů týmů je možné v souladu se SŘ a o takové hostování lze žádat nejdříve
1. března.
1.E.9.
ZPŮSOBILOST POSTOUPIT DO PLAYOFFS (TÝMY)
Do playoffs mohou postoupit pouze týmy, v jejichž neprospěch nebyly vyhlášeny kontumační výsledky
na různých turnajích.
Týmy dospělých do playoffs postoupit nemohou.
1.E.10. ZPŮSOBILOST POSTOUPIT DO PLAYOFFS (HRÁČI)
Nastoupit k zápasům playoffs jsou oprávněni pouze hráči, kteří za tým nastoupili k alespoň třem
turnajům.

4

Pravidla jsou v české podobě k dispozici na webu ČAAF.
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1.F.

JINÉ

1.F.1.
LIGOVÝ KOMISAŘ
Ligový komisař je osoba určená Předsednictvem.
1.F.2.
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.3.
HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU
Řádným odehráním soutěže vznikne příslušnému klubu nárok na hlasy na zasedání Parlamentu. Počty
hlasů jsou dané Stanovami.
Řádným odehráním se rozumí splnění podmínky pro způsobilost postupu do playoffs včetně odehrání
playoffs (pokud do něj tým postoupí).
1.F.4.
MLÁDEŽNICKÝ PROGRAM
FLU19 je soutěží splňující podmínky mládežnického programu. Podmínkou naplnění mládežnického
programu je řádné odehrání soutěže, viz výše.
1.F.5.
CERTIFIKACE AREÁLU
Všechny týmy mají možnost požádat o nezpoplatněnou certifikaci jednoho areálu. O takovou certifikaci
je nutné požádat nejpozději do 28. února a musí proběhnout nejpozději 31. března.
Dříve certifikované areály, ve kterých nenastaly změny podstatné pro certifikaci, novou certifikaci
nepotřebují (stávající certifikace platí i nadále).
1.F.6.
TROFEJE
První tři týmy celkového pořadí obdrží medaile (nejvýše 20 kusů pro tým), vítěz obdrží pohár pro
Juniorského mistra České republiky ve flag fotbalu.
1.F.7.
KREDITY, PODPORA, PRIZE MONEY
Ve FLU19 nelze získávat kredity. Podpora týmů bude popsaná v normě vydané Předsednictvem o
klubové podpoře.
Žádný tým nedostává žádné prize money (prémii za umístění) bez ohledu na umístění. Nad rámec
případné další podpory se neproplácejí žádné náklady spojené s účastí v soutěži.
1.F.8.
OSOBY V TÝMOVÉ ZÓNĚ
V týmové zóně se mohou zdržovat pouze členové týmu uvedení na týmové soupisce.
1.F.9.
ROZHODČÍ
Všechny kluby, které do soutěže přihlásí svoje týmy, musí vyslat své členy na školení rozhodčích flag
fotbalu. Takto proškolené osoby se stanou klubovými rozhodčími. Na každý turnaj pak musí s týmem
cestovat jeden klubový rozhodčí5 a turnaj odřídit. Týmům, které povinnost dodání klubových rozhodčích
na turnaje nesplní, bude dopočítáno startovné ve výši 5000 za každý neobsazený turnaj.
Případné vyplácení odměn a náhrad klubových rozhodčích je na jejich členských klubech, stejně tak
pořízení nutné výstroje. Z oblečení je nutný pouze dres 6.
Povinnost dodávání rozhodčích může být na návrh Komise rozhodčích zrušena rozhodnutím
Předsednictva.

5

V případě dohody klubů nemusí jít nutně o člena daného klubu, kluby si klubové rozhodčí mohou „půjčovat“. Odpovědnost za
dodání klubových rozhodčích se však „dohodou o zapůjčení“ nemění.
6
Akceptovatelné jsou i dresy s 1in pruhy, tedy dresy používané do sezóny 2014.
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