
Před zápasem 
Import soupisek 

 Stáhnout si týmové soupisky (FRO) z webu 
 Importovat je do systému 

Teams 
 Vybrat z týmů v nabídce 
 Pozor, domácí zadejte jako hosty a naopak. Tak, abyste měli první domácí a hosty 

jako druhé! 
Game info 

 Record: Počet vyhraných zápasů, pomlčka, počet prohraných zápasů (celkem, v celé 
lize) 

 Conf: Bilance v rámci skupiny 
 Date: Datum v předloženém formátu 
 Place: místo konání v angličtině v čestině 
 Stadium: název stadionu (Web -> ČAAF -> Areály) 
 Conference game: Y pokud skupinový zápas, jinak N 
 Neutral site: N (Y pokud se zápas odehraje na neutrální půdě) 
 Night game: Y pokud se hraje pod světlama, jinak N 
 Post-season: N pokud se jedná o utkání základní části, Y v playoffs 
 Start Time: Začátek utkání 
 End Time, Total Time, Attendance: Zatím nevyplňujeme. 
 Temp: Teplota ve formátu xx C 
 Wind: anglicky nebo česky – bezvětří (no wind), slabý (light), silný (strong), bouřka 

(stormy)  
 Weather: anglicky nebo česky: slunečno (sunny), oblačno (cloudy), deštivo (rainy), 

hřmění (thunder), sněžení (snowing) 
 Referee – Scorer: Jména rozhodčích a osoby, která vytvářela statistiku. Iniciála-tečka 

-Prijmeni (bez diakritiky, například Z.Troska). Jména si vyžádejte od koordinátora, 
resp. jsou na webu. 

Rules 
 Quarters: 4 
 Minutes: 12 (10) 
 Downs: 4 
 1stDn Yds: 10 
 Field Len: Skutečná délka vašeho hřiště! (jsou dvě možnosti – 100 nebo 90) 
 T/O Half: 3. 
 Kickoff: 35 (na zkráceném hřišti 30) 
 Touchback: 20 
 PAT Try: 3 
 Safety KO: 20 
 Bodování a ostatní zůstává vyjma těchto dvou věcí věcí 

o Sack>Rush: N (default bude patrně Y, vy jej změňte na N) 
o Fga DrvPlay: N (default bude patrně Y, vy jej změňte na N) 

Rosters – jen kdo hrál 
 Mezerníkem hrál-nehrál 
 Opravit čísla podle soupisek 



 Pozor na duplicitní čísla, pokud to bude nutné, tak hráčům zapište 0 (nulu). Není ale 
nulu zapisovat všem nehrajícím 

 Hráče s trojmístným číslem bereme jako nehrající, tzn. jako na soupisce neuvedené 
 

Scoresheet 
Obecně 

 Všechny akce je pro finální započtení třeba potvrdit stiskem mezerníku 
 Poté se objeví potvrzovací okno s popisem akce. Pokud je akce zadaná špatně, 

stiskněte N a vyplňte ji znovu (od začátku) 
 Pokud je správně, stiskněte jakékoliv jiné tlačítko kromě N 

Celý zápas 
 Program sám dle zadaného umístění na hřišti počítá downy a vzdálenosti 
 Tyto údaje by vám vždy měly sedět s tím, co je na hřišti 
 Pokud je hřiště kratší, musíte jako polovinu hřiště skutečně uvádět, kolikátý je to 

yard směrem od sezony, nemůžete v půlce uvést 50, ale opravdovou polovinu 
 V některých momentech bude program požadovat vložení času. Pokud jej neznáte 

(časomíra není viditelná), vkládejte trvale 12:00 nebo, lepší možnost, se to snažte 
odhadnout (není to parametr, který bude kontrolován, ale nelze zapisovat nesmysly) 

 Pokud na vás v programu (asi po penalizacích, případně turnoverech apod.) 
"vybafne" potvrzení down&distance a ukazuje se to správně, tak to nepotvrzujte, ale 
dejte escape, ať se to zbytečně nezobrazuje. 

Určení yardline a umístění míče 
 Pokud se míč dotýká jakékoliv line, tak je na této line 
 Pokud je mezi dvěma lines, nastavte umístění míče na line směrem ke goalline, které 

se snaží útočící tým dosáhnout (tzn. v podstatě posuňte míč dopředu a pomožte 
útoku) 

 Toto platí kromě následujících výjimek: 
o Pokud by posunutí na tuto lajnu míč způsobilo 1st down, musíte míč posunout 

zpět tak, aby k tomuto nedošlo a stále zbýval 1 yard (statistika nezná „and 
inches“) 

o Stejné pravidlo platí i pro akci v těsné blízkosti goal line týmu B. Ta statisticky 
nesmí klesnout pod 1 yard (nelze třeba hodit 0yardový TD) 

o Pokud je míč umístěn mezi B10 a B11, je nutno umístit ho na B11, aby bylo 
možno pro tým A získat první down před tím, než skórují 

 Pokud se mění tým v držení míče, yardline pro útok a pro obranu nemusí být stejná. 
Na začátku nového drivu umístěte míč podle obecného pravidla a nebude chyba, že 
tím obrana „získá“ jeden yard 

 Pokud rozhodčí po odehrání akce umístí míč jinam (typicky k tomu může dojít po 
incomplete passu), nechte původní lajnu a jejich chybu „zamaskujte“. Chyba 
rozhodčích se projeví až při následující akci 

 Pokud rozhodčí špatně odměří penalizace, tak tuto chybu nemaskujte a uveďte 
skutečné místo následujícího rozehrání 

Yardy v endzóně 
 Jakékoliv yardy v endzóně se do statistik nepočítají (s výjimkou délky fieldgoalu, 

kde se přidává 10 yardů) 
 Cokoliv se tedy přihodí v endzóně, to se přihodí na A0 nebo B0. Minusová yardline 

neexistuje 
TM 



 TM alias tým 
 Jde o „číslo“ hráče, které se použije, pakliže to statistická pravidla přímo nařizují 

nebo pakliže neznáte číslo konkrétního hráče. Nadměrný výskyt TM v zápasové 
statistice je však znakem nekvalitně odvedené práce 

 TM se nepoužívá jako náhrada za „nikdo“! 
 

Los (coin toss) a začátek 
Los 

 Vyberte C a vyplňte (ideálně v angličtině) výsledek rozlosování (Team? won the toss 
and elected to receive; alternativně Team? vyhral los a zvolil prijem) 
o Tip: Neřešte kdo los vyhrál, jestli odmítli, zapište to vždy v tomto formátu, tzn. 

ten, kdo bude přijímat, „vyhrál“ los 
Začátek zápasu (stejně na začátku ruhého poločasu) 

 Po losu je potřeba udělat tenhle postup: G (game control) -> N (new half) -> ? 
(zkratka týmu, který bude kopat, nikoliv přijímat), ?35 (nebo ?30, tzn. yardline, ze 
které se bude kopat) 

 Akci potvrďte a ujistěte se, že situace v programu je stav 0:0 a hlavně, že značka 
držení míče je u týmu, který bude kopat 

Kickoff 
Obyčejný kickoff 

 K (kick) -> O (kickoff) -> číslo kickera a dále… 
Výsledek kickoffu, možnosti jsou 

 R: Return přijímajícího týmu (return, který nevyběhne z endzóny ignorujte a zapište 
touchback) 
o Místem konce kicku je místo, kde chytí míč (nebo viz muffnutý kickoff) 

 D: Přijímající tým pouze zalehne míč v hrací ploše 
o Místem konce kicku je místo zalehnutí 

 C: Přijímající tým zahlásí fair catch a ten se povede 
o Místem konce kicku je místo chycení 
o Neúspěšný (nebo falešný) fair catch ignorujte 

 N: Onside kick, tzn. kickoff provedený záměrně kratší, po zemi a s cílem získat míč 
pro sebe 
o V dalším kroku zadejte tým, který míč získá (neřešte hromadu muffů, které 

tomu budou předcházet), kde, hráče, který míč získal a jak akce dopadla 
o Jedině pokud tam bude jeden extrémní muff, po kterém si všichni řeknou „pane 

bože, proč to nezalehl“, tak to zadejte. Recovering team bude v takovém 
případě přijímající tým a číslem hráče bude číslo toho nešťastníka. Konec akce 
bude F (fumble) 

o Pokud pokus o onside kick skončí v autem, jde o kickoff do autu (O) 
 T: Pokud kickoff skončí touchbackem a je jedno proč, tzn. ať už je v endzóně chycen 

a zakleknut nebo jen proběhne endzónou nebo je returnman složen v endzóně 
o Podstatné: v programu jsou touchbacky nastaveny na 20 yardů. Po kickoff-

touchbacku se ale bude rozehrávat z 25 yardů. Toto musíte nastavit ručně 
o Zápis: Číslo kickera, X0 (nebo EZ), T. Nepotvrzovat, ale vybrat G, S, zkratka 

přijímajícího týmuX25, Y. Potvrdit 
 O: Kickoff do autu 



o Pokud se bude opakovat kickoff, vyberte P a dále IP, zkratku kopajícího týmu, 
A, číslo kickera, místo odkud se bude kopat znovu, N a ještě jednou N 

o Pokud se kickoff opakovat nebude, tak vyberte S a dále zkratku přijímajícího, 
místo odkud se bude rozehrávat a Y. A potvrďte (nezadávejte faul!) 

Muff kickoffu 
 Muff na zemi zalehne přijímající tým: Konec kickoffu je v místě muffu, tam začíná 

return hráče, který to muffnul a konec returnu je v místě zalehnutí 
o Pokud by muff skončil v autu, tak to bude return do autu 
o Pokud by k tomu zalehnutí došlo v blízkosti místa muffu, tak nedávejte return, 

ale downed (D) 
 Muff na zemi zalehne kopající tým: Konec kickoffu je v místě muffu, tam začíná 

return hráče, který to muffnul. Jeho return končí taky v místě muff a to fumblem. 
Fumble zalehne kopající tým 

 Muff zvedne přijímající tým a udělá return 
o Pokud return dělá hráč, který kickoff muffnul, tak return připište jemu a to od 

místa muffu 
o Pokud returnující hráč je muffem natolik ovlivněn, že víceméně nemá šanci 

vrátit se k místu fumblu, tak return zapište muffujícímu hráči 
o Pokud returnující hráč muffem až tak ovlivněn nebyl (rozhodnutí je na vás), 

tak return napište jemu a to od místa muffu 
Offside kicking týmu 

 Kickoff se bude opakovat: Zapište normálně, co se stalo. Po dopsání kickoffé akce to 
nepotvrzujte, ale zapište faul, tzn. 
o E, OS, zkratka kopajícího týmu, A, číslo nebo TM, místo odkud se bude znovu 

kopat, N, N. Potvrdit 
 Kickoff se nebude opakovat (penalizace se přičte ke konci returnu) 

o E, OS, zkratka kopajícího týmu, A, číslo nebo TM, místo odkud se bude 
rozehrávat další akce, N, Y (kdyby jste zadali N, tak míč zůstane v držení 
kopajícího týmu a vznikne chaos). Následně budete muset potvrdit, který tým 
bude rozehrávat, odkud se bude rozehrávat (už jednou zadaný údaj) a Y 

Rushing 
Obyčejný run, zakončený tacklem 

 Sledujete kdo běžel, kdo ho složil a kde ho složil 
o Pokud hráč spadne „omylem“ sám, je to tackle, ale označení tacklujících 

nevyplňujte. Kratší alternativou zápisu je místo tacklu (T) zapsat end of play (.) 
 K tacklování tolik – můžete zapsat, že tacklovali jeden nebo dva hráči 

o Pokud tackle provedl jediný hráč nebo měl na zastavení akce dominantní podíl, 
tak zapište pouze jeho (pouze jedno číslo). Hráči bude zapsát tzv. solo tackle 

o Pokud tackle provedli dva hráči (tři hráče vám systém neumožní zadat) a ani 
jeden z nich neměl na zastavení akce dominantní podíl, tak zapište čísla obou 
hráčů. Obě hráčům bude zapsán tzv. assisted tackle. Nejde však o pomoc 
jinému hráči (asistenci při tacklu), ale společný tackle dvou hráčů 

 Zápis: R, Číslo runnera, T, Kdo tackloval, Kde skončila akce 
Obyčejný run, zakončený vyběhnutím do autu 

 Sledujete kdo běžel, kde vyběhl do autu a jestli ho tak někdo vytlačil (přinutil 
k vyběhnutí) 

 Zápis: R, Číslo runnera, O, Kdo „nutil“, Kde skončila akce 
Obyčejný run, zakončený touchdownem 



 Sledujete kdo běžel 
 Koncem akce je end of play (.) a akce skončila na B0 nebo lze zapsat TD 
 Zápis R, Číslo runnera, ., TD 

Run a fumble 
 Sledujete kdo běžel, kde mu vypadl míč, kdo to zavinil (který hráč soupeře, pokud 

nějaký). Dále kdo míč zalehl a co se dělo dál 
 Zápis R, Číslo runnera, F, kde přišel o míč, kdo mu ho vyrazil (pokud někdo), tým 

který získal míč, kde ho získal, číslo hráče a 
o Pokud míč jen zalehl, tak dejte tečku 
o Pokud následovala ještě další akce, tak C 

 Další zápis bude podobný jako u jiných akcí, případně se podívejte na část Returny 
 Pozn.: vytržení míče z náruče je také fumble  

Špatná předávka mezi QB a RB 
 Zapište jako fumble pro QB a dále viz fumble 

Pitch 
 Čili přihrávka QB -> RB letící vzduchem jdoucí dozadu a k přihrávce dojde 

z obvyklé pozice pro QB (tzn. nikam neběžel apod.) 
 Pokud je úspěšná, zapište jako obyčejný run a to hození vůbec nijak neřešte 
 Pokud úspěšná není, ale akce potom pokračuje nebo míč zalehne obrana, tak to 

zapište jako fumble QB. Případně pokud jste přesvědčeni, že nechycení byla chyba 
RB, tak fumble RB 

 Pokud úspěšná není a RB (nebo někdo z útoku) jen zalehne míč, tak to zapište jako 
run QB (do místa zalehnutí) nebo RB (viz výše, podle viníka) 

Lateral 
 Čili přihrávka QB -> RB letící vzduchem nebo předávka QB -> RB a k přihrávce 

dojde poté, co nejprve QB běží a poté bude házet nebo předávat na RB 
o Pozn.: Nemusí jít samozřejmě nutně o kombinace QB a RB… 

 Pokud úspěšná není, tak viz neúspěšný pitch výše 
 Pokud je úspěšná, tak sledujte kde došlo k hození lateralu a 

o QB ještě nepřeběhl LOS (nebo ji přeběhl jen o 1 yard), zapište jako obyčejný 
run a to hození vůbec nijak neřešte 

o QB už přeběhl LOS (o více než 1 yard), zapište jako QB run do místa hození, 
poté lateral (continue) a RB run 

o Zápis R, číslo QB, C, místo hození, číslo RB, obvyklé pokračování 
Špatný snap (chyba centra) 

 Jde o situaci, kdy v shotgunu je snap tak nepřesný, že QB v podstatě nemá šanci snap 
zpracovat 

 Pokud akce skončí pouhým zalehnutím míče, zapište to jako run TM s fumblem 
zalehnutým v místě zalehnutí 

 Pokud míč zvedne útok a něco s ním udělá, tak 
o Pokud akce skončí ztrátou (a nebude to ztráta kvůli runnerovi), tak zapište 

tento postup: O, M, TM, R, TM, tečka, konec akce 
o Pokud akce skončí ziskem (nebo ztrátou se zjevnou vinou runnera), tak špatný 

snap ignorujte 
o Pokud bude následovat pass, tak postupujte obdobně, tzn. incomplete házel 

TM, complete (nebo incomplete, který ale nebyl ovlivněn snapem) hráč 
 Více rovněž v passing sekci (i jiných) 

Kneel (aka koleno) 
 Záměrné zakleknutí na konci poločasů se záměrem nechat uplynout  čas 



 Zapište jako run TM, nikoliv run QB 
Reverse 

 Postupujte jako u pitche 

Passing 
Základní principy 

 Shodné věci s rushingem zde nejsou podrobně rozebírány 
 Od momentu chycení míče jsou statistická pravidla shodná s runy 
 Rozebrány jsou tedy hlavně incomplety 
 Sacky jsou ze statistického hlediska brány za passové akce, resp. jsou tak zapisované 

prvním krokem (volba P, nikoliv R) 
Obyčejný pass (complete), zakončený tacklem 

 Sledujete kdo házel, kdo chytal, kdo ho složil a kde ho složil 
 Zápis: P, QB, C, WR, T, tackler, kde skončila akce 

o Místo, kde byl pass chycen se nezapisuje 
o Pokud se pass odrazí od hráčů zpět k QB, tak je přípustné, aby šlo o pass QB 

na QB. Nejde o run 
Complete pass a fumble 

 Postup je shodný s rushingem, navíc zde figuruje v podstatě jen QB a „C“ jako 
značka completu 

Interception 
 Zápis: P, QB, X, kdo chytil, kde, kdo chytil, jak skončil return, kde skončil 

o Po chycení jde o podobný postup jako fumblů (viz returny) 
Incomplete pass 

 Pakliže lze určit, komu měl být pass adresován, tak číslo receivera zapiště 
o Zápis: P, QB, I, WR, brokenuper (viz další) 
o Pokud byl pass velmi nepřesný, tak adresáta „nelámejte přes koleno“ a nic 

nevyplňujte 
 Kromě tacklů může obrana při passech zaznamenat „brokenup“, tedy zásluhu na tom, 

že pass skončí incompletem. Jsou tři možnosti, jak může nastat brokenup 
o 1. Srazí pass letící ve vzduchu a způsobí tak incomplete (zabrání tak completu 

– aneb je potřeba, aby ten pass měl někdo šanci chytit…) 
o 2. Složí receivera ihned poté, co ten „chytil“ míč a rozhodčí tuto akci posoudí 

jako incomplete pass. 
o Pokud to rozhodčí posoudí jako fumble, tak nepůjde o brokenup, ale o forced 

fumble 
o Pokud to rozhodčí posoudí jako catch (tzn. obránce sice míč zasáhne, ale jeho 

zásah nepovede k incompletu), tak nepůjde o brokenup, ale nanejvýš o tackle 
o Pokud akce skončí interceptionem, tak nelze zapsat i brokenup 
o 3. Vyrazí míč z QB ruky a rozhodčí toto posoudí jako incomplete pass 
o Pokud to rozhodčí posoudí jako fumble, tak nepůjde o brokenup, ale o sack a 

forced fumble 
 Další variantou incompletu je drop, tzn. případ, kdy to měl být jasný catch, receiver 

to neuměním nechytil. Dropy nezadávejte jako incomplety, ale jako dropy (výsledek 
akce je „D“). Pokud zadáte drop, tak pole broken up nechte spíše prázdné, protože 
bude to byl drop nebo to byl broken up 

 Spike (čili úmyslný incomplete kvůli zastavení času) zapište jako TM incomplete 
pass, nikoliv QB pokus 

Screen 



 Čili pass přihrávka QB -> RB (ale i TE nebo WR) letící vzduchem, přičemž 
k chycení dojde za LOS (na straně útoku) 

 Jde-li o screen na RB, zapište jako pass ve všech případech vyjma toho, kdy míč letí 
očividně dozadu 

 U screenů na WR (screeny na TE jsou někde mezi) je rozhodnutí, jestli šlo o pass 
nebo run více na vás. Samozřejmě je řeč pouze o případech, kdy jde míč zhruba 
rovnoběžně. Pokud půjde zjevně dopředu, jde o pass; pokud zjevně dozadu, půjde o 
run 
o Pokud pokus o WR screen spadne na zem, tak se řiďte podle rozhodčích. 

Pokud akci ukončí, šlo o (incomplete) pass. Pokud bude akce plynou, půjde o 
fumble (viz příslušná část v rushing sekci) 

Sacky 
 Sacky se zadávají jako passové akce, ale pozor – sacky se QB připisují v programu 

automaticky jako runy a není to chyba. Když dojde k sacku, vy jej zapíšete jako 
passovou akci, do které byli zapojeni QB a sackující hráč(i). Obraně ve statistikách 
naskočí sack, který jste zadali a automaticky (aniž byste to tak zadávali) naskočí u 
QB minusový run 
o Zápis: P, QB, S, Sacker, Kde 

 Pro sacky platí stejná pravidla jako pro tackly, tzn. buď jeden nebo dva hráči 
 Pokud QB při sacku ztratí míč, půjde o sack a současně o forced fumble. Nezapisujte 

jako S, ale jako F 
o Zápis: P, QB, F, Sacker, Kde, Zbytek jako u fumblu 

 Pokud QB chce očividně házet pass, ale je naháněn a vytlačen ze hřiště za LOS, 
zapište to jako sack pro hráče, pod jehož tlakem byl QB donucen vyběhnout do autu 
o Pokud QB v takové situaci přeběhl LOS a do autu byl vytlačen až před LOS, 

tak to není sack, ale run 
 Pokud QB očividně nechtěl házet, ale chtěl běžet a bude zastaven s negativním 

ziskem, tak nejde o sack, ale o (záporný) run 
 Intentional grounding (čili faul spočívající v úmyslném zahození míče pod tlakem a 

tedy snaha vyhnout se sacku) zapište to jako sack pro hráče, který dostal QB pod tlak 
a zároveň se sackem zapište i faul 
o Zápis: P, QB, S, Sacker, Kde, E, zkratka útoku, A, QB, Kde (znovu), +, Y 

Špatné snapy 
 Pokud se nepovede snap a QB pouze zachraňuje situaci tím, že zalehne míč, nejde o 

sack, ale viz sekce rushing 
QB hurry 

 Čili vytvoření tlaku na QB, ale bez sacku 
 Zápis: Zadejte normálně pass, ale akci nepotvrzujte a dejte D, Q, číslo obránce. A 

potvrďte 

Punty 
Obyčejný punt 

 U (punt) -> číslo puntera a kde punt skončil 
Výsledek puntu, možnosti jsou 

 R: Return přijímajícího týmu (return, který nevyběhne z endzóny ignorujte a zapište 
touchback) 
o Místem konce kicku je místo, kde chytí míč (nebo viz muffnutý punt) 

 T: Pokud punt skončí touchbackem a je jedno proč, tzn. ať už je v endzóně chycen a 
zakleknut nebo jen proběhne endzónou nebo je returnman složen v endzóně 



o Zápis: Číslo puntera, X0 (nebo EZ), T 
 O: Punt do autu 

o Zápis: Číslo puntera, místo vyběhnutí/vyletění, O 
 C: Přijímající tým zahlásí fair catch a ten se povede 

o Místem konce kicku je místo chycení 
o Neúspěšný (nebo falešný) fair catch ignorujte 

 D: Punt skončí pouze zalehnutím přijímajícím týmem nebo míč na konci zvedne 
kopající tým (a nic jiného se nestane) nebo míč nechce nikdo a rozhodčí akci ukončí, 
aniž by někdo měl míč 
o Místem konce kicku je místo, odkud se bude rozehrávat 

Muff puntu 
 Muff na zemi zalehne přijímající tým 

o Konec punt je v místě muffu, tam začíná return hráče, který to muffnul a konec 
returnu je v místě zalehnutí 

o Pokud by muff skončil v autu, tak to bude return do autu 
o Pokud by k tomu zalehnutí došlo v blízkosti místa muffu, tak nedávejte return, 

ale downed (D) 
 Muff na zemi zalehne kopající tým 

o Konec kickoffu je v místě muffu, tam začíná return hráče, který to muffnul. 
Jeho return končí taky v místě muff a to fumblem. Fumble zalehne kopající 
tým 

 Muff zvedne přijímající tým a udělá return 
o Pokud return dělá hráč, který kickoff muffnul, tak return připište jemu a to od 

místa muffu 
o Pokud returnující hráč je muffem natolik ovlivněn, že víceméně nemá šanci 

vrátit se k místu fumblu, tak return zapište muffujícímu hráči 
o Pokud returnující hráč muffem až tak ovlivněn nebyl (rozhodnutí je na vás), 

tak return napište jemu a to od místa muffu 
Faul kicking týmu 

 Punt se bude opakovat 
o Zapište normálně, co se stalo. Po dopsání akce to nepotvrzujte, ale zapište faul, 

tzn. 
o E, kód faulu, zkratka kopajícího týmu, A, číslo nebo TM, místo odkud se bude 

znovu rozehrávat, N, N. Potvrdit 
 Punt se nebude opakovat (penalizace se přičte ke konci returnu) 

o Zapište normálně, co se stalo. Po dopsání akce to nepotvrzujte, ale zapište faul, 
tzn. 

o E, kód faulu, zkratka kopajícího týmu, A, číslo nebo TM, místo odkud se bude 
rozehrávat další akce, N, Y (kdyby jste zadali N, tak míč zůstane v držení 
kopajícího týmu a vznikne chaos). Následně budete muset potvrdit, který tým 
bude rozehrávat, odkud se bude rozehrávat (už jednou zadaný údaj) a Y 

Faul return týmu 
 Punt se bude opakovat 

o Zapište normálně, co se stalo. Po dopsání akce to nepotvrzujte, ale zapište faul, 
tzn. 

o E, kód faulu, zkratka return týmu, A, číslo nebo TM, místo odkud se bude 
znovu rozehrávat, N, N. Potvrdit 

 Punt se nebude opakovat a k faulu došlo než začal return 
o V takovém případě return vůbec nezapisujte a jako výsledek puntu zadejte „N“ 

(no return). Konec puntu zapište tam, kde nastal. Pokud by k faulu došlo ještě 



za místem koncem puntu (pozn.: punt nekončí dopadem na zem, ale ať ho 
někdo získá), tak zapište jako konec puntu místo faulu a punt tímto v podstatě 
prodlužte 

o Zápis: U, Punter, Místo konce puntu, N, E, kód faulu, číslo faulujícího, A 
(pravděpodobně), faulující hráč, místo odkud se bude rozehrávat, N, Y (!! Toto 
Y je důležité, zadání N by míč nechalo přijímajícímu týmu a vznikl by chaos). 
Poté bude program chtít potvrdit nový drive, takže zadejte zkratku přijímajího 
týmu (týmu, který bude rozehrávat), odkud (znovu) a Y 

 Punt se nebude opakovat a k faulu došlo během returnu 
o Jde o analogii s faulem útoku během runu, který skončí ziskem. Tzn. vše 

zapište normálně, ale konec returnu nebo opravdový konec returnu, ale místo 
faulu 

Nepovedený snap 
 Zahrnuje všechny situace, kdy punter nemůže rovnou puntovat a je nějak špatným 

snapem ovlivněn. Současně ale dojde ke snapu. 
 Akci nepřipisujte punterovi, ale TM 

o Výjimky: když punter (někdo) doběhne do first downu nebo když z toho bude 
complete pass 

 Pokud vůbec k puntu nedojde, tak jde o analogii s případem špatného snapu 
popsaného v sekci rushing 

Zablokovaný punt 
 Pokud jde o „přirozený“ blok, tak nezapisujte puntera, ale TM 
 Rovněž pokud nejde o zcela přirozený blok, ale ke zblokovaní nedojde vinou puntera 

(po nepovedeném puntu, když je před puntera natlačen jeho spoluhráč, …), tak 
nezapisujte puntera, ale TM 

 Pokud ale dojde k bloku kvůli neuvěřitelně špatně provedenému puntu (kopne ho 
přímo do hráčů, aniž by stáli před ním), tak jej zapište punterovi 

 Pokud dojde pouze k tipnutí puntu a tento částečný blok jen mírně punt zkrátí, tak je 
na statistikovi, jestli je punt zapsán punterovi nebo TM 

 Po bloku se vás to zeptá, co se s míčem stalo, postup je podobný jako fumblů apod. 
o Zápis: U, Punter, kde se rozehrávalo, B, kdo míč získal, kde ho získal, číslo 

hráče, co se dělo dál a číslo hráče který provedl blok 

Field goaly 
Co se zadává 

 Číslo kickera, délku FG a výsledek akce 
o Jako délku FG zadejte počet yardů od místa kopnutí k end line (nikoliv ke goal 

line!). Zadává se jenom číslo, bez zkratky týmu (pozn.: zpravidla to bude 
yardline, ze které se rozehrává plus 17 nebo 18 – pokud se tedy rozehrává z 10 
yardů, půjde o 27 nebo 28 yardový pokus atd) 

Možné výsledky akce 
 G: Úspěšný FG, pakliže nebyl faul, tak útok dostane 3 body 
 M: FG úspěšně přeletěl hráče na LOS, ale netrefil branku 

o V dalším kroku budete muset zadat „kam se netrefil“. Možnosti jsou minul 
vlevo, minul vpravo, byl krátký, trefil břevno, trefil levou/pravou tyčku 

o A budete muset zadat místo následujícího rozehrání – to bude to místo kam, 
rozhodčí dají míč (raději to udělejte takto 

 B: Zblokovaný pokus (pozor, zblokovaný FG tedy „není“ neúspěšný!) 
 R: Return (shodné s puntem, Kick to je místo chycení)  



Špatný snap nebo hold 
 Pokud přes špatný snap nebo hold dojde ke kicku, tak špatný snap ignorujte a 

zapište, co se stalo 
 Pokud ke kicku nedojde, protože to zkazil center nebo holder, tak akci zapište podle 

podobných principů jako punt po špatném snapu 
Zablokovaný FG 

 Nezapisujte kickera, ale TM 
o Pokud bude FG zblokovaný, míč zalehne kopající tým, vy vše zadáte podle 

skutečnosti a program nechá míč kopajícímu týmu, ačkoliv v reálu rozehrával 
druhý tým (nejde o chybu v zápase, jen špatnou souslednost v programu), tak 
to zalehnutí přisuďte druhému týmu 

Extra pointy 
2-point-conversion 

 Rushing je R, vyplňte číslo runnera jako BY 
o Úspěch je G, neúspěch (nedoběhne) je M, fumble je F 

 Passing je P, passer je BY, receiver je TO 
o Úspěch je G, neúspěch (incomplete) je M, interception je X, fumble je F 
o Po X a F je třeba dopsat konec akce 

Extra point (field goal) (změněno 24.4.) 
 Kód: K, číslo kickera vyplňte jako BY 
 Kicker trefil branku: zapište G (do pole Res) 
 Kicker netrefil branku (a současně to nebylo kvůli zblokování): zapište M 
 Kick byl zblokovaný: zapište B. Program se vás zeptá, zda-li následoval return 

obrany 
o Pokud ano (pozn.: v tomto případě považujme za return akce dlouhé přes 10 

yardů nebo více, tzn. takové, kde se returnující hráč opravdu rozběhne a na 
více než jednu vteřinu to vypadá, že by mohl přeběhnout hřiště), tak zapiště Y 
Poté se vás program zeptá, kdo returnoval (číslo) a jestli skóroval, tzn. jestli to 
hřiště opravdu přeběhl (Y nebo N). Nakonec ještě třeba zadat číslo hráče, který 
zblokoval ten kick (pozn.: lze nechat i prázdné, to v případě, kdy kick nikdo 
nezblokoval, ale spíš byl kopnut spoluhráči do zad apod.) 

o Pokud return obrany nenásledoval (toto zahrnuje případy, kdy byl return 
obrany opravdu krátký, kdy nebyl žádný return a míč byl pouze zalehnutý a 
také případ, kdy následoval neúspěšný return útoku, tzn. kopajícího týmu), tak 
zapište N 

o Pokud byl kick zblokovaný a volný míč zvedl útok a skóroval touchdown (tzn. 
úspěšný return útoku), tak akci nezapisujte jako kick, ale jako run nebo pass. 
Avšak pouze v případě úspěšného pokusu 

 Pokud tým chce kopat a nepovede se snap (něco jiného je cílený fake!), tak 
o Nepište K, ale R/P, avšak místo čísla QB/RB zapište TM 
o Při úspěšném 2pt potvrzení špatný snap ignorujte a akci zapište jako plánovaný 

run nebo pass (lze uvést do poznámky) 

Returny 
Obecně 

 Jakýkoliv return je součástí dané akce a zadává se před potvrzením akce, nikoliv po 
něm jako druhá akce 



 Pokud je tedy v akci nějaký return, tak na něj musíte myslet už při zadávání dané 
akce, naštěstí budete vesměs k zadání returnu vyzváni 

 Returny se měří od místa, kde přijímající hráč získal nebo ztratil držení míče 
o Nebo od muffu, více v jiných sekcích 

 Vzdálenosti v endzóně se zcela ignorují a jakýkoliv return, který začal v endzóně 
„začal“ ze statistického hlediska na nula yardech (na goal line)! 

Fumble 
 Zápis fumblu pro runu: R, RB, F, Kde míč ztratil, Kdo mu ho vyrazil (pokud někdo), 

Kdo míč získal (tým), Kde, Kdo (hráč), Co dál 
o T: Ten, kdo míč získal, běžel a byl složen 
o O: Ten, kdo míč získal, běžel a vyběhl do autu 
o F: Ten, kdo míč získal, běžel a fumbloval 
o C: Ten, kdo míč získal, běžel a udělal lateral 
o Tečka: Hráč míč jen získal (zalehl), ale nikam neběžel 

 O return jde nejen v případě, kdy míč zvedne obrana, ale i když „returnuje“ útok 
(kromě případů uvedených v sekci rushing, tzn. fumblů, kdy se nepodaří snap nebo 
předávka QB->RB) 

 Pokud fumble hned po fumblu získá hráč, který fumbloval, tak není nutné fumble za 
každou cenu zapisovat, záleží na statistikovi 

 Pozn.: vytržení míče z náruče je také fumble, po kterém následuje fumble return 
Interception 

 Zápis: P, QB, X, Intercepter, Kde chyceno, Intercepter, Co dál 
o Co dál je podobné jako u fumblu 
o Interception bez returnu: musíte zadat kdo chytil a kde chytil dvakrát… 

 Chycení fumblu nebo backward passu ve vzduchu není interception, ale fumble. 
Interception se ve statistikách (v pravidlech jako takových je to trochu jinak) týká 
pouze forward passů  

Kicky 
 Returny u kicků jsou popsané v jiných sekcích, případně je postup velmi podobný 

jako u fumblu 
Lateraly 

 Čili stav, když během jednoho returnu dojde k cílené předávce míče 
 Pokud k lateralu dojde na začátku returnu (tzn. víceméně jako fake, reverse, který má 

soupeře poslat na jednu stranu a míč na druhou), tak lateral ignorujte a akci zapište 
jako return posledního hráče 
o Výjimka: Pokud se lateral nepovede a to kvůli hráči, který předával míč, tak 

celý return připište tomu hráči, který ten lateral (a tím i return) zkazil. Jde tedy 
o analogii s (ne)předávkou QB->RB 

 Pokud k lateralu dojde v již pokročilé fázi returnu, tak viz rushing 

Fauly 
Obecně 

 Pokud je v akci nějaký faul, doplňte údaje o akci, ale nepotvrzujte ji mezerníkem. 
Stiskněte „E“ pro penaltu a doplňte požadované informace 

Zadání 
 První informací k zadání bude dvoupísmenný kód faulu. Stiskněte Enter a kód 

vyberte z nabídky 
 Dále kód faulujícího týmu 
 „Výsledek faulu“ (Res), možnosti jsou tři 



o A: Faul je přijat 
o D: Faul je odmítnut 
o O: Tzv. offseting (vzájemně se rušící) fauly. Bude nutné zadat i faul druhého 

týmu! 
 Faulující hráč 
 Místo odkud se bude rozehrávat další akce (s místem faulu toto nijak nesouvisí!) 
 Dwn… 

o N: Není-li níže uvedeno jinak 
o 1: Automatický 1.down (po faulech obrany proti receiverům při passech, po 

personal faulech obrany a po nesportovním chování obrany) pro útok. 
Informaci o A1D by měl sdělit rozhodčí ve vyhlášení. Pozor, A1D není totéž 
jako „pouhý“ první down. Zejména v případech, kdy po faulu bude rozehrávat 
obrana (dojde ke změně držení) by „1“ způsobil chaos 

o +: Ztráta downu. Jde o několik penalizací spojených s passy (např.intentional 
grounding). I toto by mělo být vyhlášeno rozhodčím, nicméně – přijaté fauly 
standardně znamenají opakování downu. Pokud se down neopakuje, tak buď 
byl faul odmítnut nebo došlo ke ztrátě downu. Toto budete muset vyčíst ze 
situace na hřišti 

 Stats count on this play (počítat akci do statistik)? – viz další bod 
Stats count on this play? 

 Velmi zásadní věc, který vyžaduje trochu citu. Jde tak trochu o přirozenou 
spravedlnost, resp. zásluhu na získaných yardech 

 Po Y budete muset zadat v určitých případech (bude-li v akci return apod.) zadat, 
kdo a odkud bude rozehrávat a jestli to bude začátek nového drivu 

 Vliv přijmutí a odmítnutí faulu 
o Odmítnutý faul -> Y (vždy, bez ohledu na další) 
o Přijatý (offset) faul je nutnou podmínkou N (ale ne všechny přijaté musí být 

nutně N) 
 Run, který skončí ztrátou (kontaktní faul) -> N 
 Run, který skončí ziskem (kontaktní faul) -> Y 

o Výjimka: faul útoku, ke kterému dojde za LOS 
o Pozor, pokud k faulu útoku dojde za místem konce akce, tak při zadávání akce 

nezadávejte jako konec akce skutečný konec akce (lze případně zadat do 
poznámky), ale místo faulu. To poznáte podle místa, kde bude ležet flag nebo 
ho musíte dopočítat z místa následujícího rozehrání 

o Pozor, pokud se navzdory faulu útoku posune chain (útok získá nových 1&10), 
tzn. šlo o dlouhou akci a faul nastal daleko od LOS, tak je nutné kromě 
započítání statistik (ona odpověď „Y“) uvést do pole Dwn „1“, tzn. automatic 
first down. Tento postup sice připočte útoku jeden first down navíc, ale je to 
jediný způsob, jak program přimět k tomu, aby další akce byla 1&10 a 
penalizace byla opravdová (doplněno 24.4.) 

o Late hit nebo hit v autu spadá sem 
 Pass (kontaktní faul) -> N 

o Výjimka: intentional grounding (zadává se jako sack!) 
o Výjimka: roughing the passer 
o Při passové akci znamená před hozeným passem nebo během něj. Pokud 

k faulu dojde až po chycení, tak je to stejná situace jako faul při runu  
o Výjimka: late hit nebo hit v autu -> Y 

 Kick, opakuje-li se -> N 



 Kick, neopakuje-li se -> Y 
 Return -> Y 

o Při zadávání konce returnu aplikujte stejná pravidla jako pro fauly při runu se 
ziskem. Pokud ale k faulu za místem začátku returnu nebo před okamžikem 
začátkem returnu, tak při zadávání akce nezadávejte R (return), ale N (no-
return) 

 Procedurální fauly (offside, false start apod.) -> N 
 Dead ball fauly -> Y 

Procedurální fauly při snapu 
 Fauly jako false start nebo offside, při kterých nedojde k žádné akci 
 Zadávejte je jako zvláštní akci nespojenou s jinou akcí 

Velké dead ball fauly 
 Čili fauly mimo hru nebo po hře (nesportovní chování, late hity, hity v autu, údery 

atp.) 
 Akci i faul zadejte standardně, avšak mezi tyto dva standardní kroky (po zadání akce 

a před E jako zadání faulu) vložte sekvenci O-E-Y 

Konce čtvrtin a prodloužení 
Konec první čtvrtiny 

 Vyberte G a Q a zapište 2 
Konec druhé čtvrtiny 

 Vyberte G a H 
 Potom vyberte G a N a zadejte kdo a odkud bude vykopávat 

Konec třetí čtvrtiny 
 Vyberte G a Q a zapište 4 

Konec čtvrté čtvrtiny 
 Vyberte G a H 

Začátek prodloužení 
 Vyberte G a Q a zapište 5 
 Na začátku každého drivu budete muset ručně zadat kdo odkud hraje (G a P) 
 Během prodloužení neběží čas, takže nic odhadujte a zapisujte 12:00 
 Po poslední akci vyberte G a H 

Opravy 
Oprava chyby při zadávání 

 Pokud se spletete při zadávání, tak buď použijte šipky nebo escape. To vás někdy 
v zadávání vrátí o krok nebo pár kroků dozadu a budete moci informaci přepsat 

 Pokud vás to až k chybě nepustí, tak akci nějak zadejte a v momentě, kdy po vás 
bude žádat potvrzení mezerníkem, tak dejte escape. Akce pak zmizí a vy ji zadáte 
celou znovu 

 Poslední okamžik, kdy si chyby můžete všimnout je po potvrzení mezerníkem, když 
se vám zobrazí v textové podobě. Pokud text neodpovídá tomu, co jste chtěli, tak 
zmáčkněte N, čímž se akce smaže a vy ji bude moct zadat znovu 

Pozdější oprava 
 Šipkou doprava se dostanete do posledních patnácti akcí 
 Šipkou dolů se dostanete do rozcestníku po čtvrtinách 
 Šipkou doleva a šipkou nahoru se dostanete do jednotlivých drivů 



 Alternativně se do úprav můžete dostat, když v okně scoresheet nevyberete input (čili 
samotné zadávání akcí), ale edit 

 Zde pracujte s možnostmi 
o I: přidá akci (nutno vybrat, jestli chcete novou akci zařadit před nebo za 

vybranou akci). Přidaná akce se zadává standardním způsobem 
o R: vybranou akci smaže a nahradí ji jinou 
o D: smaže vybranou akci bez náhrady. Smazání je třeba potvrdit (Y) 

Po zápase 
Wrapup 

 V hlavním okně modulu (Main) vyberte „Wrapup game“ a vyplňte chybějící 
informace (nové bilance, konec zápasu, délku zápasu a počet diváků). Uložte zápas 
pod názvem AAA-BBB, kde AAA je třípísmenná zkratka domácích a BBB je 
třípísmenná zkratka hostů 

 Soupisky byste měli mít hotové už před zadáváním akcí, ale pokud jste zadávali 
nějaké číslo dresu, které v programu není (a není to vaše chyba), tak takového hráče 
doplňte 

Poslední krok 
 V Urma vytvořte soubor FPK (Import/Export -> Pack game files), v Game reports 

vytvořte soubor HTM 


