
ČJLAF
Do soutěže se přihlásily tyto týmy: Ostrava Steelers, Pardubice Bucks, Pilsen Patriots, Prague 
Black Hawks, Prague Lions, Prague Panthers a Příbram Bobcats.
V předběžné podobě byla navržena čtyřčlenná soutěž 11s (BUC, LIO, PAN, BOB) a tříčlenná 
soutěž 7s (STE, PTR, BLH). Na základě této informace se odhlásili PTR (nezájem o tříčlennou 
soutěž v takovém složení) a STE (finanční důvody). V případě PTR však není jisté, zda-li jde o 
rozhodnutí konečné.
Přihlášení  účastníci  mají  do 15.června  (jak bylo  stanoveno v Propozicích)  lhůtu  na úhradu 
startovného a soutěžní kauce. V případě, že všech šest zájemců tyto povinnosti splní, přistoupí 
se k vyžádání záruky účasti v 11s od BOB a BUC. Pakliže oba týmy prokáží schopnost 11s 
odehrát,  bude  se  konat  pouze  čtyřčlenná  divize  11s  (BUC,  LIO,  PAN,  BOB) a  divize  7s 
vyhlášena nebude, protože by o ni projevily zájem nanejvýš dva kluby.
Pokud BOB a/nebo BUC žádaným způsobem schopnost odehrát 11s nedoloží,  tak se Rada 
usnesla, že odmítá riskatní variantu nejistoté zářijové budoucnosti a konala by se pouze divize 
7s  (BUC,  PAN,  BOB,  BLH  a  případně  PTR).  Systém  soutěže  dosud  diskutován  nebyl, 
nicméně je pravděpodobné, že sezóna by měla 6 (případně 4 nebo 8) zápasů plus playoffs.

Informace pro kluby
ČSTV  v rámci  svého  servisu  členům  připravil  následující  dva  dokumenty.  Oba  se  týkají 
možností spolufinancovat svoji činnost z prostředků, které nově plynou obcím.
Jak může jednat sportovní klub se zastupiteli obce při vyjednávání podpory sportu
Informace sportovním subjektům k reakcím obcí na návrhy sportovního prostředí pro distribuci 
prostředků z hazardu v roce 2012

Playoffs ČLAF A
Čtvrtfinále

30.6.: Prague Lions vs Alligators/Steelers (vítěz jejich vzájemného zápasu)

1.7.: Wroclaw Giants vs Alligators/Steelers (poražený z jejich vzájemného zápasu)

Semifinále
7.7.: Prague Black Hawks vs ? (Lions nebo Alligators nebo Steelers)

8.7.: Prague Panthers vs ? (Giants nebo Lions nebo Alligators nebo Steelers)
Pozn.:  Semifinálové  dvojice se  vytvoří  dle  zásady vítěz  A1 se  utká  s horším postupujícím,  druhý tým A1 s lepším 
postupujícím. Čtvrtfinalisté jsou seřazeni (od nejlepšího) takto: Giants-Lions-Alligators/Steelers

Finále
29.7. (nebo 27.7.) v Synottip Aréně v Praze

Playoffs ČLAF B
Finále

1.7.: Budweis Hellboys vs Znojmo Knights (v Českých Budějovicích)

Rozhodnutí DK
14/2012  –  Koordinátor  David  Navrátil  (RNG)  byl  napomenut  za  porušení  povinností 
koordinátora (nepředání seznamu standardů; 3.kvalifikace ČLAF C).
15/2012 – Pilsen Patriots byli potrestáni pokutou 300 Kč za nedostatečné umístění videa na 
server (záznam byl ukryt ve špatné složce).
16/2012 – Petr Foldyna (STE) byl potrestán pokutou 1000 Kč a zákazem činnosti na 1 zápas za 
vyloučení (hrubá hra).
17/2012 – Koordinátor Tomáš Vintr (HEL) byl napomenut za porušení povinností koordinátora 
(nepředání seznamu standardů; HEL-KNI).
18/2012  –  Rozhodčí  Petr  Bouzek  nebyl  potrestán,  protože  informace  v podnětu  nebyla 
prokázána.

Zprávy ČAAF

http://archiv.caaf.cz/upload/zpravyCAAF/ZpravyCAAF_2012_18b.pdf
http://archiv.caaf.cz/upload/zpravyCAAF/ZpravyCAAF_2012_18b.pdf
http://archiv.caaf.cz/upload/zpravyCAAF/ZpravyCAAF_2012_18a.pdf


20/2012 – Čtveřice rozhodčích nebyla potrestána za pozdní dostavení se k zápasu PTR-LIO 
(závada na automobilu).
Přehled všech vydaných rozhodnutí DK v plné verzi naleznete v příslušné sekci webu.

Zprávy ČAAF

http://www.caaf.cz/index.php?path=disciplinarni-komise/

