FLAGOVÁ SOUTĚŽ DOSPĚLÝCH 2018
PRACOVNĚ-INFORMATIVNÍ VERZE PROPOZIC

1.

FLAGOVÉ MISTROVSTVÍ

Flagové mistrovství (FM) je soutěž flag fotbalu určená kategorii dospělých a je hraná ve smíšených
týmech. Celý název soutěže zní Mistrovství České republiky ve flag fotbalu 2017.
Vítěz FM získá titul Mistr České republiky ve flag fotbalu (pro rok 2018).
1.A.

PODMÍNKY ÚČASTI

1.A.1.
PŘIHLÁŠKY
Týmy se přihlašují do soutěže přihláškou (skenem vyplněného formuláře v pdf podobě) poslanou
elektronickou komunikací z klubového emailu na email info@caaf.cz.
Název týmu bude shodný jako název klubu. V případě, že klub přihlásí více týmů, půjde o týmy A-B a
budou tak i pojmenované. Nelze přihlásit týmy 1-2 ve smyslu Soutěžního řádu. Pouze ve výjimečných
případech nemusí být název týmu nutně shodný s názvem klubu.
Lhůta pro podání přihlášky končí 31. července.
1.A.2.
BEZDLUŽNOST
Přihlášku lze akceptovat pouze od klubu, který vůči ČAAF nebo Americký fotbal s.r.o. nemá žádné
závazky. Přihláška od klubu se závazkem (z jakéhokoliv důvodu a lhostejno, zdali ve splatnosti nebo po
ní) nebude akceptována.
1.A.3.
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.4.
KAPACITA
Soutěže se může z kapacitních důvodů zúčastnit jen 12 týmů. Dojde-li k situaci, že se přihlásí více týmů,
budou přihlášky postupně akceptovány takto:
 A-týmy podle pořadí poslání přihlášky
 B-týmy podle pořadí poslání přihlášky
V případě zamítnutí přihlášky z důvodu naplnění kapacity se startovné vrací na účet, ze kterého bylo
uhrazeno.
1.A.5.
HRÁČI
Jako hráči týmu smí nastoupit pouze členové ČAAF narození v roce 2002 a starší. Postaršení není
možné.
Úhrada členského příspěvku jednotlivce na rok 2018 je nutnou podmínkou, avšak postačuje i ČPJu, tzn.
50 Kč.1
1.A.6.
TRENÉŘI A JINÍ ČLENOVÉ TÝMU
Jako jiní členové týmu smí nastoupit pouze členové ČAAF, úhrada ČPJ na rok 2018 není nutná.
1.A.7.
HOSTOVÁNÍ
O hostování se žádá obvyklým způsobem, avšak není zpoplatněno a hostující nemusí mít souhlas
svého klubu s hostováním.
O hostování v týmech soutěže lze žádat nejdříve 1. srpna. Žádost i souhlas „nového“ klubu musí být
v RS zaznamenány nejpozději 15. srpna v poledne. 2

1

Hráč musí mít zaplaceno v momentě uzamčení soupisek, jinak se na soupisku již nedostane. Členové, kteří již budou mít
zaplacený ČPJ (tzn. 400 Kč a více, dle Nařízení Parlamentu) samozřejmě ČPJu platit znovu/navíc nemusí!
2
Neexistuje žádná možnost prodloužení.
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1.B.

STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE

1.B.1.
STARTOVNÉ
Startovné činí 2000 Kč.
1.B.2.
ÚHRADA STARTOVNÉHO
Startovné musí být připsané na účtu ČAAF nejpozději 31. července. Později připsané startovné povede
ke zrušení přihlášky.
1.B.3.
SOUTĚŽNÍ KAUCE
Soutěžní kauce se nehradí.
1.B.4.
NEÚČAST
V případě neúčasti týmu startovné propadá a klub je povinen uhradit pokutu 5000 Kč do 14 dnů od
konání turnaje.
1.C.
FORMÁT
Systém bude určen v závislosti na počtu přihlášených týmů. Systém bude zveřejněn ve druhém vydání
Propozic (po uzavření přihlášek).
1.C.1.
REMÍZY
V základní části se postupuje rovnou dle pravidla 3.1.3.f. Pořadí týmů i stranu určí referee.
V playoffs se postupuje dle kompletního znění pravidla o prodloužení.
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
 Nižší počet hráčů na soupisce
 Lepší rozdíl skóre ze vzájemných 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.D.
TERMÍNOVÁ LISTINA
Soutěž se odehraje formou jednoho turnaje za účasti všech týmů na jednom místě.
Termín turnaje: sobota 18.8.
Místo turnaje: bude určeno nejpozději 30.6.
1.E.
PRAVIDLA A NORMY
Zápasy se hrají podle aktuálních flagových pravidel IFAF přeložených do češtiny. 4
1.E.1.
HRACÍ ČAS
Hrací čas v zápasech bude určen po stanovení formátu soutěže.
1.E.2.
ZÁPASOVÉ SOUPISKY
Na zápasovou soupisku lze zapsat nejvýše 15 hráčů. Tým předává jednu soupisku platnou pro celý
turnaj (pro všechny zápasy hracího dne).
Soupisky musí být vytvořeny nejpozději ve čtvrtek 16.8. ve 23:59, poté budou uzamčeny a nebude je již
možné editovat.
1.E.3.
DRESY
Hráči musí mít jednotné (tzn. všichni stejné), dostatečně sytě barevné (tzn. ne bílé ani velmi světlé)
dresy s čísly (alespoň vzadu).

3

Pokud se například tři týmy (A, B, C) vzájemně porazí (všechny budou mít poměr 1-1) a bude mezi nimi rozhodovat až další
kritérium. Tímto způsobem se však nehledá pořadí celé trojice, ale pouze nejlepší tým z této trojice. Jakmile je nejlepší
tým (třeba B) určen, tak mezi zbývajícími týmy (A, C) rozhodne jejich vzájemný zápas, tedy první pomocné kritérium.
4
Pravidla jsou v české podobě k dispozici na webu ČAAF.
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V případě porušení bude tým potrestán pokutou 3000 korun. V krajním případě (absence čehokoliv, co
lze označit za dresy) mohou rozhodčí rozhodnout o vyřazení týmu ze soutěže, což bude posouzeno
stejně jako neúčast.
Kromě primárních dresů musí mít všechny týmy k dispozici i záložní dresy jiné barvy pro případ barevné
shody mezi soupeři. V tomto případě postačí i trička stejné základní barvy bez čísel. V případě porušení
bude tým potrestán pokutou 1000 korun.
1.E.4.
DALŠÍ VÝSTROJ
Trenky a ponožky by měly být jednotné, nicméně jde pouze o doporučení a za porušení nenásleduje
žádná sankce.
Týmy musí používat flagové sety flag-a-tag. 5
Týmy jsou povinny mít vlastní míč na hraní.
1.E.5.
KLESAJÍCÍ PRINCIP
Pokuty uvedené v SŘ se udělují ve čtvrtinové výši (tam, kde SŘ klesající princip připouští).
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.
REŽIM POKUT
Pokuty se udělují v duchu bodu 11.K.3. SŘ (automatický trest).
1.F.4.
HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU
Účast v soutěži nemá žádný vliv na počty hlasů na Parlamentu.
1.F.5.
MLÁDEŽNICKÝ PROGRAM
Účast v soutěži nemá žádný vliv na mládežnický program.
1.F.6.
TROFEJE
První tři týmy celkového pořadí obdrží medaile (nejvýše 15 kusů pro tým), vítěz obdrží pohár pro Mistra
České republiky ve flag fotbalu.

5

Týmy při poslání přihlášky požádat o dodání sady 12 setů na místo konání za standardní cenu.
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