POKYN K MEZINÁRODNÍM PŘESTUPŮM
SMĚRNICE PŘEDSEDNICTVA 5/2017
S ohledem na nově vydaná pravidla mezinárodních přestupů jednou ze skupin vydávajících se za
představitele světové federace IFAF, vydává Předsednictvo tuto Směrnici určující postoj ČAAF
k mezinárodním přestupům.
Směrnice má být současně i „návodem“ pro jednotlivé situace, které by mohly nastat. Směrnice však
nemůže obsahovat veškeré možné kombinace, které by mohly nastat a nelze z ní automaticky
dovozovat, že explicitně nepokrytý případ „neexistuje“, resp. nevztahují se na něj žádná pravidla. Pokud
by k takové situaci došlo, je nutné postupovat podle případu, který je uvedené situaci nejbližší.

1.

ZÁKLADNÍ NORMA

Základní normou zůstávají pravidla mezinárodních přestupů vydaných tzv. skupinou IFAF Paris, podle
kterých se ČAAF řídí posledních několik let a zejména je aplikovala v prvních měsících sezóny 2017.
Pouze z důvodu kontinuity tedy ČAAF chce tato pravidla aplikovat i po zbytek letošní sezóny.

2.

PŘESTUPY K NÁM

Platí norma výše, která je podrobně rozebraná na webu ČAAF (Informace → Hráči → Mezinárodní
přestupy). Musí být zaplacen poplatek 130 € na zvláštní účet ČAAF a nutné jsou souhlasy IFAF a
asociace na druhé straně přestupu (tzn. asociace, která řídí soutěž, kterou nyní hráč hraje) s ITC
formulářem (formulářem mezinárodního přestupu).
Pokud IFAF k žádosti o přestup nevydá stanovisko (tzn. nevydá souhlas ani žádost nezamítne) do 14
dnů, tak ČAAF přestup přijme i bez vyjádření IFAF.

3.

PŘESTUPY PRYČ

I pro ně platí norma výše. V případě, že asociace na druhé straně přestupu (tzn. asociace, která řídí
soutěž, kterou hráč bude po přestupu hrát) bude aplikovat pouze přestupní pravidla tzv. skupiny IFAF
New York, tak ČAAF nechce členům bránit v mezinárodních přestupech a kvůli chaosu na mezinárodní
scéně znemožňovat takové přestupy a proto vyhoví i takové žádosti, avšak za předpokladu, že budou
splněny podmínky dané těmito pravidly, tzn. dojde k výzvě asociace na druhé straně přestupu a k
připsání poplatku 40 € na zvláštní účet ČAAF.

4.

PŘÍKLADY

4.A. ZAPOJENÍ DO SOUTĚŽE ČAAF
Tyto příklady se tedy týkají zpravidla nečlenů ČAAF, kteří se členy ČAAF stát chtějí (chtějí se zapojit do
soutěží ČAAF, k čemuž je členství nutné).
Nebudou-li splněny níže uvedené podmínky, nevznikne členství v ČAAF a tyto zápasy nelze hrát.
4.A.1. CIZINEC, KTERÝ DOSUD FOTBAL NEHRÁL
Pro něj platí standardní povinnost registrace v ČAAF, kde se musí stát členem.
Nejde o mezinárodní přestup, ale oproti občanu ČR však tento cizinec musí při registraci do ČAAF
vyplnit i tzv. Self Declaration formulář, se kterým však není spojen žádný poplatek.
4.A.2. HRÁČ
V plném rozsahu platí bod 2. Tento hráč se po přestupu stane členem ČAAF.
Příklad se týká hráčů, kteří hrají zahraniční soutěž. Po přestupu již tuto soutěž hrát nadále nemohou,
budou moci hrát již jen soutěž ČAAF, a to pouze za klub, do kterého přestoupí, resp. z něj mohou
následně přestupovat nebo hostovat za obvyklých podmínek.
4.A.3. TRENÉR
Na trenéry se pravidla mezinárodních přestupů nevztahují. Trenér se musí pouze registrovat a stát se
členem ČAAF.
Pro trenéry neplatí podmínka „mezinárodní exkluzivity“, tzn. lze být současně trenérem ve dvou různých
klubech ve dvou různých soutěžích. Přinejmenším to není překážkou z hlediska norem ČAAF, nicméně
může to být teoreticky překážkou ze strany asociace na druhé straně „přestupu“.
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V případě, že by se hráč chtěl stát jen trenérem, tak pro něj platí rovněž tento bod. V případě, že by se
trenér chtěl stát hráčem, tak záleží, zdali v minulosti hrál nebo nehrál, viz výše.
4.A.4. NESOUTĚŽNÍ ZÁPASY
Nesoutěžními zápasy se rozumí nesoutěžní zápasy pořádané členskými kluby ČAAF ve smyslu
Soutěžního řádu.
Bez ohledu na roli (hráč, trenér, nováček, nenováček) platí, že musí být členem ČAAF, ale ČAAF pro
nastoupení k nesoutěžním zápasům provedení mezinárodního přestupu nevyžaduje. Může to však být
vyžadováno asociací na druhé straně „přestupu“.
4.B. ZAPOJENÍ DO CIZÍ SOUTĚŽE
Cizí soutěží se rozumí soutěž organizovaná zahraniční asociací.
Tyto příklady se tedy týkají členů ČAAF, kteří se chtějí zapojit do cizí soutěže.
Nebudou-li splněny níže uvedené podmínky, dojde hraním cizí soutěže k porušení norem ČAAF,
konkrétně ke svévolnému nastoupení k zápasu v cizím týmu v zahraniční soutěži.
4.B.1. HRÁČ
V plném rozsahu platí bod 3. Členství v ČAAF v takovém případě automaticky nezaniká, bude pouze
deaktivována možnost, aby mohl být na soupisku přidán v roli hráče. Pokud hráč chce ukončit členství
v klubu a/nebo ČAAF, může tak učinit obvyklým způsobem.
Po dokončení přestupu již hráč nemůže hrát soutěž ČAAF. V žádném případě není možné, aby jeden
hráč současně hrál dvě různé soutěže za různé kluby. Hrát „současně“ přitom znamená, že v jeden
okamžik může být zapsán na zápasovou soupisku týmů různých klubů v různých soutěžích.
4.B.2. TRENÉR
Vzhledem k tomu, že na trenéry se pravidla mezinárodních přestupů nevztahují, tak se pro trenéra nic
nemění a je i přípustné, aby trenér „současně“ trénoval ve více klubech.
4.C. PŘÁTELSKÉ ZÁPASY NEČLENŮ ČAAF
Těmito zápasy se rozumí zápasy pořádané kluby, které nejsou členy ČAAF a jde o zápasy, které nejsou
ekvivalentem soutěžních zápasů ČAAF, zjednodušeně tedy přátelské zápasy. V případě pochybnosti,
zdali jde o zápas soutěžní nebo přátelský, si člen musí předem vyžádat stanovisko Rady.
Zde uvedený postup zahrnuje pouze pohled ze strany ČAAF a povinnosti člena ve vztahu k ČAAF, které
plynou z jeho členského vztahu. Jedná-li se o nastoupení k zápasu pořádaného klubem, který je členem
zahraniční asociace, tak pro nastoupení k tomuto zápasu mohou samozřejmě platit i pravidla této
asociace.
Tyto příklady se tedy týkají členů ČAAF, kteří se chtějí zapojit do těchto zápasů.
Nebudou-li splněny níže uvedené podmínky, dojde hraním těchto zápasů k porušení norem ČAAF,
konkrétně ke svévolnému nastoupení k zápasu v cizím týmu.
4.C.1. HRÁČ
Hráč si prostřednictvím svého členského klubu musí vyžádat souhlas Rady s nastoupením k takovému
zápasu. Jde tedy o „jednorázové“ hostování v cizím klubu, přičemž cizím klubem může být v tomto
případě jak členský klub ČAAF, tak i klub, který členem ČAAF není.
4.C.2. TRENÉR
Trenéři tímto nijak dotčeni nejsou a nevztahují se na ně žádná omezení.
4.D. TRNAVA BULLDOGS
Zvláštním případem je zapojení týmu Bulldogs do soutěže mužů, případně obecně případy na stejném
principu, kdy je start v soutěži ČAAF umožněn na základě vzájemné dohody mezi ČAAF a zahraničním
klubem.
Všichni hráči týmu Bulldogs musí být členy ČAAF (v režimu individuálního mimoklubového členství) a
současně v domácí soutěži Bulldogs (tzn. na Slovensku) mohou nastupovat pouze za Bulldogs.
Nevyžaduje se u nich však mezinárodní přestup (ze slovenské asociace do ČAAF), neboť nemění klub
a jako členové jednoho klubu hrají dvě různé soutěže řízené dvěma různými asociacemi a jde v zásadě
o ekvivalent případu, kdy se klub účastní „evropských pohárů“ a jeho hráči se v takovém případě rovněž
účastní dvou různých soutěží.
Pro mezinárodní přestupy (ze třetích zemí) do Bulldogs ČAAF vyžaduje mezinárodní přestup podle
bodu 2, ale akceptuje i mezinárodní přestupy provedené mezi třetí zemí a slovenskou asociací, neboť
v takovém případě platí předešlý odstavec, tzn. že tito hráči při hraní soutěže mužů již nemění klub.
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