Zprávy ČAAF 2/2012
Povinnost mít juniorský tým
Výklad bodu 3.B.5. Herního řádu (dle znění čekajího na ratifikaci Parlamentem) zní: ČLAF
2012 se považuje za rozdělenou do více divizí.
Způsobilost nastoupit v zápase playoffs
Výklad bodu 3.C.3. Herního řádu (dle znění čekajího na ratifikaci Parlamentem) zní: Odehrát
zápas znamená být uveden na zápasové soupisce, být přítomen kontrole totožnosti v plné
výstroji a být připraven ke hře. Rozhodnutí, je-li hráč připraven ke hře, náleží rozhodčím.
Pokud hráč některou z těchto podmínek nesplní, zápas neodehrál.
Za odehrané se považují jen zápasy, které nebyly předem zrušeny, byly na ně obvyklým
způsobem nominováni rozhodčí a u kterých proběhla, resp. mohla proběhnout, kontrola
totožnosti hráčů. Jsou-li tyto podmínky splněny, považuje se zápas za odehraný, i když
nebude zahájen, bude předčasně ukončen nebo bude později kontumován, případně anulován.
Zápasy nesplňující tyto podmínky se za odehrané nepovažují
Členské příspěvky a účast v soutěžích
Součástí členského příspěvku klubu je startovné na první soutěž, do které klub přihlásí svůj
tým. Klubový členský příspěvek je shodný pro všechny kluby bez ohledu na soutěže, do které
hodlají přihlásit své týmy.
Členský příspěvek členů (osob) se v roce 2012 bude vybírat pouze od hráčů. Výše příspěvku
osob závisí na typu hráčské licence. Pokud hráč bude hrát více než jednu soutěž, členský
příspěvek platí pouze jednou. Budou-li v soutěžích, kterých se hodlá zúčastnit, požadovány
různé hráčské licence, je nezbytné uhradit hráčskou licenci vyšší. Členský příspěvek
s hráčskou licencí je odstupňovaný dle úrovně soutěže.
Účast na členském programu ČAAF, trenérská školení
Nárok na využívání benefitů mají pouze členové klubů se zaplaceným klubovým příspěvkem,
kteří sami zaplatili členský příspěvek (mají hráčskou licenci). Podmínkou účasti v členském
programu je zaplacení členského příspěvku s hráčskou licencí B nebo vyšší. Osoby splňující
tyto podmínky mají možnost využívat benefitů programu zdarma (není-li u konkrétního
benefitu uvedeno jinak).
Osoby, které samy členský příspěvek nezaplatily, případně klubový příspěvek nezaplatil
jejich klub, nárok na využívání benefitů nemají. Například trenérských školení se ale za
poplatek mohou zúčastnit i osoby jiné, jejich zapojení podléhá úhradě jednorázového
poplatku. Poplatek za účast na trenérském školení pro nečleny je 1000 korun za den, resp.
1800 korun za víkend.
Integrace s A7
Pro případné nové kluby stále platí lhůta 31.ledna.
Předsednictvo ČAAF rozhodlo o výši členských příspěvků v této případné soutěži, resp.
divizi. Klubový příspěvek bude shodný jako u ostatních členů (viz výše), hráčský příspěvek
bude ve výši 25 až 30 procent příspěvku hráče nejvyšší úrovně.
Řízené přátelské zápasy, obecný popis
Do soutěže bude formálně zapojen dodatečný tým (případně týmy), který hraje navíc se všemi
účastníky, pro které to bude zápas na úrovni ligového, pro neúčastníka jde o přátelský zápas.
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Tyto zápasy „navíc“ lze, nikoliv však nutně a pouze před zahájením soutěže, prohlásit i za
soutěžní a účastníkům je započítávat do tabulky. Pokud neúčastník neodehraje všechny
naplánované zápasy, jsou však výsledky odehraných zápasů anulovány.
Pro účastníka mají tyto zápasy charakter soutěžního zápasu, včetně povinností vyplývajících
z Herního řádu, vyjma povinného dodávání videí a statistik. Pro neúčastníka platí povinnosti
stejným způsobem, podstatným rozdílem však je, že může zápas odvolat/zrušit.
Podmínky pro zrušení: 15 nebo více dní před zápasem bez sankce, 8-14 dní před zápasem
1000 korun, 1-7 dní před zápasem 1000 korun plus až 4000, doloží-li soupeř nebo ČAAF
výdaje spojené se zrušením zápasů. V případě zrušení zápasu v den zápasu (v podstatě tedy
nedostavení se k zápasu z viny týmu) pro klub platí pokuta 10000 korun, dále budou zrušeny
veškeré další zápasy a na nejbližším zasedání Parlamentu bude navrženo vyloučení klubu
z ČAAF.
11s ČLAF 2012
Je velmi reálné, že se ČLAF nakonec přeci jen zúčastní zahraniční tým. Po šesti letech se vrátí
tým z polské Wroclawi, tentokrát pod názvem Giants. Wroclaw Giants mají souhlas PZFA se
startem v české soutěži a nyní účast polského týmu závisí plně na jeho rozhodnutí a zda do
31.ledna uhradí požadované startovné. V případě účasti budou mít Giants práva a povinnosti
na úrovni ostatních ligových účastníků, jejich účast bude plně pod dohledem orgánů ČAAF,
členy ČAAF se ale stát nemohou.
11s část ČLAF bude rozdělená do tří subdivizí, A1, A2 a A3. Všechny týmy budou bojovat o
společný cíl, titul českého mistra. V případě, že by ligu vyhráli Giants, získá titul českého
mistra poražený finalista. Giants mohou „pouze“ vyhrát ČLAF, mohou se pouze stát vítězi
české ligy.
Rozdělení týmů bude shodné jako v dříve uvažované variantě s Bratislavou. Giants tedy
budou spolu s Black Hawks a Panthers součástí nejvyšší subdivize A1. V ní budou týmy hrát
každý s každým dvakrát a navíc budou hrát s oběmi A2 týmy. Celkem tedy 6 zápasů.
Týmy A2, Steelers a Alligators, budou hrát jednou se všemi zbývajícími účastníky ČLAF A,
celkem odehrají 9 zápasů.
Týmy A3, Lions, Stallions, Bobcats, Titans a Patriots, budou hrát jednou mezi sebou, dále
jednou proti A2 týmům a pokud Pardubice Bucks splní předložené podmínky, tak i „řízený
přátelský zápas“ proti Bucks. Celkem tedy 6 nebo 7 zápasů.
Tabulky jednotlivých subdivizí se budou počítat odděleně, týmům se ale budou počítat
všechny zápasy (vyjma případných zápasů proti Bucks).
Do playoffs postoupí 6 týmů, první dva týmy A1 budou nasazeny rovnou do semifinále, o
zbývající dvě místa v semifinále se střetnou třetí tým A1, oba týmy A2 a vítěz A3.
Termíny
Všechny termíny související s ČAAF, případně fotbalem obecně, jsou uvedeny v kalendáři
ČAAF. Nově jsou v něm uvedeny i různé lhůty, upozorňující kluby na určitou povinnost.
Změněné nebo přidané události lze sledovat informačním kanálem.
Školení rozhodčích ČAAF
Definitivním termínem je sobota 3.března (pro nováčky, pro stávající rozhodčí nepovinné) a
neděle 4.března. V sobotu od 12:00 do 18:00 (až 20:00), v neděli od 10:00 asi do 16:00.
Místem školení bude Olomouc. Bližší informace budou zaslány přímo účastníkům.
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