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1.

ÚVOD

1.A.
ZÁKLADNÍ NORMA
Soutěžní řád (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace činností v rámci České Asociace
Amerického Fotbalu (dále jen ČAAF) pro rok 2018 a vztahuje se na všechny jejich účastníky. Členské
kluby odpovídají za porušení řádů a předpisů svými členy, hráči, činovníky a dalšími osobami, které
pověřily vykonáváním funkcí nebo činností v soutěžích a při jednotlivých zápasech.
1.B.
T ACKLE FOTBAL A FLAG FOTBAL
Povinnosti a tresty uvedené v SŘ se sice týkají přednostně tackle fotbalu, nicméně většina ustanovení
je napsaná univerzálně a neplyne-li z textace nebo povahy konkrétního ustanovení něco jiného, platí
dané ustanovení i pro flag fotbal.
V případech, kdy je zřejmé, že pro flag fotbal nelze použít přímou analogii, je na zvážení orgánu
vedoucího řízení, jak dalece se SŘ bude řídit při řízeních týkajících se flag fotbalu.
Propozice flagových soutěží se od textace SŘ mohou odchylovat i v případech, kdy SŘ možnost
odchýlení se výslovně neuvádí.
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2.

ČLENSTVÍ KLUBŮ

2.A.
REGISTRACE
O členství v ČAAF žádá spolek vyplněním přihlášky. Formulář přihlášky je na webu ČAAF. O přijetí
přihlášky rozhoduje Předsednictvo nebo Parlament. Členství schválené Předsednictvem podléhá
dodatečné ratifikaci Parlamentem na jeho nejbližším zasedání.
Přihlášku lze akceptovat až po úhradě registračního poplatku a v případě úplného a správného vyplnění
přihlášky. Neúplné přihlášky budou zamítnuty. Zamítnuty budou i přihlášky, u kterých nedojde do 14
dnů od podání k úhradě registračního poplatku. Zamítnuté přihlášky lze po splnění náležitostí podat
znovu.
Výše registračního poplatku je daná nařízením Parlamentu o členských příspěvcích.

2.B.
NÁZEV KLUBU
Název klubu se může lišit od názvu spolku, který klub registroval. Uvedení názvu klubu je součástí
registračního procesu, přičemž není dovoleno užít názvu, který by mohl vést k záměně s názvem již
existujícího klubu. Název klubu musí odkazovat na město nebo region1, ve kterém klub působí a měl by
respektovat zaběhnuté fotbalové zvyky2, není-li dobrý důvod pro odchýlení se. O vhodnosti názvu klubu
rozhoduje Předsednictvo, které má právo název klubu odmítnout.
2.C.
ZMĚNA ÚDAJŮ O KLUBU
Všechny změny údajů o klubu se oznamují formulářem, který je k dispozici na webu ČAAF. Změny
oznamuje přímo spolek.
2.D.

PŘESTUPKY NESOUVISEJÍCÍ SE ZÁPASY

2.D.1.
Nesoučinnost
Nedostatečná součinnost ve věcech vyplývajících z norem ČAAF, rozhodnutí orgánů ČAAF nebo
pokynů a výzev orgánů ČAAF.
Porušení bodu: Napomenutí (500) až 2000 Kč. ne ne. DK.3

2.D.2.
Znevážení jména
Jednání znevažující jméno ČAAF, orgánů ČAAF nebo členů ČAAF.
Porušení bodu: Napomenutí (1000) až 5000 Kč. ne ne  . DK.

2.D.3.
Dluhy
Neuhrazení uložené pokuty nebo poplatku ve stanovené lhůtě nebo neuhrazení faktury ve splatnosti.
Porušení bodu: Možné pozastavení členství. Opatření vůči dlužníkům, resp. pro případ neuhrazení členského příspěvku jsou
uvedeny ve Stanovách a v nařízení Parlamentu o členských příspěvcích.

2.E.
DOPINGOVÉ PŘESTUPKY
Přestupky proti dopingu jsou uvedené v samostatném bodě.

1

Čili např. Litoměřice Cokolivs nebo Šumava Cokolivs
Čili ne např. TJ Sokol Olomouc
3
Vysvětlení značek naleznete v bodě Informace o konkrétních trestech
2
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3.

ČLENSTVÍ JEDNOTLIVCŮ

Jednotlivci se rozumí fyzické osoby, které jsou členem ČAAF.
3.A.
REGISTRACE
O členství v ČAAF jednotlivec žádá prostřednictvím online formuláře na webu ČAAF.4 O přijetí přihlášky
rozhoduje Předsednictvo.
Přihlášku lze akceptovat až po úhradě registračního poplatku a v případě úplného a správného vyplnění
formuláře. Přihlášky podané neúplně nebo nesprávně vyplněným formulářem budou zamítnuty.
Zamítnuty budou i přihlášky, u kterých nedojde do 14 dnů od podání k úhradě registračního poplatku.
Zamítnuté přihlášky lze po splnění náležitostí podat znovu.
Výše registračního poplatku je daná nařízením Parlamentu o členských příspěvcích.

3.B.
KLUBOVÁ PŘÍSLUŠNOST
Jednotlivec má možnost volby mezi individuálním klubovým (tzn. členstvím v klubu) a individuálním
mimoklubovým členstvím (tzn. členství bez vazby na konkrétní klubu).
Pouze individuální klubové členství mj. umožňuje a současně je mj. podmínkou nastoupení k
soutěžnímu zápasu v jakékoliv roli a dává nepřímou možnost podílet se na rozhodování Parlamentu,
neboť hlasovací právo náleží pouze zástupcům klubů.
3.C.
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
Povinnost a výše členského příspěvku jednotlivce je daná Stanovami a nařízením Parlamentu o
členských příspěvcích.
Uhrazený členský příspěvek v základní výši mj. umožňuje a současně je mj. podmínkou nastoupení k
soutěžnímu zápasu tackle fotbalu v roli hráče.
3.D.
IMPORTI
Občané USA nebo Kanady jsou importy, pokud se fotbalu věnovali:
 Alespoň 1 rok na americké nebo kanadské vysoké škole; nebo
 Alespoň 2 roky na americké nebo kanadské střední škole
o Výjimka: Od jejich posledního zápasu na střední škole uplynulo alespoň 5 úplných sezón
a současně naposledy hráli středoškolskou soutěž v USA nebo Kanadě5
Občané ostatních zemí6 jsou importy, pokud se fotbalu věnovali:
 Alespoň 2 roky na americké nebo kanadské vysoké škole
o Výjimka: Hráči, kteří v soutěžích ČAAF působili již před odchodem
Porušení bodu (start hráče, u kterého se prokáže, že splňuje podmínky importa, avšak klub jej jako importa neoznačil): Rada
může přikročit k jakémukoliv trestu, který uzná za vhodný, včetně vyloučení týmu ze soutěže.

3.D.1.
Výjimky
Případná obecná možnost výjimky může být popsaná v propozicích soutěže.7 V individuálních
případech může klub Radu požádat o udělení výjimky a odejmutí statusu importa nad rámec obecné
možnosti. Žádost, která bude Radou zamítnuta, je zpoplatněna.
Zamítnutá žádost klubu o udělení výjimky: 500 Kč

3.E.
PŘESTUPY
Přestupem se rozumí změna klubové příslušnosti, případně změna individuálního mimoklubového
členství na individuální klubové.8 Přestupy se týkají všech jednotlivců, nejen hráčů (jde o přenesení
jednotlivce z jednoho klubu do jiného). Klub, ze kterého jednotlivec (přestupující) přestupuje, je původní
klub; klub, do kterého přestupující hodlá přestoupit, je nový klub.
Přestup schvaluje Předsednictvo.
3.E.1.
Přestupní proces
Přestupní proces má následující fáze:
 Jednotlivec o přestup zažádá prostřednictvím registračního systému (RS) ČAAF
4

Postup pro podání přihlášky je vysvětlen ve FAQ části webu ČAAF.
Do Česka tedy přicházejí přímo z USA/Kanady, nehráli již mezitím kdekoliv jinde, ať už by okolnosti byly jakékoliv. V případě,
že hráč již v soutěžích ČAAF působí, tak se pravidlo aplikuje ve stejném smyslu
6
Při dvojím občanství má přednost bod o USA a Kanadě
7
Jde o vazbu na celoroční působení v soutěžích ČAAF, tzn. na trénování mládeže
8
Změna individuálního klubového členství na individuální mimoklubové přestupem není
5
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 S přestupem vysloví souhlas nový klub
o K vyslovení souhlasu má nový klub lhůtu 14 dnů. Nevysloví-li nový klub souhlas v této
lhůtě, bude přestup zamítnut
 Po souhlasu nového klubu začne plynou lhůta 7 dnů, během kterých
o Je třeba uhradit registrační poplatek na účet ČAAF (může se tak stát i dříve)
o Může původní klub vznést požadavek na odstupné, případně po přestupujícím požadovat
úhradu dluhů apod.
 Vznese-li původní klub požadavek, je přestupujícímu dána nezbytně dlouhá lhůta (zpravidla
sedmidenní) k úhradě odstupného nebo vyřešení závazku
 Je-li registrační poplatek uhrazen, původní klub nevznese požadavek (nebo požadavek vznesen
byl, avšak byl ve stanovené lhůtě vyřešen) a přestupující nemá závazky vůči ČAAF, bude přestup
akceptován do 7 dnů od splnění poslední podmínky
 Pakliže ve stanovených lhůtách nedojde k úhradě registračního poplatku nebo nebude vyřešen
oprávněný požadavek původního klubu (byl-li vznesen) nebo má přestupující přetrvávající
závazek vůči ČAAF, bude žádost zamítnuta
o Zamítnuté žádosti lze podat znovu, nicméně v takových případech je nutné znovu
absolvovat všechny fáze přestupního procesu včetně úhrady registračního poplatku
3.E.2.
Původní klub
Původním klubem je členský klub, kterého je přestupující členem v okamžiku podání žádosti o přestup.
Ustanovení o přestupu platí přiměřeně i pro přestupující, jejichž členství v ČAAF zaniklo v aktuální nebo
předešlé sezóně oznámením o vystoupení z ČAAF, vyloučením z ČAAF, případně přestupem do
zahraničí či jinak. Původním klubem se v takovém případě rozumí klub, jehož byl přestupující členem
bezprostředně před zánikem členství v ČAAF.
3.E.3.
Soutěžní a nesoutěžní období
Každá soutěž má své soutěžní a nesoutěžní období. Není-li začátek soutěžního období stanoven
konkrétně, začíná soutěžní období 14 dnů před prvním plánovaným zápasem a končí posledním
zápasem soutěže (bez ohledu na ligu). Zbývající období je nesoutěžní.
Rozlišení mezi obdobími má smysl pouze v případě hráčů a v potaz se berou pouze soutěže, ve kterých
přestupující může, resp. zamýšlí nastoupit jako hráč.9
Rozhodující pro určení, zdali přestup proběhl v nesoutěžním nebo soutěžním období, jsou okamžiky
připsání10 registračního poplatku a podání žádosti v RS. Pokud jedno nebo druhé nastalo v soutěžním
období, jde o přestup spadající do soutěžního období.
3.E.4.
Registrační poplatek
Výše registračního poplatku spojeného s přestupem je daná nařízením Parlamentu o členských
příspěvcích.
3.E.5.
Zákaz startu
Pokud již v dané soutěži přestupující před přestupem nastoupil k zápasu, nesmí být uveden na
zápasové soupisky nového týmu v jeho dvou nejbližších zápasech po akceptaci přestupu.
3.F.
HOSTOVÁNÍ
Hostováním se rozumí možnost nastupovat za tým jiného klubu, než je hostující členem. Klubová
příslušnost je přitom během hostování nezměněna a hostující zůstává i nadále členem svého klubu, což
je zásadní rozdíl oproti přestupu.
3.F.1.
Platnost a délka hostování
Hostování se vždy sjednává na konkrétní soutěž a platí až do konce soutěže, na kterou je sjednáno bez
možnosti zrušení. Výjimka může být vymezena propozicemi flagové soutěže.
3.F.2.
Týmy různých klubů
Hráči mohou mít v daný okamžik vyřízené jen jedno hostování a během hostování nemohou jako hráči
nastupovat za týmy svého klubu. Pro jiné členy týmu toto omezení neplatí.11
9

Během sezóny probíhá řada soutěží a každá má své soutěžní a nesoutěžní období. Aby hráč mohl přestoupit v nesoutěžním
období, tak musí přestoupit v okamžiku, kdy žádná ze soutěží, ve kterých smí, resp. zamýšlí, nastoupit jako hráč, není ve
svém soutěžním období
10
Jde o okamžik připsání na účet ČAAF, nikoliv okamžik odeslání z účtu plátce
11
Hráči tedy mohou v daný okamžik být pouze na týmových soupiskách svého klubu, nebo hostovat v jednom konkrétním týmu
jiného klubu. Avšak ne obojí současně, tzn. nelze být jako hráč na soupisce týmu svého klubu a týmu jiného klubu. Jiní
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3.F.3.
Žádost o hostování
Není-li v propozicích soutěže uvedeno jinak, lze o hostování požádat nejdříve 1 měsíc před začátkem
soutěže, na kterou se hostování sjednává. O hostování se žádá v RS stejně jako o přestup, je však
nutné uvést, že žádost se týká hostování.12 S hostováním musí souhlasit oba13 kluby.
3.F.4.
Shody s přestupem
Pro hostování platí stejná pravidla jako pro přestupy týkající se soutěžního a nesoutěžního období, výše
a úhrady registračního poplatku a zákazu startu.
3.F.5.
Postaršení hráči
Postaršení hráči mohou hrát jen v týmu svého klubu, hostovat tedy nemohou.
3.G.
FRANCHISE TAGY
Kluby mohou označit až pět svých hráčů starších 20 let za výjimečné a označit je tzv. franchise tagem
(tagnout je).
Hráče lze tagnout pouze v nesoutěžním období soutěže mužů a současně nejpozději 1. prosince. Při
přestupu může nový klub přestupujícího hráče tagnout i později, avšak jen v nesoutěžním období
soutěže mužů.
Franchise tagy platí až do rozhodnutí klubu o odejmutí tagu. Má-li již klub pět označených hráčů, musí
klub současně určit i hráče, kterého hodlá odtagnout.
3.H.
ODSTUPNÉ
Odstupné má za cíl kontrolované přestupy mezi kluby a částečně zohledňuje náklady na výchovu hráčů.
Jde o částku, na kterou má původní klub nárok, nejde o povinnou platbu. Odstupné stanovuje částku,
kterou nový klub vyplatí původnímu, pokud se hráč, původní klub a nový klub nedohodnou jinak.
Odstupné se týká pouze soutěží a zápasů tackle fotbalu. Zapojení se do soutěží flag fotbalu odstupné
nijak neovlivňuje.
3.H.1.
Nedořešené závazky v původním klubu
Odstupné žádným způsobem nenahrazuje, nekrátí nebo neruší závazky hráče v jeho původním klubu
vyplývající z členství v tomto klubu. Závazky se rozumí pouze nedoplacené klubové příspěvky nebo
nevrácená zapůjčená výstroj. Takové závazky mohou být překážkou přestupu a původní klub je
oprávněn požadovat vyrovnání těchto závazků. Platí tyto zásady
 Klub může požadovat pouze písemně podložené závazky, případně závazek doložit jiným
nezpochybnitelným důkazem
 Pokud hráč považuje závazek za již vyřešený, musí předložit písemné důkazy, případně vyřešení
závazku doložit jiným nezpochybnitelným důkazem
 Nedoplacené klubové příspěvky lze nárokovat pouze za jednu sezónu, protože se vychází
z předpokladu, že pokud hráč klubu nezaplatí příspěvky za jednu sezónu, tak bez zaplacení
příspěvku na další sezónu klub vyřadí
 Lze požadovat navrácení výstroje zapůjčené před nejvýše 24 měsíci, protože se vychází
z předpokladu, že klub stav své výstroje sleduje průběžně a pokud by hráč klubu výstroj zadržoval
delší dobu, tak by klub již podnikl patřičná opatření k nápravě
 Závazkem jsou pouze závazky existující v době podání žádosti o přestup, nikoliv případné
budoucí závazky, které již přestupem nevzniknou14
 Nelze požadovat úhradu interních klubových pokut, případně dlužné mzdy a jiné benefity, které
jsou výhradně věcí smluvního ustanovení mezi klubem a hráčem, resp. vnitřního uspořádání mezi
spolkem a členem tohoto spolku, apod.
3.H.2.

Kritéria odstupného

členové týmu (čili zejména trenéři) mohou v daný okamžik být na týmových soupiskách různých klubů. Podmínkou pouze
je, že nelze být na týmových soupiskách dvou různých klubů ve stejné soutěži. Pro členy, kteří jsou současně hráči i
trenéry, platí pravidlo ve stejném duchu, tzn. mohou hrát v jednom klubu a trénovat v jiném
12
RS nedokáže rozlišit hostování a přestup, informaci o hostování je proto nezbytně nutné uvést do poznámky žádosti, jinak bude
posuzována jako žádost o přestup. Úspěšná žádost o hostování bude v RS vyhodnocena jako zamítnutá žádost o přestup
a hostování bude bezprostředně poté nastaveno „ručně“. RS se v případě hostování užívá pouze jako elektronická
platforma pro zpracování žádostí
13
Tedy jak klub, jehož je hostující členem, tak klub, v jehož týmu chce hostující hostovat. Souhlas klubu, jehož je hostující členem
musí být aktivní, tzn. na rozdíl od přestupu nestačí, že se klub nevyjádří
14
Akceptovatelným závazkem tak jsou nedoplacené příspěvky za zpravidla současnou sezónu, avšak nikoliv za sezóny budoucí
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3.H.2.a. Věk hráče
Věkem hráče se rozumí nezaokrouhlený věk v celých letech v den podání žádosti o přestup.
3.H.2.b. Posuzované sezóny
Sezóny se posuzují takto:
 Do začátku soutěžního období15 se posuzuje pět předešlých sezón
 Po začátku soutěžního období (nebo pokud hráč letos již nastoupil k soutěžnímu zápasu16) se
posuzují čtyři předešlé a letošní sezóna
3.H.2.c. Odehraná sezóna
Odehranou sezónou se rozumí sezóna, ve které hráč nastoupí k alespoň jednomu soutěžnímu zápasu
(počítaje i zahraniční soutěže).
Přestupuje-li hráč během soutěžního období, posuzuje se tato sezóna jako odehraná bez ohledu na
počet odehraných zápasů.
3.H.3.
Výpočet odstupného
3.H.3.a. Roční sazba
Roční sazba odstupného činí 1600 korun.
3.H.3.b. Věkový koeficient
Koeficient se určuje následovně:
 1.5, je-li hráči 21 nebo méně let
 1.4, je-li hráči 22 let
 1.3, je-li hráči 23 let
 1.2, je-li hráči 24 let
 1.1, je-li hráči 25 let
 1.0, je-li hráči 26 let
 0.9, je-li hráči 27 let
 0.8, je-li hráči 28 let
 0.7, je-li hráči 29 let
 0.6, je-li hráči 30 let
 0.5, je-li hráči 31 nebo více let
3.H.3.c. Franchise tag koeficient
Koeficient se určuje následovně:
 1.0, není-li hráč tagnutý
 2.0, je-li hráč tagnutý
3.H.3.d. Body
Za každou odehranou sezónu v 11s fotbale se přisuzuje 1.0 bodu. Za každou odehranou sezónu v jiné
formě fotbalu se přisuzuje 0.6 bodu. (Pozn.: pokud hráč během sezóny odehraje 11s i jinou formu,
přisuzuje se 1.0 bodu.)
3.H.3.e. Postup
Odstupné se vypočítává jako součin roční sazby, obou koeficientů a součtu bodů přisouzených za
všechny odehrané sezóny během posuzovaných sezón. Aplikace pro výpočet odstupného je k dispozici
na webu ČAAF.
3.H.4.
Strop odstupného
3.H.4.a. Netagnutý hráč
Strop odstupného se určuje podle ligy soutěže mužů, do které je zapojen tým nového klubu a to takto:
 Do začátku soutěžního období soutěže mužů podle loňského ročníku
 Po začátku soutěžního období soutěže mužů podle letošního ročníku
Strop odstupného činí:
 10000 korun pro přestupy do klubů zapojených do nejvyšší ligy soutěže mužů (ČLAF)
 8000 korun pro přestupy do klubů zapojených do nižších lig soutěže mužů (hraných 11s formou)
 6000 korun pro přestupy do ostatních klubů
3.H.4.b. Tagnutý hráč
Platí stejné zásady jako pro tagnutého hráče, stropy však jsou dvojnásobné, čili 20000, 16000, resp.
12000 korun.
3.H.5.

15
16

Smlouva mezi hráčem a klubem, odchodné

Jde o soutěžní období soutěže kategorie ale hráče. Pro juniora je tedy rozhodující soutěžní období juniorské soutěže atd.
Prakticky tedy zejména junior přestupující v létě
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Uzavřeli-li hráč a klub smlouvu17 řešící jejich vzájemný vztah a obsahující ustanovení týkající se
přestupu do jiného klubu, má tato smlouva přednost před odstupným a platí pouze ustanovení v této
smlouvě.18 Smlouvu s hráčem mladším 18 let musí podepsat i jeho zákonný zástupce, jinak je z pohledu
ČAAF neplatná. Smlouva musí být uploadovaná do RS (na profil hráče), jinak je z pohledu ČAAF
neplatná.
ČAAF přestup provede až po vypořádání smlouvy mezi hráčem a původním klubem, bude-li zachovávat
principy uvedené v SŘ. Bude-li smlouva obsahovat i povinnost uhradit finanční plnění spojené
s přestupem (odchodné), tak pro ČAAF je přípustné pouze odchodné ve výši nejvýše dvojnásobku
odstupného19, k případnému rozdílu se při posuzování splnění povinností nepřihlíží.20
Ve smlouvě musí být jasně uvedeno, jaké odchodné má původní klub právo žádat a to buď uvedením
konkrétní částky, nebo ve vztahu21 k odstupnému.
Není-li v SŘ konkrétně uvedeno jinak, vztahují se všechna ustanovení týkající se odstupného přiměřeně
i odchodného.
3.H.6.
Nové kluby
Do nově založených klubů může přestoupit až pět hráčů bez nutnosti za ně původním klubům hradit
odstupné. Do tohoto limitu se nezapočítávají hráči, kteří jsou vázáni smlouvou s původním klubem nebo
jsou tagnutí. Tato výjimka se týká pouze přestupů, kde k žádosti o přestup dojde do jednoho měsíce od
přijetí klubu za člena.
Pokud do nového klubu přestoupí více než pět hráčů, za které původní kluby žádají odstupné (a kteří
nebyli vázáni smlouvou ani tagnutí), je celkové odstupné pro původní kluby sníženo o odstupné pěti
hráčů s nejnižším odstupným a snížené odstupné je mezi původní kluby rozpočítáno v poměru
jednotlivých odstupných.
3.H.7.
Doložení nároku
Původní klub, který nárokuje odstupné, musí svůj nárok doložit. Bez doložení nároku nebude odstupné
přiznáno. Nárok původní klub dokládá v RS předložením následujícího:
 Vyplněnou aplikaci s přehledem odehraných sezón
 Doložení každé sezóny, kterou uvádí jako odehranou22
 Smlouvu s hráčem a v případě uplatnění franchise tagu i zmínku o něm
 Fakturu, jako titul k úhradě odstupného
3.H.8.
Spor o výši odstupného
V případě, že původní a nový klub nenaleznou shodu o výši odstupného, předloží oba kluby vlastní
návrh výše odstupného. Z těchto dvou návrhů Disciplinární komise rozhodne, na jakou výši má původní
klub nárok.23 Podobně Disciplinární komise může rozhodnout i v případě nedořešených závazků hráče
v jeho původním klubu, pokud usoudí, že jsou překážkou přestupu.
Pro takové řízení platí přiměřeně ustanovení platné pro řízení sporu mezi členy, nečíslované rozhodnutí
se však pouze dává na vědomí oběma klubům a poplatek za vydání rozhodnutí je na klubu, v jehož
prospěch nebylo rozhodnuto.
V případě, že některý klub předloží absurdní návrh výše odstupného, může Disciplinární komise tento
klub potrestat za nesoučinnost a rozhodne dle návrhu druhého klubu. V případě, že by absurdní návrhy
předložily oba kluby, může Disciplinární komise za nesoučinnost potrestat oba kluby a odstupné určí
sama.
3.H.9.
Vyhnutí se odstupnému
Odstupnému (není-li konkrétně uvedeno jinak, tak i odchodnému) se lze vyhnout, případně jej snížit,
několika způsoby, zpravidla však nejde o způsoby dovolené. Všechny způsoby, které nejsou dovolené,
jsou zpravidla24 založené na ukončení členství v jednom klubu a následném vzniku členství v jiném
17

Nebo jiný psaný závazek, ze kterého lze takový závazek dovodit rovněž
Částka odstupného se nenavyšuje o částkou uvedenou ve smlouvě (částky se nesčítají). Platí pouze smlouva
19
Je-li tedy vypočtené odstupné například 3400 korun a smlouva by určovala odchodné 20000 korun, bude přestup povolen,
pokud nový klub původnímu klubu uhradí 6800 korun. Naopak, vzhledem k tomu, že smlouva má přednost, tak pokud by
smlouva určovala odchodné 200 korun, tak platí tato částka, ačkoliv nejde o dvojnásobek odstupného. Je-li vypočtené
odstupné nulové, tak bude přestup povolen bez nutnosti uhradit odchodné
20
K rozdílu se nepřihlíží v rámci schvalování přestupu mezi kluby, což však nijak nezneplatňuje občanskoprávní závazky hráče
vůči klubu v jejich vzájemné smlouvě, která je věcí hráče a klubu!
21
Může jít o uvedení násobku odstupného (tzn. odchodné rovná se odstupné krát konstanta), případně navýšení odstupného o
konkrétní částku (tzn. odchodné rovná se odstupné plus konstanta)
22
Zmínkou zápasu, kde se hráč objevil na zápasové soupisce. Nejsou-li zápasové soupisky k dispozici, je třeba odehrání sezóny
doložit jinak, například fotografiemi, informací z článků, skórujících hráčů apod.
23
V případě zjevně nesmyslného návrhu má Disciplinární komise právo potrestat klub v odděleném řízení za nesoučinnost
24
SŘ nerozlišuje, zdali se hráč chtěl odstupnému vyhnout účelově a záměrně nebo zdali šlo o souhru okolností
18
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klubu, což dle definice přestup není. Případně je mezi původní a nový klub vložen třetí klub, kterým se
naruší přímá vazba mezi původním a novým klubem.
I v takových případech, kdy dojde k situaci, která naplňuje charakterem jednání vyhýbající se
odstupnému, má však původní klub nárok na odstupné.
Pokud se hráč odstupnému vyhýbat nechce a k takové situaci dojde skutečně shodou okolností, má
hráč možnost prostřednictvím ČAAF informovat svůj původní klub a to do sedmi dnů od události, kterou
lze interpretovat jako okamžik vyhnutí se odstupnému (tzn. od opětovného vzniku členství, druhému
přestupu, hostování atd.). Neučiní-li tak, má původní klub nárok nejen na odstupné, ale i sankci ve výši
odstupného.
Původní klub v těchto případech nárok nedokládá v RS, ale emailem a nárok musí být vznesen
nejpozději do tří měsíců od prvního odehraného soutěžního zápasu v novém klubu.
3.H.9.a. Vynechaná sezóna
Vynechat sezónu je jediný dovolený způsob, jak se vyhnout odstupnému. Důvod, pro který sezóna byla
vynechána, nehraje roli.
Povinnost uhradit odstupné původnímu klubu zaniká v případě, že hráč zcela vynechal pátou
z posuzovaných sezón (tzn. loňskou nebo letošní, dle data přestupu).
Vynechanou sezónou se rozumí sezóna, v níž hráč nenastoupil k žádnému soutěžnímu zápasu tackle
fotbalu v soutěžích ČAAF.
V případě přestupu v soutěžním období hráč tuto sezónu nevynechal (má se za to, že hráč již k alespoň
jednomu zápasu nastoupil bez ohledu na skutečný stav).
V případě, že hráč během posuzovaných sezón již přestupoval a před přestupem vynechal sezónu (tzn.
při předchozím přestupu nevznikl nárok na odstupné), tak do výpočtu odstupného nelze zahrnout
sezóny odehrané před přestupem.
3.H.9.b. Dvojitý přestup
Dvojitým přestupem se rozumí dva přestupy v relativně rychlém sledu za sebou. V prvním přestupu jde
o přestup z klubu A do klubu B, ve druhém o přestup (nebo hostování) z klubu B do klubu C. Aby nešlo
o dvojitý přestup, tak hráč musí v klubu B strávit alespoň celé jedno soutěžní období25 každé soutěže,
ke které je vzhledem ke svému věku oprávněn nastoupit.26 Dvojitý přestup není dovolený způsob, jak
se vyhnout odstupnému, resp. jak snížit výši odstupného.
Pokud k dvojitému přestupu dojde, má klub A nárok žádat odstupné, případně doplacení odstupného,
od klubu B i dodatečně. Výše odstupného se dopočítá podle kritérií platných v okamžiku přestupu do
klubu B, avšak byl-li strop odstupného platný pro klub C vyšší, použije se tento strop.27
Hráč nemusí původní klub (klub A) informovat v případech, kdy odstupné za přestup do klubu B bylo
nárokováno v plné výši a nárokované odstupné za přestup do klubu C by nemohlo být vyšší.
3.H.9.c. Ukončení činnosti
Samotným ukončením hráčské činnosti členství v klubu ani v členství v ČAAF nezaniká a jednotlivec je
i nadále členem svého klubu a v případě znovuzahájení činnosti v jiném klubu je tedy nutný přestup,
včetně případného mezinárodního přestupu.
3.H.9.d. Nehráči
Pokud se přestupující při přestupu zaváže v novém klubu nepůsobit jako hráč, tak na odstupné nemá
původní klub nárok.
Dojde-li k porušení závazku, má původní klub právo požadovat odstupné nebo odchodné dodatečně
(nebude-li splněna podmínka vynechané sezóny).
3.H.9.e. Ukončení členství
V případě ukončení členství v ČAAF a následného opětovného vzniku členství (v jinému klubu) se
postupuje v duchu ustanovení o odstupném. Stejně se postupuje v případě, kdy si hráč změní členství
z individuálního klubového na individuální mimoklubové a zpět.
3.I.
MEZINÁRODNÍ PŘESTUP
Všechna výše uvedená ustanovení se týkají domácích přestupů, tedy přestupů mezi dvěma kluby
ČAAF.
Změna klubu a následné hraní zahraniční soutěže je mezinárodní přestup. Takové přestupy řídí zvláštní
pravidla IFAF a nutností je schválená ITC28.
25

Pokud hráč do klubu B přestoupí v soutěžním období, tak v klubu B musí strávit toto soutěžní období i následující soutěžní
období stejné věkové kategorie. Podmínkou je totiž strávit v klubu B celé jedno soutěžní období
26
Pro muže to znamená, že v klubu B musí strávit jedno celé soutěžní období soutěže mužů. Pro juniora (který však smí
s postaršením nastoupit i v kategorii dospělých) to znamená, že v klubu B musí strávit jedno celé soutěžní období soutěže
mužů i jedno celé soutěžní období soutěže juniorů (pokud ještě může takové soutěžní období zažít). Atd.
27
Vzhledem k odlišným stropům pro různé ligy nemusí jít o totéž odstupné a použitím různých stropů lze tímto způsobem účelově
snížit odstupné. Dodatečně tedy lze žádat doplacení rozdílu obou odstupných
28
International transfer card, tedy potvrzení mezinárodního přestupu
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3.I.1.
Po přestupu
Individuální členství v ČAAF (klubové ani mimoklubové) mezinárodním přestupem nezaniká,
přestupujícího poté pouze nelze zapsat na zápasovou soupisku v roli hráče.29 Pokud chce přestupující
ukončit členství v klubu a/nebo ČAAF, musí tak učinit obvyklým způsobem.
Po dokončení mezinárodního přestupu již hráč nemůže hrát soutěž ČAAF. V žádném případě není
možné, aby jeden hráč současně30 hrál dvě různé soutěže za různé kluby.
3.I.1.a. Odstupné
Při mezinárodním přestupu nárok na odstupné nevzniká. Původní klub však má nárok požadovat
odchodné. O oprávněnosti nároku na odchodné rozhodne IFAF.
Dvojitým mezinárodním přestupem se odstupnému nelze vyhnout (nebude-li splněna podmínka
vynechané sezóny v soutěžích ČAAF). I kdyby po prvním přestupu došlo k ukončení členství v klubu,
tak se za původní klub považuje klub, ze kterého hráč přestoupil do zahraničí. Nárok na odstupné
zaniká, došlo-li k vypořádání odchodného při přestupu do zahraničí.
3.I.2.
Porušení pravidel mezinárodních přestupů
Nastoupí-li hráč k zápasu zahraniční soutěže bez schváleného mezinárodního přestupu, dojde ke
svévolnému nastoupení k zápasu v cizím týmu v zahraniční soutěži.
3.I.2.a. Odstupné
Pokud se po takovém porušení hráč „vrátí“ do soutěží ČAAF v jiném klubu než před opuštěním soutěží
ČAAF, tak se situace posuzuje jako vyhnutí se odstupnému. Neplatí však ustanovení o informování
svého původního klubu, tzn. původní klub má vždy nárok na odstupné i na sankci ve výši odstupného.
Tento nárok nezaniká ani vynechanou sezónou v soutěžích ČAAF a naopak, všechny takové sezóny
se považují za odehrané.
3.J.

PŘESTUPKY NESOUVISEJÍCÍ SE ZÁPASY

3.J.1.
Nesoučinnost
Nedostatečná součinnost ve věcech vyplývajících z norem ČAAF, rozhodnutí orgánů ČAAF nebo
pokynů a výzev orgánů ČAAF.
Porušení bodu: Napomenutí (500) až 2000 Kč. DK.

3.J.2.
Znevážení jména
Jednání člena ČAAF znevažující jméno ČAAF, orgánů ČAAF nebo členů ČAAF.
Porušení bodu: Napomenutí (1000) až 5000 Kč.  . DK.

3.J.3.
Dluhy
Neuhrazení uložené pokuty nebo poplatku ve stanovené lhůtě.
Porušení bodu: Možné pozastavení členství. Opatření vůči dlužníkům, resp. pro případ neuhrazení členského příspěvku jsou
uvedeny ve Stanovách a příslušném nařízení Parlamentu.

3.K.
DOPINGOVÉ PŘESTUPKY
Přestupky proti dopingu jsou uvedené v samostatném bodě.

29

Omezení zapisování na zápasovou soupisku je automatické, nastavením v RS. Přestupujícího však i po přestupu lze na
zápasovou soupisku zapsat v jiné roli, protože i nadále zůstává členem
30
Hrát „současně“ přitom znamená, že v jeden okamžik může být zapsán na zápasovou soupisku týmů různých klubů v různých
soutěžích
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4.

SOUTĚŽE ŘÍZENÉ ČAAF

Soutěže ČAAF vyhlašuje a řídí Rada.
Veškerá práva, zejména organizační a práva na marketingové využití, spojená s těmito soutěžemi,
náleží ČAAF. ČAAF může tato práva smluvně přenechat jinému subjektu.
4.A.
SYSTÉM SOUTĚŽÍ
Systém soutěže je stanoven v propozicích soutěže.
4.A.1.
Sezóna
Sezónou se rozumí (kalendářní) rok, během kterého se konají soutěže.
4.A.2.
Liga
Je-li soutěž rozdělena výkonnostně, jde o členění na ligy.
4.A.3.
Skupina
Je-li soutěž nebo liga rozdělena regionálně nebo jinak, jde o členění na skupiny.
4.B.

POŘADÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI

4.B.1.
Bilance
Základním kritériem rozhodujícím o pořadí týmů v základní části je jejich bilance výher a proher.31
Kontumované zápasy se do bilance počítají, anulované zápasy se do bilance nepočítají. V případě
odstoupení nebo vyloučení týmu z rozehrané soutěže jsou všechny (i již odehrané) zápasy tohoto týmu
anulovány.
4.B.2.
Pomocná kritéria
Pomocná kritéria jsou stanovena v propozicích soutěže. V propozicích soutěže mohou být stanoveny i
další parametry určování pořadí a propozice soutěže mohou stanovit, že neplatí pravidlo >35, případně
mohou připustit možnost, že se zápasy nemusí prodlužovat a mohou skončit nerozhodně.
4.B.3.
Pravidlo >35
Skončí-li zápas výhrou o více než 35 bodů, započítává se skóre zápasu do tabulky takto:
 Počet bodů poraženého zůstane nezměněn
 Počet bodů vítěze bude roven počtu bodů poraženého plus 35 bodů
Takto upravené skóre se použije ve všech pomocných kritériích.
4.B.4.
Remízy
V případě nerozhodného skóre po skončení základní hrací doby zápasu se zápasy prodlužují dle
pravidel. Do konečného skóre zápasu se však prodloužení počítá výsledkem 1:0 bez ohledu na
skutečný výsledek prodloužení.32 Takto upravené skóre se použije ve všech pomocných kritériích.
4.C.
PLAYOFFS
Formát playoffs navazujícího na základní část i způsob určení postupujících je součástí propozic
soutěže.
Tým, který v základní části skončil v tabulce na místě zajišťujícím postup do playoffs, ale v jehož
neprospěch byly v soutěži vyhlášeny dva nebo více kontumačních výsledků, ztrácí právo na postup.
Rada rozhodne, zdali takový tým bude v tabulce zařazen na nejbližší nepostupové místo a nahrazen,
nebo zdali soupeř tohoto týmu postoupí bez boje, případně jiný způsob, který vyřeší nastalou situaci.
4.D.
CELKOVÉ POŘADÍ
Propozice konkrétní soutěže mohou určení celkového pořadí stanovit odlišně.
4.D.1.

Celkové pořadí soutěže

31

Přesně jde matematicky o podíl, kde dělencem je počet výher a dělitelem je počet odehraných zápasů. Případná remíza se do
počtu výher započítává jako polovinou. Při dvou výhrách, jedné remíze a jedné porážce zní rovnice takto: 2.5:4=0.625
32
Příklad: Zápas skončil 35:28 po prodloužení, zatímco po základní hrací době bylo skóre nerozhodné 21:21. Vítězi se do tabulky
počítá výhra 22:21, poraženému prohra 21:22
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Je-li soutěž rozdělená do lig, tak se celkové pořadí tvoří s respektováním úrovně jednotlivých lig, a to
bez ohledu na případné baráže.33
4.D.2.
Týmy hrající playoffs
Celkové pořadí určí jejich výsledky v playoffs. V případě, že v playoffs skončí více týmů ve stejné fázi a
jejich poslední zápas nebude jejich vzájemným34, tak jejich celkové pořadí určí nasazení do playoffs,
případně stejná kritéria, kterými by se pořadí určilo v základní části. Obdobně se postupuje v případě
zápasů o umístění.
4.D.3.
Týmy nehrající playoffs
Celkové pořadí týmů, které odehrály pouze základní část, je shodné jako v základní části. Je-li liga
rozdělena do skupin, rozhodnou o jejich celkovém pořadí kritéria určující pořadí v základní části, a to
bez ohledu na rozdělení do skupin. Nemůže ale dojít k tomu, že by celkové pořadí seřadilo týmy v rámci
skupiny jinak, než tomu bylo po základní části.35

33
34
35

Pokud hrálo první ligu osm týmů, tak obsadí místa 1-8. Osmičlenná druhá liga pak obsadí místa 9-16. Atd.
Například tedy poražení semifinalisté, aniž by se hrál zápas o třetí místo
Příklad se třemi skupinami po čtyřech týmech, kde dva, dva a dva postupují do playoffs: celkem sedmým týmem bude nejlepší
z třetích (tyto týmy seřadí obvyklá kritéria, tedy nejprve bilance, dále třeba jejich vzájemný zápas atp.). Dále se srovnají
dva zbývající třetí týmy a čtvrtý tým ze skupiny nejlepšího třetího. Atd.
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5.

ÚČAST KLUBŮ V SOUTĚŽÍCH ČAAF

5.A.
PRÁVO ÚČASTI
Soutěží se mohou účastnit pouze týmy přihlášené kluby.
5.A.1.
Účast zahraničních týmů
Soutěží se mohou účastnit zahraniční týmy. Pro jejich účast je nutný souhlas jejich domácí asociace.
Práva a povinnosti zahraničních týmů jsou upraveny vzájemnou dohodou mezi týmem a ČAAF.
5.A.2.
Zařazení do soutěže
O účasti týmu v soutěži rozhoduje Rada na základě přihlášky do soutěže. Rada rozhoduje i o zařazení
týmu do lig nebo skupin, je-li soutěž rozdělená a způsob rozdělení týmů není určen propozicemi.
5.B.

FINANCE

5.B.1.
Startovné
Účast v soutěžích je podmíněna úhradou startovného. Výše a termín splatnosti startovného jsou
součástí propozic příslušné soutěže.
5.B.2.
Soutěžní kauce
Podmínkou zařazení do soutěže je úhrada soutěžní kauce. Výše soutěžní kauce a její splatnost jsou
součástí propozic příslušné soutěže.
Týmy jsou během soutěže povinny udržovat soutěžní kauci nad 50 % její stanovené výše. Klesne-li
výše soutěžní kauce vlivem udělených pokut a jiných nařízených poplatků v souvislosti s účastí
v soutěži pod hodnotu 50 %, je tým povinen nejpozději do 14 dnů od výzvy ligového komisaře (tuto lhůtu
je ligový komisař oprávněn zkrátit v případě blížícího se playoffs) dorovnat soutěžní kauci do původní
výše. Pokud tak neučiní, ztrácí tým právo na postup do playoffs a při stanovení pořadí se přiměřeně
užije ustanovení bodu Playoffs.
Soutěžní kauce, snížená o udělené pokuty a jiné nařízené poplatky v souvislosti s účastí v soutěži, bude
vrácena do 14 dnů po skončení soutěže. Tato lhůta může být prodloužena trvajícím nebo možným
disciplinárním řízením.
5.C.
TÝM B A TÝM 2
Klub může do soutěže přihlásit dva své týmy. Dle jejich vzájemného vztahu půjde o tým A a B, resp.
tým 1 a 2. Tým B, resp. tým 2 je nutné odlišit písmenem B, resp. číslicí 2, které se stanou součástí názvu
týmu v soutěži. Tým A se písmenem A označuje pouze v případě, že se oba týmy účastní stejné ligy.
5.C.1.
Tým B
Oba týmy musí mít oddělené sezónní soupisky.
Přechod hráčů mezi oběma týmy je možný pouze z týmu B do týmu A a tato změna je nevratná. Na
zápasovou soupisku týmu A lze hráče zapsat nejdříve tři dny po přechodu mezi týmy.
Tým B smí hrát stejnou ligu jako tým A.
5.C.2.
Tým 2
Oba týmy mají společnou sezónní soupisku.
Přesouvání hráčů mezi oběma týmy je možné oběma směry a bez časového omezení.
Tým 2 musí hrát nižší ligu než tým 1.
Nemá-li tým 2 dostatek hráčů oprávněných k zápasu playoffs, ztrácí tým právo na postup do playoffs a
užije se ustanovení bodu Playoffs.36 S tímto vyřazením z playoffs není spojena žádná sankce.
5.D.
ODSTOUPENÍ A VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE
Pokud tým odstoupí nebo je vyloučen ze soutěže po vydání termínové listiny, avšak ještě před
zahájením soutěže, zůstává v platnosti původní termínová listina a příslušné zápasy jsou anulovány,
nerozhodne-li Rada jinak.
Pokud tým odstoupí nebo je vyloučen ze soutěže po jejím zahájení, jsou všechny zápasy tohoto týmu
anulovány a tento tým bude považován na skončivší na posledním místě.
36

Oprávněnost se posuzuje výhradně ve smyslu příslušného bodu SŘ, neposuzuje se jejich zdravotní stav, skladba apod.
Dostatek hráčů je navázaný na dvojnásobek počtu hráčů dané formy, tzn. alespoň 22 hráčů pro 11s apod.
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O samotném vyloučení týmu ze soutěže rozhoduje Rada (nerozhoduje však o trestu za něj) a může o
něm rozhodnout v těchto případech:
 Více než dva kontumační výsledky v neprospěch týmu
 Hrubé porušování SŘ, jiných směrnic, rozhodnutí orgánů ČAAF nebo Stanov ČAAF
 Neomluvená neúčast na zápasech
 Poškozování dobrého jména ČAAF
Odstoupení nebo vyloučení ze soutěže před jejím zahájením: 10000 až 20000 Kč. ne ano . DK.
Odstoupení nebo vyloučení ze soutěže po jejím zahájení: 40000 Kč. ne ano . DK.

5.E.

POVINNOSTI KLUBŮ SPOJENÉ S ÚČASTÍ V SOUTĚŽÍCH ČAAF

5.E.1.
Mládežnický program
Klub, který svůj tým přihlásí do soutěže mužů, musí v rámci stejné sezóny splnit povinnost
mládežnického programu. Povinnost je odstupňovaná podle velikosti klubu měřené počtem osob na
sezónní soupisce37 týmu mužů a lze ji splnit řádnou účastí týmu nebo týmů klubu v mládežnických
soutěžích tackle nebo flag fotbalu. Podmínky řádné účasti jsou shodné s podmínkami pro právo postupu
týmu do playoffs, nebude-li v propozicích soutěže stanoveno jinak, případně nebude-li v propozicích
soutěže uvedeno, že daná soutěž nesplňuje podmínky mládežnického programu.
Povinnost spočívá v nutnosti „pokrýt“ osoby na soupisce týmu mužů a sankce za nesplnění
mládežnického programu je úměrná počtu nepokrytých osob na nich. Mládežnické týmy v soutěžích
pokryjí následující počty osob:
 Tým 5s formy (tackle i flag fotbal): 20 osob38
 Tým 9s formy: 40 osob
 Tým 11s formy: 60 osob
Klubu, který nepokryje svoje osoby, bude okamžikem nesplnění dodatečně navýšeno startovné za jeho
tým v soutěži mužů.39
Nové kluby mají tříleté ochranné období. V sezóně, ve které klub přihlásí poprvé svůj tým do soutěže
mužů a ve dvou sezónách po ní následujících, se startovné nenavyšuje.
Navýšení startovného: 500 Kč za 21. a každou další nepokrytou osobu. 40

5.E.2.
Garanti
Součástí přihlášek do soutěží tackle fotbalu je uvedení dvou garantů. Součástí přihlášek do soutěží flag
fotbalu je uvedení jednoho garanta. Garant je člen klubu, který plně zodpovídá za trenérskou přípravu
týmu v přípravném období, v soutěžním období i na zápasech. Garant s touto svojí rolí musí vyjádřit
souhlas.
Je na klubu, aby roli garanta svěřil osobě, která k této činnosti má oprávněné předpoklady. Je velmi
doporučeno, aby garantem byla osoba s licencí trenéra amerického fotbalu, není to však nutnou
podmínkou. Počínaje sezónou 202041 bude nutné, aby garantem byla osoba s licencí trenéra
amerického fotbalu a nové kluby budou mít dvouleté ochranné období.

37

Má-li klub více dospělých týmů, je rozhodující sjednocení soupisek, osoba zapojená do více týmů se počítá jen jednou
Má-li klub například ve flagové U15 soutěží dva (A a B) týmy, tak tím pokryje 40 osob. Toto platí i pro ostatní formy
39
Klub má na úhradu navýšeného startovného lhůtu 14 dnů od výzvy k úhradě. V případě neuhrazení ve stanovené lhůtě jde o
dluh klubu. Po úhradě má klub možnost požádat o vydání dokladu o přijaté platbě
40
Příklad: Klub má na dospělých soupiskách 100 lidí a v soutěžích mládeže jeden tým 9s formy. Nepokrytých tedy má 60 osob
(100 minut 40). Navýšení se nevztahuje na prvních 20 nepokrytých osob, tak navýšení je tedy 20000 (40×500) Kč
41
V předchozích Soutěžních řádech byla jako první sezóna platnosti licencovaného trenéra označena sezóna 2019. Důvody
posunu o jeden rok jsou uvedeny v normě o trenérských licencích a vzdělávání. Nové kluby budou mít tříletou výjimku
38
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5.F.

DRESY

5.F.1.
Databáze dresů
Všechny sady dresů, které týmy hodlají nahlásit k používání v soutěži, musí být certifikované ČAAF a
musí být vedené v „databázi dresů“.
Nové sady musí klub nejprve předložit42 k certifikaci, která posuzuje kompatibilitu s pravidly, teprve poté
je lze nahlásit jako hrací. Starší (v minulých sezónách používané) sady musí být certifikované rovněž,
avšak lze jim udělit výjimku, která je v databázi uvedena.
5.F.2.
Parametry dresů
5.F.2.a. Barevnost
Barevné dresy nemusí být nutně jednobarevné, avšak všechny použité barvy musí být dostatečně
tmavé, resp. syté, aby nehrozila záměna s bílými dresy.
Na barevných dresech mohou být v bílé barvě pouze následující prvky:
 Čísla
 Jména a názvy (a případné barevné podklady)
 Loga, znaky, emblémy (a případné barevné podklady)
 Švy a obšití
 Lem (široký nejvýše 3 cm) límce a rukávů
 Proužky na rukávech nebo ramenou
 Pruh (široký nejvýše 10 cm) na bocích dresu jdoucí z podpaží svisle dolů k pasu
Stejné pravidlo platí i pro použití barevných prvků na bílých dresech.
5.F.2.b. Čísla
Čísla musí být jasně kontrastní vůči barvě dresu. Toto platí pro „tělo“ čísla, nikoliv pro případné obšití43
čísla.
Velikost čísel musí být alespoň 25 cm vzadu, resp. 20 cm vpředu. Malé dresy v kategoriích dorostu
nebo žen mohou mít i menší čísla.
5.F.3.
Matice dresů
Součástí přihlášek do soutěží tackle fotbalu je uvedení sad/y certifikovaných dresů, které tým v soutěži
využije. Podle nich připraví ligový komisař matici dresů nařizující barvy dresů týmů pro všechny zápasy
tak, aby se vyloučila možnost shodné barvy dresů obou týmů.
Obecně platí zásada44, že hostům jsou nařízeny bílé dresy a domácím barevné. V případě, že toto
s ohledem na nahlášené sady dresů není možné, tak se nejprve přizpůsobí dresy týmu, který má
k dispozici více sad dresů a až nebude-li toto možné, tak se přizpůsobí dresy hostů.
Nastoupení týmu v jiné barvě dresů než podle matice dresů45: 5000 Kč. ne ne. AutomatD.

42

Je doporučeno, aby si kluby ještě před nákupem nových dresů nechaly posoudit jejich barevnost a kompatibilitu s pravidly
Obšití doslovné i obrazné, tzn. natištěné. Kontrastnosti nebude dosaženo, pokud např. na černém dresu budou tmavě modrá
čísla, byť bíle obšitá
44
Od této zásady se lze odchýlit dohodou týmů
45
Současně platí, že zápas lze odehrát pouze v případě, že rozhodčí zápasu rozhodnou o dostatečné barevné odlišnosti dresů
43
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6.

ÚČAST JEDNOTLIVCŮ V SOUTĚŽÍCH ČAAF

Nastoupit k zápasu smí pouze jednotlivci, kteří jsou členy ČAAF. Nastoupit k zápasu lze jako hráč nebo
jako jiný člen týmu (trenéři a další jednotlivci uvedení na zápasové soupisce).
6.A.
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
Nastoupit k soutěžnímu zápasu tackle fotbalu jako hráč lze pouze se zaplaceným členským příspěvkem
v základní výši. V ostatních případech není zaplacený členský příspěvek nutný.
6.B.
VĚKOVÉ KATEGORIE
K soutěžním i nesoutěžním zápasům dané věkové kategorie mohou jako hráči nastoupit pouze
jednotlivci narození v ročnících vymezených dalšími body.
6.B.1.
Kategorie muži
 Bez omezení: 1998 a starší
 S postaršením: 1999, 2000
6.B.2.
Kategorie ženy
 Bez omezení: 1998 a starší
 S postaršením: 1999, 2000, 2001
6.B.3.
Kategorie junioři (U19)
 Bez omezení: 1999, 2000
 S postaršením: 2001, 2002
6.B.4.
Kategorie dorost (U17)
 Bez omezení: 2001, 2002
 S postaršením: 2003, 2004
6.B.5.
Flagové věkové kategorie
Věkové kategorie v soutěžích flag fotbalu stanovují propozice dané soutěže.
6.C.
POSTARŠENÍ
V konkrétních případech, kdy garant na základě pečlivého zvážení všech aspektů rozhodne o jeho
smysluplnosti, lze požádat o postaršení hráče o jednu věkovou kategorii. Možnost postaršení se týká
pouze vybraných ročníků v souladu s předchozími body.
U zletilých hráčů musí s postaršením vyjádřit souhlas daný hráč a garant. U nezletilých hráčů musí
s postaršením vyjádřit souhlas daný hráč, jeho rodič (zákonný zástupce), garant a praktický lékař, v jeho
péči se hráč nachází, případně specializovaný sportovní lékař46.
Po potvrzení klubem je sken dokumentu včetně případných příloh třeba uploadovat do RS. ČAAF
žádosti vyhoví, jsou-li připojena souhlasná vyjádření všech výše uvedených.
6.C.1.
Počet postaršených
Zkušené hráče lze postaršit v neomezeném počtu. Zkušeným hráčem se ve smyslu tohoto pravidla
rozumí tento hráč:
 Postaršení do mužů: v předchozí sezóně nastoupil k alespoň jednomu zápasu tackle fotbalu
 Postaršení do žen: v předchozí sezóně nastoupila k alespoň jednomu zápasu tackle fotbalu nebo
v některé sezóně nastoupila a současně splnila individuální podmínku oprávněnosti nastoupit
k zápasu playoffs ve flagové soutěži juniorů
 Postaršení do juniorů: v předchozí sezóně nastoupil k alespoň jednomu zápasu tackle fotbalu
 Postaršení do dorostu: v předchozí sezóně nastoupil k alespoň jednomu zápasu tackle fotbalu
nebo flag fotbalu
Ostatní hráči jsou ve smyslu tohoto pravidla nezkušení a počet nezkušených postaršených hráčů
zapsaných na týmovou sezónní soupisku je omezen. Omezení je dané formou fotbalu:
 Tým 5s formy: 1 hráč
 Tým 9s formy: 2 hráči
 Tým 11s formy: 3 hráči
46

Je velmi doporučeno, aby byl souhlas lékaře doplněn jako poslední a žádost byla předtím velmi pečlivě klubem zkontrolována.
Žádostem obsahujícím chyby nebo přepisování (přelepování apod.) údajů nelze vyhovět
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6.D.

ODPOVĚDNOST

6.D.1.
Zdravotní způsobilost
Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní
způsobilosti hrát fotbal. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce.
6.D.2.
Hráčská prohlášení
Hráči musí vlastnoručně podepsat prohlášení, kde stvrdí, že si je vědom možných rizik, která věnování
se fotbalu může přinášet. Prohlášení pro flag fotbal je platné pouze pro flag fotbal. Prohlášení pro tackle
fotbal je platné i pro flag fotbal.
Prohlášení hráčů mladších 18 let musí být vedle hráče podepsaná i rodičem (zákonným zástupcem)
hráče. Prohlášení musí být opatřeno datem a musí být vystaveno v roce 2018. Kluby jsou povinny
uploadovat prohlášení všech svých hráčů do RS. Bez uploadovaného prohlášení nelze hráče zapsat na
zápasovou soupisku. Povinnost je splněna pouze uploadováním prohlášení, které je k dispozici na webu
ČAAF a nelze jej nahradit žádným jiným.
6.E.
OPRÁVNĚNOST NASTOUPIT V ZÁPASE PLAYOFFS
Nastoupit k zápasům playoffs jsou oprávněni pouze hráči uvedení na zápasové soupisce týmu
v alespoň polovině (zaokrouhlené nahoru47) zápasů odehraných týmem v základní části soutěže.
6.E.1.
Kontumované zápasy
Dojde-li ke kontumaci zápasu až po jeho odehrání, platí zápasové soupisky tak, jak byly vyhotoveny,
resp. upraveny po kontrole totožnosti.
Dojde-li k situaci, že později kontumovaný zápas není odehrán a současně lze provést kontrolu
totožnosti, tak kontrola totožnosti musí být provedena obvyklým způsobem a platí tyto zápasové
soupisky. Není-li některý tým kontrole totožnosti přítomen, tak nikdo z hráčů tohoto týmu nebude mít
zápas započítaný jako odehraný.
Dojde-li k situaci, že kontumovaný zápas je předem odvolán a kontrolu totožnosti nelze provést, tak se
postupuje takto:
 Tým, v jehož prospěch bude vyhlášen kontumační výsledek: Musí v RS vyhotovit soupisku, která
bude považovaná za zápasovou soupisku tohoto týmu48
 Tým, v jehož neprospěch bude vyhlášen kontumační výsledek: Tým nebude mít žádnou soupisku
a nikdo z hráčů tohoto týmu nebude mít zápas započítaný jako odehraný
6.E.2.
Týmy A a B
Aby konkrétní hráč mohl odehrát playoffs za tým A, tak musí splnit obecnou podmínku oprávněnosti
v zápasech týmu A.
Aby konkrétní hráč mohl odehrát playoffs za tým B, tak musí splnit obecnou podmínku oprávněnosti
v zápasech týmu B.
6.E.3.
Týmy 1 a 2
Aby konkrétní hráč mohl odehrát playoffs za tým 1, tak musí splnit obecnou podmínku oprávněnosti
v zápasech alespoň jednoho z týmů.49
Aby konkrétní hráč mohl odehrát playoffs za tým 2, tak musí splnit obecnou podmínku oprávněnosti
v zápasech týmu 2 a současně nesmí splnit obecnou podmínku v zápasech týmu 1.50 Výjimku mohou
s ohledem na výjimečnost pozice51 dostat nejvýše dva hráči.
6.E.4.
Výjimka
Klub může Radu požádat o udělení výjimky. Žádost, která bude Radou zamítnuta, je zpoplatněna.
Zamítnutá žádost klubu o udělení výjimky: 500 Kč

6.F.
START IMPORTŮ V ZÁPASE
Režim používání importů v zápasech je uveden v propozicích dané soutěže.

47

Při například pěti zápasech je tedy minimum tři atp.
Půjde tedy víceméně o situaci, kdy se všichni hráči uvedení na soupisce prohlásí za přítomné předzápasové kontrole totožnosti
49
Příklad: při šesti zápasech týmu 1 i týmu 2 je třeba odehrát alespoň tři zápasy v jednom týmu. Například kombinace dva zápasy
v týmu 1 a dva zápasy v týmu 2 podmínku nenaplní
50
Podmínky tak splní jen „kmenoví hráči“ týmu 2. Nesplní je „kmenoví hráči“ týmu 1 a hráči, kteří trvale hrají za oba týmy
51
Typicky například první QB týmu 2, který v týmu 1 plní roli náhradníka
48
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7.

AREÁLY

7.A.
CERTIFIKACE
Zápasy se mohou hrát pouze v certifikovaných areálech. Cílem certifikací je stanovit jednotné parametry
pro areály, v nichž se odehrávají zápasy, a to především s ohledem na bezpečnost všech účastníků
zápasů.
Certifikaci smí provádět pouze osoba pověřená ČAAF (certifikátor). O provedené certifikaci informuje
certifikátor zprávou Radu, která o certifikaci rozhoduje s konečnou platností.
7.A.1.
Platnost certifikace
Nedojde-li v areálu k žádné změně, především s ohledem na bezpečnost a zdraví osob, které se v
areálu mohou pohybovat, a nedojde-li ke změně podmínek certifikace, je platnost certifikace
neomezená.
Certifikace je vlastnost areálu a platí tedy pro jakéhokoliv pořadatele (pakliže nezmění parametry areálu,
tak, v něm smí zápas pořádat kdokoliv).
7.A.2.
Provedení certifikace
Certifikaci provede certifikátor, ať na místě nebo bez účasti na místě podle informací od žadatele, který
je povinen být při certifikaci certifikátorovi maximálně k dispozici. Je-li certifikace provedena na místě,
musí žadatel zajistit pro certifikátora vstup do areálu včetně šaten, pomoc certifikátorovi při provádění
certifikace a měřící zařízení, kterým lze hodnověrně změřit patřičné rozměry.
Završením certifikace je vydání certifikačního protokolu na základě informací od certifikátora.
Certifikační protokol areálu je dostupný na webu ČAAF.
7.A.3.
Cena certifikace
Certifikaci lze provést i bez přítomnosti certifikátora na místě. O nutnosti účasti certifikátora rozhoduje
ČAAF.
Certifikace s přítomností certifikátora: 2000 Kč.
Certifikace bez přítomnosti certifikátora: 500 Kč.
Certifikace provedená méně než 14 dní před prvním zápasem v areálu: +500 Kč.

7.A.4.
Areál bez certifikace
V necertifikovaném areálu nelze zahájit zápas (vyjma výše uvedeného postupu u nesoutěžních zápasů).
Sehrání zápasu v necertifikovaném areálu je závažným přestupkem pořadatele, obou zúčastněných
klubů i případných rozhodčích zápasu.
Pakliže certifikovaný areál neodpovídá informacím plynoucím z certifikačního protokolu (došlo k
podstatným změnám), nahlíží se na něj jako na areál bez certifikace.
7.A.5.
Soutěžní zápasy
Soutěžní zápasy lze odehrát pouze v areálech, které již prošly certifikací.
7.A.6.
Nesoutěžní zápasy
Nesoutěžní zápasy lze odehrát i v areálech bez certifikace za podmínky, že rozhodčí zápasu na místě
ověří, že jsou splněny podmínky bezpečnosti účastníků, tzn. splněny parametry certifikace a minimální
nutné rozměry.
7.B.

PARAMETRY AREÁLU

7.B.1.
Prostor hřiště, hřiště, hrací plocha, endzóny
Prostor hřiště je prostor, kde probíhá samotná hra, tedy hřiště a 4yardový pás okolo hřiště vymezený
limit line, je-li vyznačena, a týmové zóny obou týmů.
Do prostoru hřiště mají přístup výhradně účastníci zápasu (tzn. členové týmů a rozhodčí) a nezbytná
asistence (tzn. ballboys, obsluha downmarkerů apod.).
Uvnitř prostoru hřiště je samotné hřiště, které se dále dělí na endzóny a hrací plochu (prostor mezi goal
lines).
7.B.2.
Hrací prostor
Pro certifikaci je zásadní hrací prostor. Hrací prostor je zpravidla stanoven dle pozice pevně osazených
branek a vychází z dispozice areálu. Hrací prostor zahrnuje hřiště a prostor minimálně 6 metrů vně
sideline a minimálně 4 metry vně end line. Maximální rozměr hracího prostoru stanoven není, zpravidla
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je ohraničen přirozeným způsobem (začátek tribuny, zábradlí, plot apod.). Je-li okolo trávníku atletický
nebo jiný ovál, tak i ten náleží do hracího prostoru.
Do hracího prostoru smí nad rámec osoby oprávněných vstupovat do prostoru hřiště i další osoby se
souhlasem pořadatele a rozhodčích, typicky cheerleaders, pořadatelé, fotografové apod. Všechny
osoby pohybující se v hracím prostoru musí pořadatel vybavit vestami výrazné barvy, případně musí
být v kostýmech (cheerleaders) apod.
7.B.2.a. Minimální šířka
Není-li splněn požadavek na minimální šířku hracího prostoru, nelze areál pro danou formu fotbalu
certifikovat. Minimální šířka hracího prostoru je:
 Standardně: 61 metrů
 5s forma fotbalu: 35 metrů
Šířka hřiště je vždy daná a neměnná a musí být vždy dodržena.
 Standardně: 53⅓ yardu
 5s forma fotbalu: 25 yardů
7.B.2.b. Minimální délka
Není-li splněn požadavek na minimální délku hracího prostoru, nelze areál pro danou formu fotbalu
certifikovat. Minimální délka hracího prostoru je:
 Standardně: 94 metrů
 5s forma fotbalu: 72 metrů
Délka hřiště není (vyjma 5s formy fotbalu) pevně určena, stanoveno je pouze rozmezí, které však vždy
dodrženo být musí.
 Standardně:
o Hrací plocha (hřiště bez endzón): 80 až 100 yardů
o Endzóny: Obvykle 10 yardů. Pouze v případě hrací plochy o délce 80 yardů je přípustné
rovnoměrné zkrácení obou endzón až na 7 yardů
 5s forma fotbalu: 70 yardů
7.B.3.
Překážky
Certifikátor ve své zprávě musí informovat o všech relevantních překážkách uvnitř i vně prostoru hřiště.
Rada dle typu překážek rozhodne o certifikaci, případně nařídí nutné trvalé nebo dočasné úpravy
(zabezpečení překážek) areálu.
 Překážky vně sidelines
o Žádné překážky nesmí být blíž než 2 metry od sideline
o Překážky 2 až 6 metrů od sideline musí být zabezpečené a podléhají schválení
o Překážky dál než 6 metrů od sideline zabezpečené být nemusí, není-li v certifikačním
protokolu uvedeno jinak
 Překážky vně end lines
o Žádné překážky nesmí být blíž než 2 metry od end line
o Překážky 2 až 4 metry od end line musí být zabezpečené a podléhají schválení
o Překážky dál než 4 metry od end line zabezpečené být nemusí, není-li v certifikačním
protokolu uvedeno jinak
o Souvislé překážky jako ploty nebo zdi musí být alespoň 4 metry od end line
7.B.4.
Prostor pro diváky
Diváci mají přístup pouze do tohoto prostoru, který je zpravidla přirozeným způsobem oddělen od
hracího prostoru. V případě, že takové členění areál nenabízí nebo se pořadatel rozhodl umožnit
divákům sledování zápasu i z prostoru mimo přirozený divácký prostor, tzn. z hracího prostoru, tak
pořadatel musí zajistit, aby diváci nebyli blíž než 8 metrů od sideline, resp. end line.
Diváci tedy musí být
 Buď nějakým způsobem (zábradlím, umístěním na tribunu apod.) odděleni od hracího prostoru
 Nebo musí být alespoň 8 metrů od hřiště (tzn. alespoň 4 metry od limit line)
7.B.5.
Povrch
Areály s trávou nebo umělou trávou budou, při splnění ostatních podmínek, certifikovány. Certifikace
jiného povrhu podléhá souhlasu Rady.
Uvnitř prostoru hřiště je přípustná změna povrchu v případě, že odlišný povrch není nebezpečný a
nebezpečný není ani přechod mezi povrchy.
Součástí certifikačního protokolu může být omezení týkajících se kopaček se šrouby. V takovém
případě jsou hráči povinni přizpůsobit svoji obuv.
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7.C.
PŘÍPRAVA PROSTORU HŘIŠTĚ
Prostor hřiště se vždy vyznačuje podle certifikačního protokolu daného areálu. Pokyny ke značení jsou
na webu ČAAF.
7.C.1.
Minimální nutné značení
Minimální nutné značení tvoří:
 Obě sidelines
 Obě end lines
 Obě goal lines
 Všechny desetiyardové čáry
o Na hřišti pro zápasy 5s formy se vyznačuje jen středová čára vyznačující polovinu hřiště
 Dvojí hashmarky (kolmé značky s desetiyardovými čárami 20 yardů od sidelines)
o Na hřišti pro zápasy 5s formy se nevyznačují
 Dvojí devítiyardové značky (kolmé značky s desetiyardovými čárami 9 yardů od sidelines)
o Na hřišti pro zápasy 5s formy se nevyznačují
 Značka pro potvrzení touchdownu na 3 yardech
o Na hřišti pro zápasy 5s formy se vyznačují značky na 5 yardech a na 12 yardech
 Týmové zóny (resp. čára rovnoběžná se sideline)
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8.

ZÁPASY

Zápas je utkání dvou týmů, domácích a hostů. Tým domácích hraje zápas ve svém areálu nebo v areálu,
který pro zápas označil za svůj. Zpravidla je i pořadatelem zápasu. Tým hostů je soupeř týmu domácích.
V případě turnajů se zápasem rozumí celý turnaj, nevyplývá-li z ustanovení zřejmá vazba na jednotlivý
zápas a s pojmy pořadatel zápasu, týmy domácích a hostů se nakládá přiměřeně povaze ustanovení.
8.A.
TYPY ZÁPASŮ
Rozdělení typů zápasů platí pro tackle fotbal i pro flag fotbal.
8.A.1.
Soutěžní zápasy
Soutěžní zápasy jsou zápasy všech soutěží ČAAF.
8.A.1.a. Platnost SŘ
Na soutěžní zápasy se plně vztahuje SŘ, není-li v SŘ nebo propozicích soutěže uvedeno jinak.
8.A.1.b. Účastníci
Soutěžních zápasů se mohou účastnit pouze členové ČAAF nastupující za týmy klubů ČAAF s možnou
výjimkou uvedenou v bodě účast zahraničních týmů.
8.A.1.c. Rozhodčí
Soutěžní zápasy smí rozhodovat pouze rozhodčí na základě nominace ČAAF.
8.A.2.
Nesoutěžní zápasy
Nesoutěžní zápasy jsou zápasy mimo soutěže ČAAF, jejichž konání schválila Rada na žádost
pořadatele zápasu. Jde o zápasy v rámci turnajů (včetně turnajů pořádaných ČAAF), přátelské,
přípravné a další zápasy.
8.A.2.a. Platnost SŘ
Na nesoutěžní zápasy se plně vztahuje SŘ, není-li v SŘ nebo souhlasném vyjádření Rady s konáním
zápasu uvedeno jinak. Pořadatelem nesoutěžního zápasu smí být pouze klub nebo přímo ČAAF.
8.A.2.b. Účastníci
Nesoutěžních zápasů se mohou účastnit pouze členové ČAAF, případně členové zahraničních asociací,
neporuší-li tím tamní pravidla. Soupeřem týmu pořádajícího klubu může být tým jiného klubu nebo
zahraniční tým, neporuší-li tím tamní pravidla.
V nesoutěžním zápase smí hráč nastoupit i v jiném týmu než je tým klubu, kterého je jednotlivec členem
(v cizím týmu), avšak svůj záměr je povinen oznámit svému klubu a ten musí požádat Radu o souhlas
s nastoupením hráče v cizím týmu.
Svévolné nastoupení hráče v nesoutěžním zápase v cizím týmu: 1000 Kč. DK.

8.A.2.c. Rozhodčí
Nesoutěžní zápasy smí rozhodovat pouze rozhodčí na základě nominací ČAAF.
8.A.3.
Jiné zápasy
Jiné zápasy jsou zápasy odehrané mimo soutěže ČAAF, jejichž konání nebylo schváleno52 Radou nebo
pořadatel zápasu (člen nebo nečlen ČAAF) o schválení nepožádal. Jde o zápasy v rámci turnajů,
přátelské zápasy, přípravné a další zápasy na českém území.
8.A.3.a. Platnost SŘ
Na jiné zápasy se nevztahuje SŘ. Rada ani ČAAF není zodpovědná za jejich průběh a pořádání.
8.A.3.b. Účastníci
Účast v jiných zápasech není nijak omezena.
8.A.3.c. Rozhodčí
ČAAF na jiné zápasy nenominuje rozhodčí. Jiné zápasy smí rozhodovat volní rozhodčí53 a laici na
základě dohody s pořadatelem.
8.A.4.
Scrimmage
Scrimmage je přípravný trénink dvou týmů. Scrimmage se nehraje obvyklým fotbalovým způsobem
(drivy postupně získávající deset yardů na čtyři downy), ale čistě tréninkovým (série z pěti, deseti yardů
atd.) a nemá žádný výsledek.
8.A.4.a. Platnost SŘ
Na scrimmage se nevztahuje SŘ, forma se řídí dohodou účastníků. Pro konání scrimmage není nutný
souhlas Rady a Rada ani ČAAF není zodpovědná za jejich průběh a pořádání.
52

Rada nemá pravomoc zápasy zakázat. Může pouze rozhodnout o schválení (a pak jde o nesoutěžní zápas) nebo neschválení
(v takovém případě jde o jiný zápas)
53
Omezení platí pouze pro zápasy tackle fotbalu. Pro zápasy flag fotbalu omezení neplatí (tzn. smí je rozhodovat i rozhodčí ČAAF
nesplňující podmínky volných rozhodčích)
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8.A.4.b. Účastníci
Účast v scrimmage není nijak omezena.
8.A.4.c. Rozhodčí
ČAAF na scrimmage nenominuje rozhodčí. Scrimmage smí rozhodovat kdokoliv na základě dohody s
pořadatelem.
8.A.5.
Zahraniční zápasy
Zahraniční zápasy jsou:
 Zápasy odehrané v rámci zahraničních nebo mezinárodních soutěží (zahraniční soutěžní zápasy)
 Přátelské zápasy konané v zahraničí (zahraniční nesoutěžní zápasy)
8.A.5.a. Platnost SŘ
Zahraniční zápasy jsou řízeny vnitřními normami vydanými řídícími orgány dané soutěže nebo dohodou
účastníků.
8.A.5.b. Účastníci (kluby)
Kluby jsou povinny Radě ohlásit zahraniční zápasy svých týmů a požádat o souhlas s jejich konáním.
8.A.5.c. Účastníci (jednotlivci)
Jednotlivec smí v zahraničním nesoutěžním zápase nastoupit jako hráč i v jiném týmu, než je tým klubu,
kterého je jednotlivec členem (v cizím týmu), avšak svůj záměr je povinen oznámit svému klubu a ten
musí požádat Radu o souhlas s nastoupením hráče v cizím týmu.
8.A.5.d. Rozhodčí
Zahraniční zápasy smí rozhodovat volní rozhodčí na základě dohody s pořadatelem. Všichni rozhodčí
ČAAF smí zahraniční zápasy rozhodovat i na základě nominace ČAAF na základě dohody s
pořadatelem.
Svévolné nastoupení týmu klubu v zahraničním nesoutěžním zápase: 5000 Kč. DK.
Svévolné nastoupení týmu klubu v zahraničním soutěžním zápase: 40000 Kč. . DK.
Svévolné nastoupení hráče v zahraničním nesoutěžním zápase v cizím týmu: 1000 Kč. DK.
První svévolné nastoupení hráče v cizím týmu zahraničním soutěžním zápase: 5000 Kč. DK.
Druhé54 svévolné nastoupení hráče v cizím týmu v zahraničním soutěžním zápase: 10000 Kč.  . DK.

8.B.
PRAVIDLA FOTBALU
Všechny zápasy se řídí Pravidly amerického fotbalu ČAAF.
Účastníci zápasů jsou dále povinni dodržovat Stanovy, SŘ a ostatní normy ČAAF.
8.C.
T ERMÍNY ZÁPASŮ
Termíny uvedené v termínové listině jsou závazné pro všechny týmy příslušné soutěže. ČAAF má právo
v odůvodněných případech provádět změny v termínové listině.
Možnosti změn v termínové listině vyvolané žádostmi týmů jsou uvedeny v propozicích soutěže.
8.C.1.
Nezahájení, přerušení, nedohrání zápasu
V případě nezahájení nebo přerušení zápasu ze závažného důvodu, který vylučuje odehrání zápasu
(počasí, závažná nepřipravenost nebo nezpůsobilost hřiště, tma, absence vozu RZP nebo lékaře,
závažné problémy s diváky apod.) lze promeškat nejvýše 60 minut. Po uplynutí této lhůty rozhodčí již
zápas nezahájí, resp. předčasně ukončí. V případě, že ještě před vypršením této lhůty je zřejmé, že
není žádná šance na zlepšení situace, není třeba vyčkávat do konce lhůty.
8.D.
POŘADATEL ZÁPASU
Pořadatel zápasu je povinen při zápasu a v souvislosti s ním zajistit bezpečnost hráčů, rozhodčích,
diváků, jakož i pořádek v prostoru stadionu.
Pořadatelem zápasu je klub, jehož tým hraje na svém hřišti (resp. hřišti, které pro daný zápas označí za
své) a je v termínové listině uveden na prvním místě. U turnajových zápasů je pořadatelem zápasu klub,
který turnaj pořádá.
Pořadatelem zápasu může být i přímo ČAAF, rozhodne-li tak Rada.
8.E.
KOORDINÁTOR ZÁPASU
Koordinátor zápasu je zástupcem pořadatele zápasu a je zodpovědný za plnění povinností pořadatele
zápasu. Vyjma zápasu, kde je pořadatelem zápasu přímo ČAAF, musí být koordinátor členem klubu,
který je pořadatelem zápasu.
Koordinátor zápasu nesmí být současně hráčem a musí být starší 18 let. Není-li koordinátor zápasu na
zápasové soupisce určen a není-li propozicemi soutěže uvedeno nebo Radou rozhodnuto jinak, stává
54

Třetí a další porušení se již netrestají ani v případě, že nedojde k vyloučení z ČAAF
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se koordinátorem zápasu hlavní trenér týmu domácích. Bez koordinátora zápasu a jeho vlastnoručního
podpisu na soupisce týmu rozhodčí daný zápas nezahájí.
8.F.
HŘIŠTĚ
Rozhodnutí o způsobilosti hřiště a zda bylo hřiště řádně připraveno a vyznačeno, přísluší rozhodčím
zápasu. Ve výjimečných případech, kdy jsou o způsobilosti hřiště oprávněné pochyby již v předstihu, je
s ohledem na náklady týmů i ČAAF přípustné, aby o způsobilosti hřiště rozhodla osoba pověřená ČAAF
předem, případně pořadatel zápasu oznámil, že majitel areálu rozhodl o neodehrání zápasu.
8.F.1.
Vyšší moc
Není-li zápas odehrán nebo dohrán z titulu vyšší moci, rozhodne o zápasu Rada. Možnostmi Rady
budou nařízení odehrání zápasu v náhradním termínu nebo anulování zápasu. Výjimečně smí Rada
rozhodnout i o kontumaci zápasu, pokud dojde k závěru, že anulování zápasu by významně ovlivnila
probíhající soutěž. Taková kontumace by měla stejnou podobu jako kontumace popsaná v části Tresty,
nešlo by však o trest.
Za vyšší moc se považuje neodehrání zápasu kvůli hřišti, které rozhodčí nebo osoba pověřená ČAAF
prohlásili za nezpůsobilé, kvůli zásahu Policie a podobné zcela výjimečné okolnosti zcela mimo kontrolu
pořadatele zápasu.
8.F.2.
Majitel areálu
Rozhodnutí majitele areálu není vyšší mocí. Není-li zápas odehrán nebo dohrán z titulu rozhodnutí
majitele areálu (a bez tohoto rozhodnutí by se zápas uskutečnit mohl), rozhodne o zápase tým hostů.
Tým hostů může souhlasit s odehráním zápasu v náhradním termínu a na odložení zápasu bude
nahlíženo podobně jako na zásah vyšší moci. Pokud tým hostů s odehráním zápasu v náhradním
termínu souhlasit nebude, půjde o nezahájení zápasu z viny pořadatele zápasu, včetně uvedených
sankcí.
V případě, že tým hostů bude souhlasit s odehráním zápasu v náhradním termínu, avšak takový termín
nebude možné nalézt, platí bod Vyšší moc.
8.G.

TÝMY

8.G.1.
Členové týmu
Za členy týmu jsou považováni hráči, hlavní trenér, trenéři, týmoví zdravotníci, cheerleaders a případně
další osoby, které jsou uvedeny na zápasové soupisce týmu. Hlavní trenér musí být osoba starší 18 let
a musí být vždy určen. Hlavní trenér může být (vyjma případu, kdy přebírá funkci koordinátora zápasu)
současně i hráčem.
Členové týmu jsou oprávněni vstupovat na hřiště za podmínek daných pravidly.
8.G.2.
Zápasové soupisky
Týmy jsou povinny před zápasem v RS vyhotovit a vytisknout zápasové soupisky.
Pro nesoutěžní zápasy platí povinnost předání zápasových soupisek rovněž, avšak soupisky se vyplňují
do zvláštních formulářů55 a lze je vyplnit i ručně za podmínky čitelnosti.
8.G.3.
Kontrola totožnosti
Oba týmy jsou povinny umožnit kontrolu totožnosti všech hráčů. Kontrola totožnosti se provádí v čas
určený hlavním trenérem týmu, nejpozději 30 minut před plánovaným začátkem.56
Kontrolu provádí rozhodčí zkontrolováním předložených průkazů hráčů, kteří jsou připraveni ve
výstrojích. Těmito průkazy mohou být občanský průkaz (pro občany ze států EU) nebo cestovní pas.
Osoby bez rodného čísla musí totožnost prokazovat průkazem, jehož číslo bylo uvedeno při registraci
hráče.
Je doporučeno, aby z důvodu co nejrychlejší pomoci v případě vážného zranění, všichni hráči předali
před zápasem svůj doklad totožnosti a kartičku zdravotní pojišťovny vybrané osobě.
8.H.
MÍČE
Není-li propozicemi soutěže určeno jinak, lze zápasy hrát pouze s koženými míči Wilson ČAAF. Zápas
se hraje s míči dodanými pořadatelem zápasu. Pouze v případě, že rozhodčí rozhodnou, že dodané
míče jsou nevyhovující, lze zápas odehrát s míči, které poskytne tým hostů. Pro tyto míče platí shodná
pravidla jako pro míče dodané pořadatelem zápasu.
55
56

Formuláře jsou k dispozici na webu ČAAF
Je doporučeno provádět kontrolu totožnosti 60 minut před plánovaným začátkem

Soutěžní řád ČAAF, strana 24

Při účasti ballboys jsou všechny schválené míče po celou dobu zápasu pod jejich kontrolou. Vedle
kontroly míčů je povinností ballboys udržování míčů v suchém a čistém stavu.
Na zápase bez ballboys jsou náhradní míče pod dohledem pořadatele.
8.I.
ZÁPIS
Zápis je rozhodčími vypracovaný oficiální protokol o odehrání zápasu. Do Zápisu je kromě
předepsaných polí nutno podrobně uvést veškeré mimořádnosti, které zasáhly do průběhu zápasu
(nebo vedly k nezahájení) a porušení norem účastníky zápasu.
Týmy mají do úterý 6:00 možnost vyjádřit se k informacím uvedeným v Zápise, případně uvést
informace nové. Není-li Zápis uzavřen do pondělí 12:00, mají týmy na vyjádření 24 hodin následujících
po uzavření Zápisu. Pokud se týmy k Zápisu nevyjádří, má se za to, že s obsahem Zápisu souhlasí.
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9.

ÚČASTNÍCI ZÁPASŮ

9.A.
POŘADATEL ZÁPASU
Pořadatel je povinen své povinnosti plnit tak, aby zápas mohl začít v plánovanou dobu.
Posunutí začátku zápasu z viny pořadatele zápasu: Napomenutí (600) až 2000 Kč. ano ano. AutomatD.
Nezahájení nebo předčasné ukončení zápasu z viny pořadatele zápasu: 4000 až 10000 Kč (trest lze navýšit i o odpovídající
zbytečně vynaložené náklady soupeře a/nebo ČAAF) a zápas lze kontumovat. ne ano. AutomatD.

9.B.

POVINNOSTI POŘADATELE

9.B.1.
Lajnování
Pořadatel je povinen připravit a vyznačit hrací prostor v souladu se SŘ a propozicemi dané soutěže.57
Drobné porušení58: 400-800-1200 Kč. 3 ano. AutomatD.
Závažné porušení59: 2000-3000-4000 Kč. 3 ano. AutomatD.

9.B.2.
Výhled na hrací prostor
Do prostoru hřiště nebo jeho blízkosti nesmí být pořadatelem umístěny60 žádné předměty, které by
překážely výhledu kamery, která slouží k povinnému pořízení zápasového videa.
Porušení: 2000-3000-4000 Kč. 3 ne. AutomatD.

9.B.3.
Zázemí pro účastníky
Pořadatel je povinen, v souladu s propozicemi dané soutěže, zajistit pro týmy a rozhodčí čisté,
uzamykatelné šatny, které jsou vybaveny věšáky a umožnit jim umýt se.
Nedostatky: 600 až 2000 Kč. ano ano. AutomatD.
Úplná absence: 2000 až 5000 Kč. ne ano. AutomatD.

9.B.4.
Voda pro účastníky
Pořadatel je povinen před zápasem týmům a rozhodčím do jejich šaten přinést nejpozději 60 minut před
začátkem zápasu balenou neperlivou vodu v pokojové teplotě (minimálně61 36×1.5 litrů pro 11s týmy;
24×1.5 litrů pro 8s 9s týmy; 12×1.5 litrů pro 5s týmy; 6×1.5 litrů pro rozhodčí).
Nezajištění: 1000 Kč. ne ne. AutomatD.
Nedostatky: 500 Kč. ne ne. AutomatD.

9.B.5.
Zázemí pro diváky
Pořadatel je povinen, v souladu s propozicemi dané soutěže, zajistit adekvátní zázemí pro diváky.
Nedostatky: 600 až 2000 Kč. ano ano. AutomatD.
Úplná absence: 2000 až 5000 Kč. ne ano. AutomatD.

9.B.6.
Chain crew
Pořadatel tackle zápasu je povinen zajistit chain crew tvořenou nejméně třemi osobami staršími 15 let.
Jejich účast na zápase je nutnou podmínkou pro odehrání.
Chain crew je označena vestami62 výrazné barvy a musí být plně připravena k dispozici rozhodčím na
hřišti nejpozději 20 minut před zápasem.
Nedostatky: 500-1000-1500 Kč. 3 ne. AutomatD.
Chybějící vesty: 500-1000-1500 Kč. 3 ne. AutomatD.

9.B.7.
Ballboys
Pořadatel je povinen zajistit ballboys a ručníky pro každého z nich, je-li jejich účast na zápase nařízena
propozicemi dané soutěže.
Ballboys jsou označeni vestami63 výrazné barvy a musí být plně připraveni k dispozici rozhodčím na
hřišti nejpozději 20 minut před zápasem.
Chybějící ballboys: 1000-1500-2000 Kč. 3 ne. AutomatD.
Nedostatky: 500-1000-1500 Kč. 3 ne. AutomatD.

57

Při extrémním pochybení, kdy je hřiště vyznačeno neregulérně (avšak není ohrožena bezpečnost účastníků), rozhoduje o
sehrání zápasu tým hostů. Souhlas s odehraním však není legitimizací závadného stavu
58
Např. chybějící nebo nesprávně vyznačená čára, která pro hru není klíčová. Nebo jiné nedostatky, které na hru nemají citelný
dopad, případně je bylo možné před zápasem napravit. Více drobných porušení se posuzuje každé zvlášť
59
Např. nesprávně vyznačená čára, která pro hru je klíčová. Nebo jiné nedostatky, které jsou zcela patrné, významně kazí dojem
z připravenosti hřiště jako celku, např. křivost nebo nerovnoběžnost více čar, a které nebylo možné před zápasem napravit
60
Ustanovení se týká volně přenositelných předmětů jako vlajky nebo stany. Netýká se předmětů, se kterými krátkodobě nelze
hnout, např. sloupy osvětlení
61
Slovo minimálně se týká obou čísel. Místo 12×1.5 tedy nelze přinést 8×2.5 apod.
62
Nejsou-li vesty přetahovací, musí být vesty zapnuté
63
Nejsou-li vesty přetahovací, musí být vesty zapnuté
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Chybějící vesty: 500-1000-1500 Kč. 3 ne. AutomatD.

9.B.8.
Updaty výsledků
Pořadatel je povinen zajistit updaty výsledků, je-li jejich zveřejňování nařízeno propozicemi dané
soutěže.
Nedostatky: 200-500-1000 Kč. 3 ano. AutomatD.
Úplná absence: 2000-3000-4000 Kč. 3 ano. AutomatD.

9.B.9.
Koordinátor zápasu
Pořadatel je povinen ustanovit koordinátora zápasu nejpozději v 6:00 v den zápasu.
Pozdní stanovení koordinátora: 2000 Kč. ne ne. AutomatD.

Pořadatel smí koordinátora změnit, avšak nejpozději 90 minut před plánovaným začátkem zápasu.
Pozdní změna koordinátora nebo stanovení koordinátora méně než 90 minut před zápasem: 5000 Kč. ne ne. AutomatD.

Koordinátor je povinen být v areálu a být k dispozici účastníkům nejpozději 90 minut před zápasem.
Pozdní dostavení se koordinátora: 2000 Kč. ne ne. AutomatD.

9.B.10. Povinnosti koordinátora
Koordinátor zápasu je povinen zejména:
 Stvrdit svým podpisem na soupisce týmu domácích svoji totožnost a zajištění přítomnosti vozu
RZP-L nebo RLP (nebo zdravotníka)
 Před zápasem, v jeho průběhu i po jeho skončení respektovat pokyny rozhodčích k zajištění
bezpečnosti účastníků zápasu a k zajištění chodu zápasu
 Respektovat pokyny dopingového komisaře a postupovat v souladu s antidopingovými pravidly
 Zdržovat se v průběhu zápasu v týmové zóně domácích nebo v její bezprostřední blízkosti,
případně na jiném předem dohodnutém místě
 Zajistit plnění všech povinností pořadatele zápasu
Nesplnění povinností koordinátora zápasu: Napomenutí (600) až 5000 Kč. ne ano. AutomatD.

9.B.11. Míče
Pořadatel je povinen zajistit nejméně dva stejné míče v souladu se SŘ a propozicemi dané soutěže.
Jsou-li na zápase přítomni ballboys (ať povinně nebo dobrovolně), je pořadatel povinen zajistit nejméně
tři stejné regulérní míče.
Nezajištění: 2000-3000-4000 Kč. 3 ne. AutomatD.

Míče musí koordinátor zápasu předat rozhodčím v jejich šatně nejpozději 20 minut před začátkem
zápasu. Po skončení zápasu se míče předávají zpět koordinátorovi buď přímo na hřišti nebo v šatně
rozhodčích.64
Pozdní předání míčů: Napomenutí-500-1000 Kč. 3 ano. AutomatD.

9.B.12. Vesty pro osoby v hracím prostoru
Pořadatel je povinen vybavit osoby, které se se souhlasem rozhodčích pohybují v hracím prostoru
(například fotografy), vestami65 výrazné barvy odlišnými od vest obsluhy downmarkerů a ballboys a
zajistit, aby tyto osoby se v hracím prostoru pohybovaly ve vestách.
Chybějící vesty nebo nedostatky: 500-1000-1500 Kč. 3 ne. AutomatD.

9.B.13. Další povinnosti pořadatele
Pořadatel je dále povinen:
 Pořídit zápasové video, je-li jejich pořizování nařízeno propozicemi dané soutěže. Detaily
v samostatném bodě
 Pořídit zápasové statistiky, je-li jejich pořizování nařízeno propozicemi dané soutěže. Detaily
v samostatném bodě
 Zajistit místnost pro dopingovou kontrolu
 Zajistit přítomnost vozu RZP-L66 nebo RLP67 po celou dobu konání zápasu tackle fotbalu (na
zápasy flag fotbalu postačí přítomnost zdravotníka). Za zajištění poskytnutí první pomoci v době
zápasu odpovídá koordinátor zápasu. První pomoc je zdravotní služba povinna poskytnout jak
účastníkům zápasu, tak divákům. Přítomnost je nezbytnou podmínkou pro konání zápasu.
Zajištěním se nerozumí pouhá dohoda s poskytovatelem, ale skutečná přítomnost a absence je,
vyjma velmi závažných a pochopitelných případů, vážným porušením povinnosti pořadatele
 Umožnit rozcvičení hráčů alespoň 60 minut před začátkem zápasu na zápasovém hřišti

64

Má se za to, že k předání došlo i v případě, že se koordinátor po zápase do šatny rozhodčích nedostavil
Nejsou-li vesty přetahovací, musí být vesty zapnuté
66
Čili lékař a sanitka s posádkou ve složení řidič-záchranář
67
Čili sanitka s posádkou ve složení řidič-záchranář-lékař
65
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 Zajistit bezpečné uložení osobních věcí hráčů, jiných členů týmů a rozhodčích v šatnách. Za
škody na uložených věcech, uschovaných penězích a cennostech odpovídá pořadatel zápasu
podle zákona
 Umožnit pořízení zápasového videa týmu hostů
 Zajistit vybavení areálu dalším základním zázemím pro účastníky zápasu i pro diváky. Míru
vybavenosti stanovují propozice soutěže
 Zabezpečit zákaz vstupu do hracího prostoru neoprávněným osobám a tyto osoby z hracího
prostoru vykazovat
 Zamezit neslušnému chování diváků
Porušení povinnosti pořadatele: 600 až 10000 Kč. ne ano. AutomatD.
Sankce týkající zápasových videí a zápasových statistik jsou popsané v samostatném bodě.

9.C.

POVINNOSTI TÝMŮ

9.C.1.
Čekání na tým, nedostavení se k zápasu
Čekací lhůta je 30 minut po stanoveném začátku zápasu. Pořadatel zápasu smí rozhodnout o
prodloužení čekací lhůty, nejvýše však na 135 minut.
Při čerpání čekací lhůty musí tým nastoupit do 45 minut od dostavení se do areálu a současně do 135
minut od stanoveného začátku zápasu.68
V případě, že zápas není odehrán z důvodu nedostavení se týmu, avšak tým se plnou měrou pokoušel
o nápravu, odvrácení nebo záchranu stavu, který k nedostavení se vedl a vynaložil veškeré úsilí
k dostavení se, lze zápas prohlásit za neodehraný z důvodu vyšší moci a v takovém případě platí bod
Vyšší moc.
Posunutí začátku soutěžního zápasu (do 30 minut): 500 až 2000 Kč. ano ano. AutomatD.
Posunutí začátku soutěžního zápasu (nad 30 minut): 1000 až 5000 Kč. ano ano. AutomatD.
Neodehrání soutěžního zápasu: 4000 až 10000 Kč (trest lze navýšit i o odpovídající zbytečně vynaložené náklady soupeře a/nebo
ČAAF a rovněž o odpovídající náklady týmu na dopravu do místa zápasu) a zápas lze kontumovat. ne ano. AutomatD.
V případech, kdy byl začátek zápasu posunutý, případně zápas neodehraný z důvodu vyšší moci, se od trestu upouští.

9.C.2.
Zápasové soupisky
Zápasové soupisky týmy rozhodčím předávají bezprostředně před kontrolou totožnosti.
Pozdní (méně než 30 minut před zápasem) předání soupisky: 500-1000-1500 Kč. 3 ano. AutomatD.

9.C.2.a. Tisk a úpravy soupisek
Soupisky se tisknou tak, jak je vygeneruje RS, jde tedy o tisk pdf souboru a tisknou se oboustranně. Na
vytištěných soupiskách není dovoleno provádět jakékoliv úpravy. Zápasové soupisky podepisují hlavní
trenéři týmů a koordinátor zápasu (pouze zápasovou soupisku pořadatele zápasu).
Porušení bodu: 500-1000-1500 Kč. 3 ano. AutomatD.

Případné změny soupisek provádějí rozhodčí, kteří změny zanesou i do RS. Za změny se považuje:
 Dopsání čísla dresu hráče
 Změna čísla dresu hráče
 Vyškrtnutí hráče (nepřítomný hráč na zápase)
9.C.2.b. Zvláštní změny
Nastoupení hráče bez platného (SŘ určeného) dokladu totožnosti se považuje za provedení pěti změn.
Nastoupení takového hráče je přípustné jedině v případě, že rozhodčí nabydou naprosté jistoty, že o
totožnosti hráče není pochyb.
Za žádnou změnu se nepovažuje, pakliže hráč bude mít potvrzení o občanském průkazu (tzv. náhradní
doklad) nebo doklad podobného typu69 a současně rozhodčí nabydou naprosté jistoty, že o totožnosti
hráče není pochyb.

68

Příklady (čas v jakém se tým dostaví – kdy musí tým nejpozději nastoupit po plánovaném začátku)
1:00 před – 0:30. Základní čekací lhůtu lze čerpat vždy, souhlas soupeře není třeba. Na rozcvičování lze využít i 90 minut (avšak
hrozí sankce za čerpání čekací lhůty)
0:30 před – 0:30. Základní čekací lhůtu lze čerpat vždy, souhlas soupeře není třeba. Na rozcvičování lze využít i 60 minut
0:10 před – 0:35. Souhlas soupeře není třeba. Lze využít nejvýše 45 minut na rozcvičení
0:30 po – 1:15. Souhlas soupeře není třeba (příjezd o 0:30 později je hranicí, při které soupeř nemá možnost rozhodovat o konání
zápasu). Lze využít nejvýše 45 minut na rozcvičení
1:00 po – 1:45. Nutný souhlas s posunutím začátku zápasu. Lze využít nejvýše 45 minut na rozcvičení
1:30 po – 2:15. Nutný souhlas s posunutím začátku zápasu. Lze využít nejvýše 45 minut na rozcvičení (příjezd o 1:30 později je
hranící, při které lze využít plných 45 minut)
2:00 po – 2:15 Nutný souhlas s posunutím začátku zápasu. Lze využít nejvýše 15 minut na rozcvičení
69
Doklady, které určitým způsobem vylučují vlastnictví nebo předložení občanského průkazu. Kromě náhradního dokladu může
jít o Doklad Povolení k pobytu („občanka pro cizince s trvalým pobytem“), akceptovatelný je i případ, když je občanský
průkaz zadržen z důvodu výkonu trestu apod. Samotná ztráta nebo zapomenutí dokladu totožnosti do této kategorie
nespadá!
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Jakákoliv odchylka mezi jménem hráče na dokladu totožnosti a jeho jménem uvedeným na zápasové
soupisce (nebo jiný údaj spojený s hráčem) se považuje za provedení tří změn. Nastoupení takového
hráče je přípustné jedině v případě, že rozhodčí nabydou naprosté jistoty, že nejde o záměnu osob, ale
pouze o chybu na zápasové soupisce.
9.C.2.c. Omezení počtu změn
Bez sankce lze provést pět změn. Každá nadlimitní je zpoplatněna. O počtu změn jsou týmy na dotaz
informování rozhodčími přímo na zápase a dále prostřednictvím Zápisu, kde je počet změn uveden.
Každá nadlimitní změna: 100 Kč (maximálně 2000 Kč). ne ne. AutomatD.

9.C.3.
Vysoký počet týmových faulů
Tým je potrestán v případě, že se v zápase dopustí vysokého počtu faulů z kategorie personal faul a
nesportovní chování.
Čtyři fauly: 400-600-800 Kč. 3 ne. AutomatD.
Každý další faul (navíc): 200-300-400 Kč. 3 ne. AutomatD.

9.C.4.
Výstroje
Tým je potrestán v případě, že jeho hráči poruší ustanovení o výstroji. Posouzení je vždy na rozhodčích
daného zápasu. Není-li změněna propozicemi soutěže, je povinnost stanovena takto:
9.C.4.a. Helmy
Všichni hráči musí mít helmy se stejnou základní barvou70. Případné odlišnosti ve smyslu různých
reklam, vlajek, symbolů, pruhů apod. nejsou porušením v případě, že nezmění základní vzhled helmy
(zůstane stejná základní barva) a samy o sobě nebudou urážlivé apod.
Jiná barva helmy (za každého hráče): 500-1000-1500 Kč. 3 ano. AutomatD.

9.C.4.b. Mřížky
Hráči mohou mít mřížky jakékoliv barvy. Totéž platí pro brady a upínací pásky
9.C.4.c. Dresy
Všichni hráči musí mít dresy stejného střihu, stejné barvy a stejných designových prvků. Případné
chybějící reklamy, loga apod. nejsou porušením
V odlišných dresech nelze hrát.

9.C.4.d. Rukávy (rukávy triček pod dresem, pokud jsou vidět)
Celkem mají hráči na výběr až čtyři barvy, a sice černou, bílou a dvě klubové barvy. Hráči mohou
v zápase použít nejvýše dvě z těchto barev. Rukávy musí být jednobarevné, bez nápisů, vzorů atd.
Výjimkou z jednobarevnosti je případ, kdy hráči použijí jednotné týmové rukávy. V takovém případě
mohou mít hráči pouze tyto týmové rukávy
Jiné rukávy u jednoho hráče: Napomenutí-200-500 Kč. 3 ano. AutomatD.
Jiné rukávy u více hráčů: 500-1000-1500 Kč. 3 ano. AutomatD.

9.C.4.e. Trička (pod dresem, pokud jsou vidět)
Hráči mohou použít trička bílé nebo černé barvy a dále v barvě dresu nebo kalhot. V případě, že nelze
opticky spojit dres s kalhotami, tak je použití takového trička povinné
Jiná trička u jednoho hráče: Napomenutí-200-500 Kč. 3 ano. AutomatD.
Jiná trička u více hráčů: 500-1000-1500 Kč. 3 ano. AutomatD.

9.C.4.f. Kalhoty
Všichni hráči musí mít kalhoty stejné barvy. Případné chybějící reklamy, loga nebo mírně odlišné
designové prvky (např. chybějící lampasy) apod. nejsou porušením
Zjevně a na první pohled odlišný odstín kalhot (za každého hráče): Napomenutí-200-500 Kč. 3 ano. AutomatD.
Jiná barva kalhot (za každého hráče): 500-1000-1500 Kč. 3 ano. AutomatD.

9.C.4.g. Ponožky
Hráči mohou použít pouze ponožky jedné barvy, nemusí ale jít nutně o zcela stejné ponožky. Toto se
týká ponožek jakékoliv délky
Jiná barva ponožek (za každého hráče): Napomenutí-200-500 Kč. 3 ano. AutomatD.

9.C.4.h. Legíny
Hráči mohou použít pouze legíny jedné barvy, nemusí ale jít nutně o zcela stejné legíny. Legíny musí
být jednobarevné, bez nápisů, vzorů atd. Barva legín nemusí být nutně shodná s barvou ponožek
Jiné legíny u jednoho hráče: Napomenutí-200-500 Kč. 3 ano. AutomatD.
Jiné legíny u více hráčů: 500-1000-1500 Kč. 3 ano. AutomatD.

9.C.5.
Neoprávněné nastoupení
Neoprávněným nastoupením se rozumí nastoupení hráče k zápasu, ke kterému nastoupit nesmí, nebo
záměna osob po provedení kontroly totožnosti.
Porušení bodu: 1000 až 20000 Kč. Kontumace (při neoprávněném nastoupení jednoho hráče lze od kontumace upustit). ne
ano. DK.

9.C.6.
70

Nezahájení nebo předčasné ukončení zápasu z viny týmu

Barvou se přitom rozumí i odstín v přiměřené míře. Zjevně a na první pohled odlišné odstíny téže barvy jsou porušením.
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Zápas lze, mimo jiných ustanovení daných SŘ, nezahájit nebo předčasně ukončit i z důvodu nezájmu
týmu na řádném odehrání zápasu, kterým se rozumí opakované a úmyslné porušování pravidel,
odmítání týmu pokračovat v zápase nebo jiné postoje, které nejsou přirozenou součástí zápasu.
Porušení bodu: 4000 až 10000 Kč (trest lze navýšit i o odpovídající zbytečně vynaložené náklady soupeře a/nebo ČAAF) a zápas
lze kontumovat. ne ano. AutomatD.

9.D.

JEDNOTLIVCI

9.D.1.
Vyloučení v zápase
V případě vyloučení hráče nebo jiného člena týmu z jakéhokoliv důvodu, nesmí být tato osoba uvedena
na žádnou zápasovou soupisku v jakékoliv roli do doby, než dojde k vydání rozhodnutí.
Stejnými tresty jako vyloučení v zápase se posuzují zákroky a chování, za které jednotlivec vyloučen
být měl nebo mohl a ke zjištění těchto skutečností dojde jakýmkoliv způsobem, který bude uznán za
dostatečně prokazatelný.
Od potrestání za vyloučení lze upustit, jestliže se dojde k jednoznačnému závěru, že k vyloučení dojít
nemělo.
Dvojí nesportovní chování: 1000 Kč a 1 soutěžní zápas (1000 Kč a napomenutí při prvním vyloučení v soutěži). AutomatD.
Závažné nesportovní chování: 1000 až 4000 Kč a 1 soutěžní zápas až 1 rok. AutomatD.
Opakované fauly: 1000 Kč a 1 soutěžní zápas (1000 Kč a napomenutí při prvním vyloučení v soutěži). AutomatD.
Hrubý faul: 1000 až 4000 Kč a 1 až 4 soutěžní zápasy. AutomatD
Hrubý faul, jehož následkem je zranění: 2000 až 6000 Kč a 2 soutěžní zápasy až 2 roky. AutomatD.
Napadení účastníka zápasu: 3000 až 6000 Kč a 5 soutěžních zápasů až 5 let. AutomatD
V zápasech mládeže se pokuty udělují v poloviční výši. Pokuty nižší než 1000 korun se promíjí.

9.D.2.
Neoprávněné nastoupení
Nastoupení hráče k zápasu, ke kterému nastoupit nesmí. Záměna osob po provedení kontroly
totožnosti.
Porušení bodu: 500 až 5000 Kč. ne ne. DK.
V zápasech mládeže se pokuty udělují v poloviční výši. Pokuty nižší než 1000 korun se promíjejí.

9.D.3.
Nedodržení stopky
Nastoupení k zápasu navzdory probíhající stopce (zastavené činnosti).
Porušení bodu: 1000 až 10000 Kč. ne ne . DK.
V zápasech mládeže se pokuty udělují v poloviční výši. Pokuty nižší než 1000 korun se promíjejí.

9.E.
ZÁPASOVÉ STATISTIKY
Pořízení úplných a kompletních statistik zápasu je povinností pořadatele soutěžního zápasu tackle
fotbalu, je-li tak nařízeno propozicemi dané soutěže.
9.E.1.
Statistici
Právo vytvářet statistiky mají pouze asociací autorizovaní statistici, kteří mají přístup k softwaru, který
je k vytváření statistik nezbytný. Každému klubu je doporučeno mít ve svých řadách alespoň jednoho,
lépe však alespoň dva takové statistiky. Do role statistika se mohou přihlásit i osoby bez členství v
ČAAF.
Seznam statistiků je uveden v Adresáři ČAAF a jeho součástí jsou i podmínky určené statistikem, za
kterých je ochoten statistiky zpracovat.
Kluby mohou oslovit jakéhokoliv statistika ze seznamu, konečná odpovědnost za vytvoření a dodání
zápasových statistik je však vždy na klubech.
9.E.2.
Software a postup
Statistiky lze vytvářet pouze pomocí specializovaného softwaru, který statistikovi poskytne ČAAF. Při
vytváření statistik je statistik povinen řídit se pokyny ČAAF. Toto platí zejména pro dodržování instrukcí
obsažených v interních dokumentech.
9.E.3.
Dodání statistik
Statistiky se odesílají jako příloha emailu poslaného na adresu info@caaf.cz. Statistiky se považují za
dodané až po dodání úplných a kompletních statistik z příslušného zápasu.
Dodavatelem statistik je přímo statistik, odpovědnost za dodání je však na příslušném klubu.
Dodání neúplných nebo nekompletních statistik: Napomenutí (500) až 10000 Kč. ne ne. AutomatDx.

9.E.4.
Lhůta pro dodání
Statistiky je nutné dodat do čtvrtka následujícího po zápase do 6:00. Nejsou-li statistiky dodány ani
během následujících 7 dní, jde o nepořízení statistik, i kdyby byly dodány později.
Dodání statistik později, nejpozději však 7 dní po stanovené lhůtě: 3000 Kč. ne ne. AutomatDx.
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Nedodání statistik ani v prodloužené lhůtě: 10000 Kč. ne ne. AutomatDx.

9.E.5.
Umístění
Statistiky zápasů se umisťují na webovou stránku ČAAF a jsou volně přístupné.
9.F.
ZÁPASOVÁ VIDEA
Pořízení zápasového videa je povinností pořadatele soutěžního zápasu tackle fotbalu, není-li
propozicemi soutěže určeno jinak. SŘ stanovuje dva rozsahy podle náročnosti požadavků na pořízení.
9.F.1.
Pořízení videa (rozsah A)
9.F.1.a. Umístění kamery
Kamera musí být umístěna na vyvýšeném místě (tribuna, střecha, terénní zlom, plošina), nejdále 10
yardů od středu hřiště.
9.F.1.b. Střih
Záznam každé akce musí být spuštěn v dostatečném předstihu před snapem, ideálně při rozpuštění
hudlu útoku. Záznam akce končí až bezprostředně před zahájením záznamu následující akce, tzn.
celkem je zaznamenán celý zápas, který je rozdělen do jednotlivých akcí, přičemž střihy se provádí
zhruba při rozpuštění hudlu útoku nebo v okamžiku, kdy se receiveři dostanou na svá místa ve formaci.
9.F.1.c. Snímání
Před snapem je třeba zachytit formace obou týmů, bezprostředně před snapem však není příliš široký
záběr potřeba. V záběru mají být všichni hráči, kteří mohou mít vliv na akci, při passech nebo kickcích
(jejich fázi, kdy je míč ve vzduchu) by záběr měl být širší než při runech. Přinejmenším po skončení
akce musí být čitelná čísla všech hráčů v okolí konce hry.
Součástí videa musí být i zvuky hry. Musí být slyšet přinejmenším píšťalky rozhodčích. Kameraman
nesmí video rušit svými subjektivními projevy.
Dodání videa, které není podle požadavků: Napomenutí až 3000 Kč. ano ne. AutomatD.

9.F.2.
Pořízení videa (rozsah B)
9.F.2.a. Umístění kamery
Kamera musí být umístěna na vyvýšeném místě (tribuna, střecha, terénní zlom, plošina) mezi goal lines.
9.F.2.b. Střih
Zápas může být sestříhán v souladu s pokynem rozsahu A, ale může být i nesestříhán, resp. rozdělen
jen na čtvrtiny.
9.F.2.c. Snímání
Zápas může být snímán v souladu s pokynem rozsahu A, ale může být i bez zoomování, nicméně stále
s čitelnými čísly hráčů.
Součástí videa musí být i zvuky hry. Musí být slyšet přinejmenším píšťalky rozhodčích. Kameraman
nesmí video rušit svými subjektivními projevy.
Dodání videa, které není podle požadavků: Napomenutí až 3000 Kč. ano ne. AutomatD.

9.F.3.
Upload videa
Video je nutné uploadovat do úterý následujícího po zápase do 6:00. Není-li video uploadováno ani
během následujících 7 dní, jde o nepořízení zápasového videa, i kdyby bylo uploadováno později.
Dodání videa později, nejpozději však 7 dní po stanovené lhůtě: 1000 Kč. ano ne. DK.
Nedodání videa ani v prodloužené lhůtě: 3000 Kč. ano ne. DK.

9.F.4.
Hudl
Pro upload a sharování zápasových videí se používá aplikace Hudl.
9.G.
ZÁPASOVÁ VIDEA
Pořízení zápasového videa je povinností pořadatele soutěžního zápasu tackle fotbalu, není-li
propozicemi soutěže určeno jinak.
9.G.1.
Pořízení videa
9.G.1.a. Umístění kamery
 Standard: Kamera musí být umístěna na vyvýšeném místě (tribuna, střecha, terénní zlom,
plošina), nejdále 10 yardů od středu hřiště
 Úleva: Kamera může být i dále od středu hřiště, avšak musí být mezi goal lines
Chybné umístění kamery: 1000-2000-3000 Kč. 3 ne. AutomatD.

9.G.1.b. Střih
 Standard: Záznam každé akce musí být spuštěn v dostatečném předstihu před snapem, ideálně
při rozpuštění hudlu útoku. Záznam akce končí až bezprostředně před zahájením záznamu
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následující akce, tzn. celkem je zaznamenán celý zápas, který je rozdělen do jednotlivých akcí,
přičemž střihy se provádí zhruba při rozpuštění hudlu útoku nebo v okamžiku, kdy se receiveři
dostanou na svá místa ve formaci. Součástí záznamu musí být všechna vyhlašování refereeho
 Úleva: Zápas lze natočit a vložit nesestříhaný
Příliš rychlý střih (včetně chybějícího vyhlašování refereeho): 500-1000-1500 Kč. 3 ne. AutomatD.

9.G.1.c. Snímání
 Standard: Před snapem je třeba zachytit formace obou týmů, bezprostředně před snapem však
není příliš široký záběr potřeba. V záběru mají být všichni hráči, kteří mohou mít vliv na akci, při
passech nebo kickcích (jejich fázi, kdy je míč ve vzduchu) by záběr měl být širší než při runech.
Přinejmenším po skončení akce musí být čitelná čísla všech hráčů v okolí konce hry. Součástí
videa záznamu musí být i zvuky hry, musí být slyšet přinejmenším píšťalky rozhodčích.
Kameraman nesmí video záznam rušit svými subjektivními projevy
 Úleva: Zápas může být snímán i bez zoomování, nicméně stále s čitelnými čísly hráčů
Nečitelnost čísel: 1000-2000-3000 Kč. 3 ne. AutomatD.
Chybějící zvuk: 1000-2000-3000 Kč. 3 ne. AutomatD.
Chybějící akce71: 1000-2000-3000 Kč. 3 ne. AutomatD.

9.G.2.
Upload videa
Video je nutné uploadovat a nasharovat do ligového poolu do úterý následujícího po zápase do 6:00.
Nestane-li se tak ani během následujících 7 dní72, jde o nedodání videa.
Chybějící část zápasu větší než jedna čtvrtina73: 3000-4500-6000 Kč. 3 ne. AutomatD.
Dodání videa se zpožděním: 500-750-1000 Kč za každý započatý den74. 3 ne. DK.
Nedodání videa: 5000-7500-10000 Kč. 3 ne. DK.

9.G.3.
Hudl
Pro upload a sharování zápasových videí se používá aplikace Hudl.

71

Slovo akce je zde použito v množném čísle. Přestupkem jsou chybějící akce v počtu větším než velmi malém. Toto ostatně
platí i pro další typy přestupků spojených s videem
Tzn. do dalšího úterý do 6:00
73
Současně i strop pokuty za více jednotlivých nedostatků jednoho videa, za které se jinak pokuty sčítají
74
Pořadatel musí upozornit DK na dokončení (nikoliv zahájení!) uploadu videa
72
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10.

ROZHODČÍ

10.A.

TYPY ROZHODČÍCH

10.A.1. Rozhodčí ČAAF
Rozhodčím ČAAF je člen ČAAF starší 16 let75, který byl komisí rozhodčích zapsán na listinu rozhodčích.
Zapsání na listinu rozhodčích podléhá písemnému souhlasu rozhodčího se zněním Stanov, SŘ a
dalších norem.
Jako na rozhodčího ČAAF je nahlíženo i na kmenového rozhodčího zahraniční asociace, kterého ČAAF
nominovala po dohodě s jeho asociací.
10.A.2. Volný rozhodčí
Volný rozhodčí je rozhodčí ČAAF, který splnil některou z následujících podmínek:
 Paušál jeho odměny je alespoň 1250 Kč
 Zaplatil příspěvek na konání školení rozhodčích ČAAF ve výši 1500 Kč76
10.A.3. Laik
Laik je jednotlivec, který vykonává roli rozhodčího, aniž by šlo o rozhodčího ČAAF.
10.B.
NOMINACE
ČAAF provádí nominace na soutěžní a nesoutěžní zápasy podle termínů, které si rozhodčí nahlásí jako
své volné. Měsíc před zápasem není dovoleno rušit původně volný termín, ve kterém již byl nominován
na zápas. Výjimkou je zrušení termínu z důvodu pracovní neschopnosti nebo úmrtí v rodině (obojí nutno
doložit).
Zrušení termínu třicet až šest dnů před zápasem: 0-200-400 Kč. 3. AutomatRx.
Zrušení termínu pět až dva dny před zápasem: 300-600-600 Kč. 3. AutomatRx.
Zrušení termínu den před zápasem: 300-900-900 Kč. 3. AutomatRx.
Zrušení termínu v den zápasu (nejpozději šest hodin před zápasem): 1200 Kč. AutomatRx.
Svévolné řízení zápasu bez nominace: Napomenutí až 2000 Kč (druhé a další 2000 Kč). KR.

10.B.1. Jiné zápasy
Jiné zápasy smí rozhodovat pouze volní rozhodčí (a laici) na základě dohody s pořadatelem. ČAAF na
jiné zápasy rozhodčí nenominuje.
Řízení jiného zápasu rozhodčím ČAAF, který nesplňuje podmínky volného rozhodčího: 2000 Kč. KR.

10.C.
DOSTAVENÍ SE K ZÁPASU
Rozhodčí je povinen se dostavit k zápasu, na který byl nominován, nejpozději 75 minut před jeho
začátkem a to s veškerým vybavením (uniforma, výstroj), které je dané interní normou.
Pokud se k zápasu ani v čekací lhůtě nedostaví nominovaní rozhodčí, musí koordinátor zápasu
kontaktovat ligového komisaře, který rozhodne o dalším postupu. V případě odehrání zápasu bez
nominovaných rozhodčích, přebírá povinnosti rozhodčích ve smyslu informování o průběhu zápasu
koordinátor zápasu.
Dostaví-li se rozhodčí opožděně, převezme (převezmou) řízení zápasu.
Nedostavení se k zápasu: 2000 Kč. AutomatR.
Pozdní dostavení se k zápasu: Napomenutí až 500 Kč (druhé a další 500 Kč). AutomatR.
V případech, kdy se rozhodčí dostaví k zápasu pozdě případně nedostaví vůbec z důvodu vyšší moci, se od trestu upouští.

10.D.
KOMPETENCE A POVINNOSTI ROZHODČÍCH
Rozhodčí jsou odpovědní za průběh jednotlivých zápasů. Do jejich kompetence a povinností spadá
zejména:
 Kontrola způsobilosti hrací plochy
 Kontrola všeobecné připravenosti k zápasu
 Dohled nad dodržováním Pravidel fotbalu, SŘ a dalších norem a rozhodování v souladu s nimi
V případě zjištění procedurálního77 porušení norem, které nebrání odehrání zápasu, nejsou tato
porušení důvodem pro nezahájení (případně ukončení) zápasu. V takovém případě není nutné odkládat
začátek zápasu, rozhodčí tato porušení norem pouze uvedou v Zápise.

75

Rozhodčí mladší 18 let však mohou rozhodovat pouze zápasy flag fotbalu
Nehraje přitom roli, zdali se tohoto školení zúčastnil
77
Tímto nejsou myšlena porušení Pravidel jako holding, offside apod.
76

Soutěžní řád ČAAF, strana 33

Dílčí povinnosti rozhodčích jsou popsané v dalších bodech. Rozhodčí mohou po vzájemné dohodě
povinnosti přenášet mezi sebou a spolupracovat na jejich splnění, primární odpovědnost však vždy
zůstává na daném rozhodčím.
10.D.1. Referee
Povinností refereeho je provedení administrativních úkonů spojených se zápasem. Patří mezi ně:
 Rozhodnout o splnění povinností pořadatele
 Ihned po zápase zadat výsledek po čtvrtinách do RS
 Do tří hodin od zápasu provést změny v zápasových soupiskách a vyplnit skórující hráče v RS
 Do dvanácti hodin od plánovaného kickoffu zápasu správně a úplně uzavřít Zápis v RS
 Odeslat, resp. uschovat zápasové soupisky78
 Povinnosti umpira, linesmana a linejudge, nejsou-li nominováni nebo přítomni
10.D.2. Umpire
Povinností umpira je kontrola areálu, hracích míčů a výstroje všech hráčů.
10.D.3. Linesman
Povinností linesmana je kontrola totožnosti týmu hostů a zaučení chain crew.
10.D.4. Linejudge
Povinností linejudge je kontrola totožnosti týmu domácích a zaučení ballboys.
10.D.5. Backjudge
Povinností backjudge je zpracování přehledu faulů pro potřeby komise rozhodčích.
Nedostatečné zvládnutí zápasu včetně nedostatečného plnění povinností rozhodčího na zápase (neprovedení kontroly hřiště,
týmů, zázemí, aj.): Napomenutí (200) až 1000 Kč. KR.
Nedostatečné zvládnutí administrativních úkonů refereeho: Napomenutí (200) až 700 Kč. AutomatR.
Úmyslné ovlivňování výsledku zápasu: 2000 až 5000 Kč. . KR.
Pozn.: uvedené tresty platí pro každého rozhodčího, nikoliv pro celou crew.

10.E.
ODMĚNY ROZHODČÍCH
Rozhodčím přísluší za řízení zápasů odměny dané Nařízením Předsednictva. Výplata probíhá
bezhotovostně z účtu ČAAF, zpravidla jedenkrát měsíčně a na základě faktur nebo výkazů, které
rozhodčí posílají poštou nebo emailem.
10.F.
SAZEBNÍK A PODMÍNKY PRO NESOUTĚŽNÍ ZÁPASY
Klub žádající o zajištění rozhodčích na nesoutěžní zápas, musí žádost o nominaci rozhodčích předložit
nejpozději 21 dní před konáním zápasu. Jakékoliv žádosti lze vyhovět jen v případě, že bude k dispozici
dostatek rozhodčích.
Včasná žádost: 1000 Kč za každého rozhodčího plus 1000 Kč za zápas. V případě turnajů přiměřeně podle délky turnaje.
Pozdní žádost: 1000 Kč za každého rozhodčího plus 3000 Kč za zápas. V případě turnajů přiměřeně podle délky turnaje.
Zrušení zápasu: 2000 Kč za zápas.

10.G.
SAZEBNÍK A PODMÍNKY PRO ZAHRANIČNÍ ZÁPASY
Odměny a podmínky jsou dané dohodou ČAAF a pořadatele zápasu.

78

V případě, že jde o soupisky vytištěné z RS (tzn., že jsou v RS i elektronicky), musí referee uschovat tyto soupisky do konce
soutěže. V případě, že nejde o soupisky vytištěné z RS, musí je odeslat
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11.

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

11.A.

ORGÁNY VEDOUCÍ ŘÍZENÍ

11.A.1. Orgány
Řízení mohou vést Disciplinární komise (DK), Rada, Komise rozhodčích (KR), Předsednictvo a
Parlament.
11.A.2. Podjatost
Z vedení řízení je vyloučen člen orgánu, proti kterému je řízení vedeno, resp. obě strany řízení sporu
mezi členy. Z vedení odvolacího řízení je vyloučen i člen orgánu, který byl členem orgánu, který v dané
věci rozhodoval již v řízení předchozího stupně.
Při stanovení usnášeníschopnosti orgánu se nepočítá s členy orgánu vyloučenými pro podjatost.79
11.A.3. Součinnost
Orgán vedoucí řízení je oprávněn vyžádat si vyjádření jiných orgánů. Tento orgán je povinen takové
žádosti vyhovět a orgán příslušný k vedení řízení je povinen zohlednit jeho vyjádření v rozhodnutí.
11.B.
ŘÍZENÍ A PŘESTUPEK
Řízení je jednání vedené orgánem ČAAF o přestupcích.
11.B.1. Přestupek
Přestupkem je porušení nebo nesplnění povinností vyplývajících ze Stanov, SŘ nebo jiných norem nebo
rozhodnutí orgánů ČAAF. Přestupkem je rovněž znevážení dobrého jména ČAAF, orgánů ČAAF nebo
členů ČAAF. Nemusí se jednat pouze o případy uvedené v SŘ, ale i v SŘ nepopsané přestupky, pakliže
orgán vedoucí řízení dojde k závěru, že uvedené jednání naplňuje principy nesportovního nebo
neetického jednání.
Neznalost norem nezbavuje přestupce odpovědnosti za přestupek. SŘ se vztahuje na provinění spojená
s účastí v soutěžích ČAAF, na nesoutěžní zápasy, na zápasy reprezentace, na akce pořádané ČAAF,
na jednání členů popsané SŘ i na konání členů mající bezprostřední vazbu na ČAAF.
Není-li klasifikace přestupku zcela zřejmá, použije orgán vedoucí řízení takové ustanovení platných
norem, jehož znakům je charakter jednání svou povahou nejbližší.
11.B.2. Přestupkové řízení
Přestupkové řízení se týká případů, kdy potrestání člena, který se dopustil přestupku, je v zájmu ČAAF
a ochrany integrity dodržování norem členy. Přestupkové řízení je vedené z vůle ČAAF proti členovi,
který se dopustil přestupku. Jde o řízení vyvolané přímo ČAAF, resp. k vedení řízení příslušným
orgánem. Tento orgán je oprávněný jednat z vlastního popudu na základě získaných informací.
Nejde o spor dvou členů.
11.B.2.a. Účastníci řízení
Účastníky přestupkového řízení jsou orgán vedoucí řízení a člen, proti němuž je řízení vedeno.
Jednotlivci mladší 18 let, jsou v řízení zastoupeni klubem, jehož jsou členem (jde-li o jednotlivce
s individuálním klubovým členstvím).
11.B.3. Řízení sporu mezi členy
Je-li řízení vyvolané podnětem člena ČAAF, vyjma informací v Zápisu, jde o řízení sporu mezi členy.
Pro řízení sporu mezi členy platí stejné zásady jako pro přestupkové řízení, není-li konkrétně uvedeno
jinak.
Podnět se posílá na info@caaf.cz.
11.B.3.a. Účastníci řízení
Účastníky řízení sporu mezi členy jsou orgán vedoucí řízení, člen, který podal podnět k řízení, a člen,
proti němuž je řízení vedeno. Jednotlivci mladší 18 let, jsou v řízení zastoupeni klubem, jehož jsou
členem (jde-li o jednotlivce s individuálním klubovým členstvím).
11.B.3.b. Dopingové přestupky
Zvláštním případem sporu mezi členy jsou dopingové přestupky. Antidopingový výbor ČR (dále jen
ADV) je v tomto případě považován za člena, který podal podnět k řízení a řízení se řídí pravidly
uvedenými ve zvláštním bodě Antidopingová pravidla.
79

Sedmičlenný orgán je usnášeníschopný, jsou-li přítomni (hlasují-li) čtyři členové. V případě, že jsou dva členové tohoto orgánu
vyloučeni pro podjatost, nahlíží se na orgán jako na pětičlenný a k usnášeníschopnosti je tak zapotřebí tří členů
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11.C.
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Řízení orgán příslušný k jeho vedení zahájí, dojde-li orgán k závěru, že má řízení zahájit z vlastního
popudu nebo pokud byl podán podnět k zahájení řízení sporu mezi členy nebo byla podána námitka
proti automatickému trestu.
11.C.1. Den zahájení řízení
Den zahájení řízení se určuje takto:
 Rozhodne-li se orgán příslušný k vedení řízení zahájit z vlastního popudu, musí řízení zahájit
nejpozději 3 dny od okamžiku, kdy se o přestupku dozvěděl nebo mohl zahájit řízení. Dnem
zahájení řízení je den vyrozumění účastníků řízení
 Rozhodne-li se orgán příslušný k vedení řízení zahájit z vlastního popudu na základě informací
v Zápise nebo zprávě rozhodčích, je dnem zahájení řízení den odehrání zápasu
 Je-li podán podnět nebo námitka proti automatickému trestu, je řízení zahájeno tímto aktem a
dnem zahájení řízení je den podání podnětu nebo námitky proti automatickému trestu
11.C.2. Vyrozumění účastníků
Účastníci řízení jsou o zahájení řízení vyrozuměni takto:
 Klub nebo tým: klubový email uvedený v Adresáři
 Jednotlivec starší 18 let: email uvedený v jeho profilu v RS (zahájení řízení je rovněž dáno na
vědomí klubu, jehož je členem, a to na klubový email uvedený v Adresáři)
 Jednotlivec mladší 18 let s individuálním mimoklubovým členstvím: email uvedený je v jeho
profilu v RS
 Jednotlivec mladší 18 let s individuálním klubovým členstvím: na email uvedený je v jeho profilu
v RS a současně klub zastupující jednotlivce na klubový email uvedený v Adresáři
11.D.
PRŮBĚH ŘÍZENÍ
Orgán vedoucí řízení učiní všechna potřebná šetření a opatření nutná k rozhodnutí o vině a případném
trestu. Šetřením se rozumí zejména vyjádření zúčastněných stran, kontrola písemných dokumentů,
zpráv, videa zápasu nebo vyjádření jiných orgánů nebo členů, kteří byli požádáni o součinnost.
Člen, proti němuž je řízení vedeno, má právo vyjádřit se v orgánem stanovené lhůtě ke všem
okolnostem projednávaného případu. Jestliže tak neučiní, lze přestupek projednat a trest uložit bez jeho
vyjádření. Účastníci řízení mají právo být na své náklady zastoupeny právním zástupcem.
11.D.1. Vydání rozhodnutí
Na základě zjištěných skutečností z průběhu řízení je vydáno rozhodnutí o vině, druhu a výši trestu,
nebo o nevině, pakliže k přestupku nedošlo. Vydáním rozhodnutí se přitom rozumí jeho rozeslání
účastníkům řízení (stejným způsobem jako při zahájení řízení) a zveřejnění na webu ČAAF.
11.E.

LHŮTY

11.E.1. Počítání lhůt
Je-li lhůta stanovena ve dnech (pro delší časové jednotky platí analogie), počítá se lhůta od 0:01
následujícího dne a končí po uplynutí daného počtu dnů ve 23:59.
Příklady
 Je-li v úterý (kdykoliv během dne) stanovena sedmidenní lhůta, tak uplyne následující úterý ve
23:59
 Je-li osmého v měsíci (kdykoliv během dne) stanovena měsíční lhůta, tak uplyne osmého
následujícího měsíce ve 23:59
Je-li lhůta stanovena v hodinách (obecně kratších jednotkách než dnech), tak se pomyslné stopky
spouští v okamžiku události a lhůta se počítá přesně.
Při počítání lhůt dozadu (něco musí nastat před konkrétní událostí) se postupuje obdobně.
11.E.2. Lhůta pro podání podnětu
Podnět lze podat nejpozději 3 dny od okamžiku, kdy se člen o přestupku dozvěděl nebo mohl podat
podnět.
11.E.3. Lhůty pro vydání rozhodnutí
Rozhodnutí musí být vydáno do 7 dnů od zahájení řízení.
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Rozhodnutí, která by mohla vést ke stopce nebo kontumaci, musí být vydána alespoň 24 hodin před
následujícím zápasem, který bude nebo může být rozhodnutím ovlivněn. Toto platí, jestliže bylo řízení
zahájeno alespoň tři dny před tímto zápasem.
Není-li rozhodnuto v těchto lhůtách, disciplinární řízení je zastaveno. Výjimkou může být pouze velmi
závažná skutečnost technického rázu, která brání vydání rozhodnutí.
11.E.3.a. Lhůty pro vydání rozhodnutí Parlamentem
Rozhoduje-li Parlament emailovým hlasováním, přerušuje se lhůta pro vydání rozhodnutí na dobu
emailového hlasování.
Rozhoduje-li Parlament na zasedání, musí být rozhodnutí vydáno do 7 dnů od zasedání.
11.E.4. Promlčecí lhůta
Promlčecí lhůta přestupků je jeden měsíc od spáchání přestupku.
Promlčení lhůta se netýká přestupků proti dopingu.
11.F.

ROZHODNUTÍ

11.F.1. Náležitosti rozhodnutí
Rozhodnutí musí obsahovat
 Den rozhodnutí a orgán, který rozhodnutí vydal
 Určení potrestaného a uloženého trestu, jestliže bylo rozhodnuto o vině
 Odůvodnění rozhodnutí
 Informaci o povinnostech z rozhodnutí vyplývajících a o možnosti odvolání
Rozhodnutí je pravomocné a vykonatelné jeho vydáním, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak.
11.F.2. Dočasné rozhodnutí
Vyžadují-li závažné okolnosti případu důkladnější šetření, nebo nelze-li rozhodnout ve výše uvedených
lhůtách, musí orgán vedoucí řízení vydat ve lhůtách pro rozhodnutí tzv. dočasné rozhodnutí, ve kterém
popíše okolnosti vyžadující důkladnější šetření. V dočasném rozhodnutí musí být stanovena lhůta pro
konečné rozhodnutí, nejvýše však jeden měsíc od vydání dočasného rozhodnutí. Součástí dočasného
rozhodnutí může být určení minimálního trestu, případně zákaz činnost do doby vydání rozhodnutí.
Dočasné rozhodnutí je pravomocné a vykonatelné jeho vydáním. Vydáním dočasného rozhodnutí se
přitom rozumí jeho rozeslání účastníkům řízení (stejným způsobem jako při zahájení řízení).
11.F.3. Revize rozhodnutí
Zjistí-li orgán po vydání rozhodnutí chybu, která nemění podstatu jeho rozhodnutí, ale týká se jakékoliv
informace v rozhodnutí (chyby ve jménech, číslech apod.), případně zjistí-li orgán, že došlo
k procesnímu pochybení, má právo vydat revizi rozhodnutí.
Vydaná revize rozhodnutí nahrazuje původní rozhodnutí s výjimkou lhůt z něj vyplývajících.
Revize rozhodnutí jsou rozeslány účastníkům řízení a zveřejněny na webu ČAAF.
11.F.4. Poplatek
U stanovených řízení je s vydáním rozhodnutí spojen poplatek. Kterých řízení se poplatek týká, je
uvedeno v popisu jednotlivých typů řízení.
Poplatek se hradí podle těchto zásad
 Přestupkové řízení s uděleným trestem: člen, který se dopustil přestupku
 Přestupkové řízení bez uděleného trestu: bez poplatku
 Řízení sporu mezi členy s uděleným trestem: člen, který byl potrestán
 Řízení sporu mezi členy bez uděleného trestu: člen, který podal podnět (není-li úhrady poplatku
zproštěn, viz typ řízení se značkou DK-V)
Pokud se člen proti rozhodnutí odvolá, nemusí platit poplatek za vydání rozhodnutí.
Poplatek se hradí ve prospěch účtu ČAAF. Splatnost poplatku je vždy 14 dní ode dne zveřejnění
rozhodnutí. V této lhůtě musí být poplatek připsán na účet ČAAF nebo plátce musí doložit jeho
zaplacení. Jde-li o rozhodnutí spjaté se soutěží a jde-li o rozhodnutí proti týmu, odečítá se poplatek ze
soutěžní kauce, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak.
Poplatek lze přičíst k pokutě a uhradit v jedné platbě.
Poplatek za vydání rozhodnutí: 200 Kč.

11.G.

T RESTY

11.G.1. Typy uložitelných trestů
Za přestupek lze uložit tyto tresty
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 Napomenutí
 Pokutu
 Stopku (zastavit činnost)
 Kontumaci
Vyjma případů, kdy je konkrétně uvedeno jinak, jsou stopka a kontumace uloženy vždy současně
s pokutou.
V případě řízení sporu mezi členy lze udělit i jiný trest logicky související se sporem.
Při závažném a/nebo opakovaném porušení norem ČAAF lze rovněž podat návrh Předsednictvu na
pozastavení členství v ČAAF.
11.G.1.a. Napomenutí
Napomenutí je nejmírnější trest a jeho význam spočívá spíše v upozornění na přestupek a ve varování
přestupce před jeho opakováním.
Napomenutí může být témuž klubu nebo jednotlivci za přestupek podobného charakteru uloženo
nejvýše jednou za sezónu.
11.G.1.b. Pokuta
Výše pokuty je úměrná závažnosti přestupku a zpravidla rovněž úrovni, na které k přestupku došlo a je
v souladu se sazebníkem trestů.
Pokuta se hradí ve prospěch účtu ČAAF.80 Splatnost pokuty je vždy 14 dní ode dne vydání rozhodnutí.
V této lhůtě musí být pokuta připsána na účet ČAAF nebo plátce musí doložit její zaplacení. Jde-li o
rozhodnutí spjaté se soutěží a jde-li o rozhodnutí proti týmu, odečítá se pokuta ze soutěžní kauce, neníli v rozhodnutí uvedeno jinak.
11.G.1.c. Stopka (zastavení činnosti)
Délka stopky je úměrná závažnosti přestupku. Stopku lze uložit na určité časové období, na počet
soutěžních zápasů nebo na jejich kombinaci, včetně případné konkretizace na věkovou kategorii, klub,
soutěž, turnaj nebo reprezentaci.
Pokud v rozhodnutí není zastavená činnost blíže specifikovaná, nesmí během stopky potrestaný člen
vykonávat žádnou činnost přímo související se zápasy.
11.G.1.d. Kontumace
Kontumace má podobu započtení skóre 0:35 a prohry pro tým, v jehož neprospěch byl kontumační
výsledek vyhlášen. Druhému týmu je započteno vítězství a skóre 35:0. Bylo-li v zápasu dosaženo
výsledku se stejným nebo větším rozdílem ve skóre, platí výsledek dosažený na hřišti. Je-li kontumační
výsledek vyhlášen v neprospěch obou týmů, není vítězství a skóre 35:0 započteno ani jednomu z nich.
Kontumovaný zápas se považuje za odehraný.
11.G.2. Zvláštní typy trestů
Zvláštními typy trestů jsou pozastavení členství v ČAAF a vyloučení z ČAAF. Ukládání těchto trestů je
určeno Stanovami.
11.G.3. Zásady pro ukládání trestů
Při určení druhu trestu a jeho výměry se přihlédne k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho
spáchání (zákeřně, lstivě, surovým způsobem, aj.) a jeho následku, k okolnostem, za nichž k němu
došlo, k míře zavinění, a zda-li již byl viník pro takový či jiný přestupek potrestán.
Při určení druhu trestu a jeho výměry se dále přihlédne k tomu, zda-li viník své jednání sám oznámil,
spolupracoval na objasnění přestupku, projevil upřímnou lítost, dobrovolně nahradil škodu, kterou svým
jednáním způsobil, byl k přestupku vyprovokován.
11.H.
ODVOLÁNÍ
Odvoláním lze napadnout každé rozhodnutí orgánů ČAAF. Odvolání lze opřít o nové skutečnosti,
důkazy a vyjádření, které nasvědčují tomu, že skutek se nestal tak, jak je uvedeno v rozhodnutí.
11.H.1. Odkladný účinek
Podané odvolání má odkladný účinek na pokutu. Na napomenutí, stopku a kontumaci podané odvolání
odkladný účinek nemá.
Rozhodnutí o odvolání nemá vliv na již vykonané tresty, jestliže v něm nebude výslovně uvedeno jinak.
11.H.2. Kdo se smí odvolat
V přestupkovém řízení se smí odvolat jen potrestaný člen, v řízení sporu mezi členy se smí odvolat
potrestaný člen a člen, který řízení vyvolal svým podnětem.
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Platba musí být popsaná. Musí z ní být patrné, kdo ji platí (identifikace potrestaného) a proč (přibližné popsání přestupku)
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11.H.3. Podání odvolání
Odvolání se zasílá na emailovou adresu info@caaf.cz. Lhůta pro podání odvolání je 7 dnů od vydání
rozhodnutí. Je-li odvolacím orgánem Parlament, musí člen v odvolání uvést, zdali má Parlament o
odvolání rozhodnout emailovým hlasováním81 nebo na svém nejbližším zasedání (což je varianta
zvolená v případě, že člen v odvolání neuvede nic).
Podání odvolání je spojeno s uhrazením odvolací kauce.
11.H.4. Odvolací kauce
Výše odvolací kauce se řídí odvolacím orgánem. Kauci je nutné uhradit na účet ČAAF a doklad o
zaplacení přiložit k podanému odvolání.
Odvolací kauce je v plné výši vrácena na účet, ze kterého byla poslána, jestliže odvolací orgán rozhodne
ve prospěch člena, který odvolání podal.
Odvolací kauce spojená s odvoláním k Radě: 1000 Kč.
Odvolací kauce spojená s odvoláním k Parlamentu: 5000 Kč.

11.H.5. Kdo rozhoduje o odvolání
Orgánem, který vede odvolací řízení (odvolacím orgánem) je obecně Rada. Výjimkami jsou řízení
vedená Radou nebo Předsednictvem. V těchto případech je odvolacím orgánem Parlament.
Zvláštním případem jsou dopingové přestupky.
11.H.6. Odvolací řízení
Pro odvolání platí stejné postupy jako pro jiná řízení. Podání odvolání zahajuje odvolací řízení.
Odvolací orgán původní rozhodnutí ponechá, nebo zruší a ve věci sám rozhodne. Není-li v odvolacím
řízení vydáno žádné rozhodnutí, má se za to, že bylo vydáno takové rozhodnutí, které ponechalo
v platnosti původní rozhodnutí.
Poplatek za vydání rozhodnutí: 200 Kč.

11.I.
NESOUHLAS S JINÝMI ROZHODNUTÍMI
V kapitole Disciplinární řád se SŘ věnuje principům řízení, rozhodování a odvolání v přestupkovém
řízení a řízení sporu mezi členy.
Odvolat se však lze i proti rozhodnutím, která se netýkají přestupků nebo sporů mezi členy, ale jde o
rozhodnutí orgánů ČAAF a to ať už jsou v SŘ takové případy popsány (například rozhodnutí spojená
s žádostmi o členství, s přestupy a další ustanovení SŘ, kde je popsán rozhodovací mechanismus a
existuje rozhodnutí, se kterým lze nesouhlasit) nebo jde o rozhodnutí orgánů ČAAF, která nesouvisejí
se SŘ a se kterými lze nesouhlasit.
Odvolat se smí člen, který je daným rozhodnutím dotčen a s vydáním rozhodnutí není stanoven žádný
poplatek.
Zásady takového odvolání mohou být popsané v jiné normě, zpravidla takové, která upravuje i samotné
předmětné rozhodnutí a v takovém případě má tato norma přednost. Není-li jinde princip odvolání
stanoven, postupuje se v duchu SŘ, včetně náležitostí podání odvolání, určení odvolacího orgánu i
platnosti odvolací kauce dle odvolacího orgánu. Není-li zcela zřejmé původní rozhodnutí, musí být na
výzvu odvolacího orgánu doplněno.82
Člen, který podává takové odvolání, musí při odvolání navrhnout jednoznačné alternativní rozhodnutí,
které má být v dané věci učiněno. Alternativní rozhodnutí se musí týkat téže věci, nesmí nijak rozšiřovat
věcnou podstatu původního rozhodnutí,83 nesmí být v rozporu s platnými normami a musí být
vykonatelné.
Při takovém odvolání nemůže odvolací orgán vydat vlastní rozhodnutí, pouze hlasováním posuzuje
návrh alternativního rozhodnutí. Je-li návrh přijat, vydá odvolací orgán rozhodnutí dle návrhu
alternativního rozhodnutí. Není-li návrh přijat, potvrdí ve vydaném rozhodnutí platnost původního
rozhodnutí.
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Pravidla emailového hlasování jsou uvedeny ve Stanovách
Zatímco v přestupkových řízeních a řízeních sporů mezi členy je vydávání rozhodnutí standardizováno SŘ, na všechna
rozhodnutí stejný postup aplikovat nelze a ne všechna rozhodnutí mají standardizovanou písemnou podobu
83
Jde-li například o odvolání proti zamítnutí přestupu z důvodu neuhrazení RPJ a jde o přestup, u kterého současně původní klub
požaduje odstupné, tak alternativní rozhodnutí nemůže přímo nařizovat provedení přestupu. Může změnit pouze úzce
vymezené původní rozhodnutí, tzn. uhrazení, nebo neuhrazení RPJ, neboť alternativou k původnímu rozhodnutí není
provedení přestupu, ale pouze posunutí se k dalším krokům v souladu s příslušnými normami
82
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11.J.
INFORMACE O KONKRÉTNÍCH TRESTECH
Tresty za porušení jednotlivých nařízení jsou vždy uvedeny přímo u nařízení a povinností. Jsou
zvýrazněny červeně.84 Uvedena je konkrétní výška trestu nebo možné rozmezí, jsou-li aplikovatelné
princip progrese a klesající princip, je-li možné za přestupek případně pozastavit členství a značka typu
řízení.
11.J.1. Částka (konkrétní příklady)
Níže jsou uvedeny čtyři modelové příklady trestů a jejich vysvětlení.
 2000 Kč: Trest je daný a orgán nemá možnost se od něj odchýlit.
 500 až 2000 Kč: Orgán má možnost zvolit trest v uvedeném rozmezí dle závažnosti přestupku.
 Napomenutí (500) až 2000 Kč: Orgán má možnost zvolit trest z tohoto rozmezí dle závažnosti
přestupku. Za první přestupek tohoto typu smí zvolit napomenutí, avšak zvolí-li pokutu, tak
minimálně 500 Kč. Vztahuje-li se na přestupek princip progrese, je 500 Kč minimálním výchozím
trestem pro výpočet trestu za druhý nebo další přestupek.85
 200-300-400 Kč: Trest za první přestupek je (bez možnosti se odchýlit) 200, za druhý 300 a za
třetí nebo další 400 Kč. Rozlišuje-li přestupek různé stupně, tak dopustí-li se přestupce nejprve
nižšího a poté vyššího stupně, je při druhém provinění potrestán trestem za druhý přestupek,
nikoliv první.86
11.J.2. Princip progrese
Je-li u trestu značka ano, vztahuje se na něj princip progrese. Uvedený trest se tak týká pouze prvního
provinění v soutěži, resp. sezóně nejde-li o týmový přestupek. Dopustí-li se přestupce druhého
přestupku stejného charakteru, určí orgán nejprve trest jakoby šlo o první přestupek a následně jej
navýší na jedenapůlnásobek. Při třetím a dalším přestupku stejného charakteru pak na dvojnásobek.
Je-li u trestu značka 3, vztahuje se na něj princip progrese rovněž, všechny tři tresty jsou však
konkrétně vypsány.
Princip progrese se vztahuje pouze na pokuty a klubové resp. týmové přestupky.
11.J.3. Klesající princip
Je-li u trestu značka ano, vztahuje se na něj klesající princip. Tresty u přestupků jsou uvedeny v plné
výši a propozice soutěže mohou stanovit, že pro danou soutěž, divizi apod. platí tresty nižší.
Klesající princip se vztahuje pouze na pokuty.
11.J.4. Návrh na pozastavení členství nebo vyloučení z ČAAF
Je-li u trestu značka  může orgán v rámci rozhodnutí navrhnout Předsednictvu pozastavení členství
potrestaného v ČAAF nebo navrhnout jeho vyloučení z ČAAF.
V případě rozhodnutí o vině smí Předsednictvo zahájit řízení o pozastavení členství nebo vyloučení
z ČAAF i bez návrhu.
11.J.5. Značka typu řízení
Na konci informace o trestu je uvedena značka typu řízení. Podle uvedené informace se rozlišují různé
posloupnosti v rámci řízení a orgány, které budou řízení vést.
11.K.
TYPY ŘÍZENÍ A JEJICH POSTUPY
Dle charakteru přestupku a role člena, který jej spáchal, se rozlišuje několik typů řízení. V tomto bodě
je přehledně uveden jejich výčet a jejich stručný popis. Tento popis je dostatečný pro jejich pochopení
a orientaci v nich, avšak není nahrazením jiných bodů této kapitoly SŘ. Může je však doplňovat.
11.K.1. Značka DK/KR
11.K.1.a. Co řízení vyvolá
Samotný přestupek a vlastní popud DK/KR jednat v této věci. Rovněž Zápis nesoutěžního zápasu.
11.K.1.b. První řízení
První řízení vede DK nebo KR dle příslušnosti. DK/KR rozhodne ve lhůtě dané bodem 11.E.3.
Informace o poplatku nebo pokutě jsou součástí rozhodnutí.
11.K.1.c. Odvolání
Proti rozhodnutí DK/KR se lze odvolat k Radě. Odvolat se smí pouze potrestaný člen.
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Modře jsou zvýrazněny platby, které z SŘ vyplývají, resp. které SŘ nařizuje
Orgán nejprve rozhodne o výši trestu jakoby šlo o první přestupek tohoto typu. Následně jej navýší podle principu progrese
Příkladem takového přestupku je nedostatečná připravenost hřiště pořadatelem zápasu. Za první přestupek je tým potrestán
pokutou 400 nebo 1000 Kč, podle toho, je-li porušení vyhodnoceno jako drobné nebo závažné. Při druhém porušení je tým
potrestán pokutou 800 nebo 2000 Kč a to bez ohledu na stupeň závažnosti prvního přestupku
85
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S odvoláním je spojená úhrada odvolací kauce 1000 Kč na účet ČAAF. Podané odvolání má odkladný
účinek jen na pokutu. Rada rozhodne ve lhůtě dané bodem 11.E.3.
Informace o poplatku nebo pokutě jsou součástí rozhodnutí.
11.K.1.d. Druhé odvolání
Proti rozhodnutí Rady se lze odvolat k Parlamentu. Odvolat se smí pouze potrestaný člen.
S odvoláním je spojená úhrada odvolací kauce 5000 Kč na účet ČAAF. Podané odvolání má odkladný
účinek jen na pokutu. Parlament rozhodne ve lhůtě dle bodu 11.E.3.a.
Informace o poplatku nebo pokutě jsou součástí rozhodnutí.
11.K.2. Řízení vyvolané podnětem člena
11.K.2.a. Co řízení vyvolá
Podnět člena. Informace v Zápise není podnětem člena.
11.K.2.b. První řízení
První řízení vede DK nebo KR dle příslušnosti. DK/KR rozhodne ve lhůtě dané bodem 11.E.3.
Informace o poplatku nebo pokutě jsou součástí rozhodnutí.
11.K.2.c. Odvolání
Proti rozhodnutí DK/KR se lze odvolat k Radě. Odvolat se smí oba členové zúčastnění ve sporu.
S odvoláním je spojená úhrada odvolací kauce 1000 Kč na účet ČAAF. Podané odvolání má odkladný
účinek jen na pokutu. Rada rozhodne ve lhůtě dané bodem 11.E.3.
Informace o poplatku nebo pokutě jsou součástí rozhodnutí.
11.K.2.d. Druhé odvolání
Proti rozhodnutí Rady se lze odvolat k Parlamentu. Odvolat se smí oba členové zúčastnění ve sporu.
S odvoláním je spojená úhrada odvolací kauce 5000 Kč na účet ČAAF. Podané odvolání má odkladný
účinek jen na pokutu. Parlament rozhodne ve lhůtě dle bodu 11.E.3.a.
Informace o poplatku nebo pokutě jsou součástí rozhodnutí.
11.K.3. Značka AutomatD/AutomatR
11.K.3.a. Co řízení vyvolá
Samotný přestupek popsaný v Zápise.
11.K.3.b. Automatický trest
Automatický trest je uložen zpravidla ligovým komisařem nebo jinou pověřenou osobou. Uložení
automatického trestu není řízením a s automatickým trestem není spojen žádný poplatek.
Automatický trest je vydán do úterý 12:00 a úterý se považuje za den vydání rozhodnutí. Není-li
automatický trest vydán v této lhůtě, postupuje se stejně jako v případě podání námitky a úterý se
považuje za den podání námitky.
O automatickém trestu jsou týmy a rozhodčí informováni prostřednictvím zápisu. Je na týmech, aby
případně informovaly dotčené jednotlivce.
Je-li uložena pokuta týmu, bude týmu odečtena ze soutěžní kauce.
Je-li uložena pokuta jednotlivci, musí být uhrazena v souladu s bodem 11.G.1.b.
11.K.3.c. Námitka
Pokud tým nebo jednotlivec s automatickým trestem nesouhlasí, může proti němu v 7denní lhůtě87
podat námitku. S podáním námitky není spojena žádná kauce a podání námitky zahajuje řízení.
11.K.3.d. První řízení
První řízení vede DK nebo KR dle příslušnosti. DK/KR rozhodne ve lhůtě dané bodem 11.E.3.
Informace o poplatku nebo pokutě jsou součástí rozhodnutí.
11.K.3.e. Odvolání
Proti rozhodnutí DK/KR se lze odvolat k Radě. Odvolat se smí pouze potrestaný člen.
S odvoláním je spojená úhrada odvolací kauce 1000 Kč na účet ČAAF. Podané odvolání má odkladný
účinek jen na pokutu. Rada rozhodne ve lhůtě dané bodem 11.E.3.
Informace o poplatku nebo pokutě jsou součástí rozhodnutí.
11.K.3.f. Druhé odvolání
Proti rozhodnutí Rady se lze odvolat k Parlamentu. Odvolat se smí pouze potrestaný člen.
S odvoláním je spojená úhrada odvolací kauce 5000 Kč na účet ČAAF. Podané odvolání má odkladný
účinek jen na pokutu. Parlament rozhodne ve lhůtě dle bodu 11.E.3.a.
Informace o poplatku nebo pokutě jsou součástí rozhodnutí.
11.K.4. Značka AutomatDx
11.K.4.a. Co řízení vyvolá
Porušení povinnosti pořídit zápasové statistiky.
87

Námitku tedy standardně lze podat nejpozději následující úterý
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11.K.4.b. Automatický trest
Automatický trest je uložen zpravidla ligovým komisařem nebo jinou pověřenou osobou. Uložení
automatického trestu není řízením a s automatickým trestem není spojen žádný poplatek.
Automatický trest je vydán do tří dnů od uplynutí lhůty týkající se příslušné povinnosti.
O automatickém trestu jsou týmy informovány na emaily klubových zástupců.
Je-li uložena pokuta, bude týmu odečtena ze soutěžní kauce.
11.K.4.c. Námitka
Pokud tým s automatickým trestem nesouhlasí, může proti němu v 7denní lhůtě podat námitku.
S podáním námitky není spojena žádná kauce a podání námitky zahajuje řízení.
11.K.4.d. První řízení
První řízení vede DK. DK rozhodne ve lhůtě dané bodem 11.E.3.
Informace o poplatku nebo pokutě jsou součástí rozhodnutí.
11.K.4.e. Odvolání
Proti rozhodnutí DK se lze odvolat k Radě. Odvolat se smí pouze potrestaný tým.
S odvoláním je spojená úhrada odvolací kauce 1000 Kč na účet ČAAF. Podané odvolání má odkladný
účinek. Rada rozhodne ve lhůtě dané bodem 11.E.3.
Informace o poplatku nebo pokutě jsou součástí rozhodnutí.
11.K.4.f. Druhé odvolání
Proti rozhodnutí Rady se lze odvolat k Parlamentu. Odvolat se smí pouze potrestaný člen.
S odvoláním je spojená úhrada odvolací kauce 5000 Kč na účet ČAAF. Podané odvolání má odkladný
účinek. Parlament rozhodne ve lhůtě dle bodu 11.E.3.a.
Informace o poplatku nebo pokutě jsou součástí rozhodnutí.
11.K.5. Značka AutomatRx
11.K.5.a. Co řízení vyvolá
Zrušení volného termínu rozhodčím.
11.K.5.b. Automatický trest
Automatický trest je uložen zpravidla ligovým komisařem nebo jinou pověřenou osobou. Uložení
automatického trestu není řízením a s automatickým trestem není spojen žádný poplatek.
Automatický trest je vydán do tří dnů od zrušení volného termínu rozhodčím.
O automatickém trestu je rozhodčí informován na svůj email.
Je-li uložena pokuta, musí být uhrazena v souladu s bodem 11.G.1.b.
11.K.5.c. Námitka
Pokud rozhodčí s automatickým trestem nesouhlasí, může proti němu v 7denní lhůtě podat námitku.
S podáním námitky není spojena žádná kauce a podání námitky zahajuje řízení.
11.K.5.d. První řízení
První řízení vede KR. KR rozhodne ve lhůtě dané bodem 11.E.3.
Informace o poplatku nebo pokutě jsou součástí rozhodnutí.
11.K.5.e. Odvolání
Proti rozhodnutí KR se lze odvolat k Radě. Odvolat se smí pouze potrestaný rozhodčí.
S odvoláním je spojená úhrada odvolací kauce 1000 Kč na účet ČAAF. Podané odvolání má odkladný
účinek. Rada rozhodne ve lhůtě dané bodem 11.E.3.
Informace o poplatku nebo pokutě jsou součástí rozhodnutí.
11.K.5.f. Druhé odvolání
Proti rozhodnutí Rady se lze odvolat k Parlamentu. Odvolat se smí pouze potrestaný rozhodčí.
S odvoláním je spojená úhrada odvolací kauce 5000 Kč na účet ČAAF. Podané odvolání má odkladný
účinek. Parlament rozhodne ve lhůtě dle bodu 11.E.3.a.
Informace o poplatku nebo pokutě jsou součástí rozhodnutí.
11.L.

ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA

11.L.1. Obecná ustanovení
ČAAF se zavazuje k dodržování antidopingových pravidel uvedených ve Směrnici pro kontrolu a postih
dopingu ve sportu v ČR (dále jen antidopingové směrnici) vydané ADV.
Členové ČAAF jsou povinni seznámit se s právy a povinnostmi, které jsou uvedeny v antidopingové
směrnici a řídit se jí. Veškeré materiály týkající se boje proti dopingu jsou dostupné na internetových
stránkách ADV.
11.L.2.

Dopingové přestupky
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Dopingového přestupku se dopustí ten, kdo poruší pravidla uvedená v antidopingové směrnici. Při
porušení těchto pravidel a stanovení trestu se postupuje v souladu s ustanoveními antidopingové
směrnice.
11.L.3. Řízení o dopingových přestupcích
11.L.3.a. Co řízení vyvolá
Podnět ADV.
11.L.3.b. První řízení
První řízení vede DK. Před svým rozhodnutím si vyžádá stanovisko ADV a toto stanovisko DK vezme
co možná nejvíce v potaz při vydání rozhodnutí. Není-li konkrétně uvedeno jinak, platí pro řízení o
dopingových přestupcích obecná pravidla pro řízení.
S vydáním rozhodnutí není spojen žádný poplatek. Pokutu (je-li uložena) platí potrestaný člen na účet
ČAAF do 14 dnů od rozhodnutí.
11.L.3.c. Odvolání
Proti rozhodnutí DK se lze odvolat k Rozhodčí komisi ČOV. Odvolat se smí člen, proti kterému bylo
řízení vedeno a dále všechny subjekty uvedené v antidopingové směrnici. S odvoláním není spojená
žádná odvolací kauce a pro jeho podání platí pravidla určená antidopingovou směrnicí.
11.L.4. Tresty za používání dopingu
Důsledky pro kluby, resp. týmy a jednotlivce v případě pozitivního dopingového nálezu hráčů, resp.
porušení antidopingových pravidel.
11.L.4.a. Kluby, resp. týmy
Dojde-li při zápasovém testování k pozitivnímu dopingovému nálezu u více než dvou členů týmu, lze
týmu uložit pokutu a zápas lze kontumovat.
Hromadný dopingový nález: Až 20000 Kč. ne ne. DK.
Závažný dopingový nález 88: 20000 Kč. ne ne. DK.

11.L.4.b. Jednotlivci
Jednotlivci lze za pozitivní dopingový nález udělit pouze stopku, nikoliv pokutu. Výjimkou je pozitivní
dopingový nález reprezentanta České republiky. Ten je povinen uhradit veškeré škody, které vzniknou
ČAAF v souvislosti s postihem uplatněným dle článku 12 antidopingové směrnice (tzn. nahradit ušlý
příjem ze státní dotace).
Za porušení jiných antidopingových pravidel nebo v případě porušení ustanovení SŘ, která
s antidopingovými pravidly mohou souviset (například neoprávněné nastoupení hráče), pokutu uložit
lze.
11.L.5. Specifikace antidopingové směrnice
Na základě vzájemné dohody mezi ČAAF a ADV byly ujednány některé specifikace povinností
vyplývajících z antidopingové směrnice.
11.L.5.a. Testování (článek 5)
Dopingový komisař může provést testování u všech členů ČAAF, ve všech výkonnostních i věkových
kategoriích, v souladu s antidopingovou směrnicí.
11.L.5.b. Poskytování informací o místech pobytu Sportovce (bod 5.6)
ČAAF uvede na svých internetových stránkách termínové listiny všech svých soutěží a přesná místa a
časy tréninků reprezentace. Kluby na svých internetových stránkách uvedou přesné místo a čas
týmových tréninků všech kategorií. Tuto povinnost má ČAAF a kluby během soutěží, kterých se jejich
týmy účastní a dále v přípravném období, které začíná tři měsíce před zahájením příslušné soutěže.
Mimo probíhající soutěž a přípravné období ČAAF a kluby tuto povinnost nemají a dále nejsou povinny
ADV poskytovat případné náhlé změny míst a časů tréninků.
11.L.5.c. Výběr Sportovců pro Testování (bod 5.9)
Dopingový komisař kontaktuje po začátku zápasu, nebo nejpozději do poločasu, koordinátora zápasu.
Refereeho kontaktuje během poločasové přestávky.
SŘ stanoví povinnost koordinátorovi zápasu být plně k dispozici dopingovému komisaři a pokud o to
požádá, zajistit mu možnost nahlédnout do zápasových soupisek, byly-li již předány rozhodčím.
V poločasové přestávce provede dopingový komisař spolu s refereem náhodné losování zpravidla čtyř
hráčů ze zápasových soupisek (zpravidla dva z každého týmu). Hráči se o svém vylosování nedozví
dříve než 5 minut před koncem zápasu.
Po skončení utkání dopingový komisař, nebo jeho asistent, vyzve vylosované hráče k provedení
dopingové kontroly.

88

Závažným dopingovým nálezem se rozumí takový, který povede k zákazu činnosti na více než 2 roky. Nehraje přitom roli, zdali
k nálezu došlo při zápasovém testování nebo jindy
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11.L.5.d. Postupy při Testování (bod 5.10)
Pořadatelé zápasu jsou povinni zajistit místnost dopingové kontroly pro odběr vzorků. Tuto místnost
postačí předem zarezervovat, aby v případě provedení dopingové kontroly byla stoprocentně k
dispozici.
Místnost nemusí být součástí sportovního areálu, ale měla by být v dosahu pěší chůze (na místo lze i
dojet automobilem). Místnost musí být uzamykatelná a nesmí sloužit jiným účelům (např. šatna hráčů,
rozhodčích). Toalety nemusí být její součástí, nicméně musí být v její blízkosti.
V případě, že je místnost dopingové kontroly mimo areál stadionu, odpovídá za bezproblémový přesun
všech zúčastněných koordinátor zápasu.
11.L.5.e. Sankce pro jednotlivce (článek 10)
V případě porušení antidopingových pravidel je vždy postihován konkrétní hráč, u kterého byly testy
provedeny.
11.L.5.f. Důsledky pro kolektivní sporty (bod 11.2)
ADV nepožaduje, aby za pozitivní nález u hráče byl trestán klub, jehož je hráč členem a toto ponechává
zcela na uvážení ČAAF.
11.L.5.g. Postih uplatněný proti Svazům (článek 12)
Proti ČAAF bude uplatněn postih v případě, že bude pozitivně testován reprezentant ČR. Postihem je
snížení státních dotací na reprezentaci.
Za reprezentanta ČR v rámci ČAAF je považován hráč, který byl uveden na zápasové soupisce
jakéhokoliv reprezentačního zápasu hraného v roce, kdy proběhla dopingová kontrola.
Po provedení pozitivní dopingové kontroly požádá ADV ČAAF o předložení zápasových soupisek
reprezentace.
ČAAF není povinna hlásit ADV přesný pobyt, místa a časy tréninků jednotlivých reprezentantů.
ČAAF je oprávněna smluvně upravit osobní odpovědnost reprezentantů za porušení antidopingových
pravidel a plnění závazků, které takovým porušením vzniknou.
11.L.5.h. Uznání rozhodnutí jinými organizacemi (článek 15)
Pokud je hráči udělena sankce zákazu činnosti za pozitivní dopingový nález v jakémkoliv jiném sportu,
platí tato stopka i pro soutěže a zápasy ČAAF.
ČAAF není povinna požadovat po hráčích – členech ČAAF, jakékoliv „osvědčení o beztrestnosti“.
Dodržování antidopingové směrnice je odpovědností každého jednotlivce.
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12.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.A.
ÚČINNOST
Účinnost tohoto Soutěžního řádu je od 1.1.2018 a končí se začátkem účinnosti SŘ pro sezónu 2019.
12.B.
NEPOKRYTÉ ZÁLEŽITOSTI A SPORY
Na všechno, pro co není výklad a co není specifikováno SŘ, je aplikována zásada zdravého rozumu.
12.C.
VÝKLAD SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU
V případech nejasného výkladu SŘ, je Rada jedinou autoritou oprávněnou vykládat jeho znění. Výklady
SŘ jsou závazné a mají povahu normy.
12.D.
MUŽI A ŽENY
SŘ je napsán v mužském rodě z důvodu jednoduššího zápisu a také z důvodu převažujícího podílu
mužů mezi členy. Všechna ustanovení se však týkají rovnou měrou i žen.
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