
ČJLAF
Soutěže se zúčastní čtyři  týmy:  Pardubice Bucks, Prague Lions, Prague Panthers a Příbram 
Bobcats a půjde o soutěž jedenáctičlenných týmů.
Formátem bude systém doma-venku každý s každým, tzn. šest zápasů pro každý tým, soutěž 
začne 8.září, skončí 21.října.
Pokud některý z týmů vyhraje  všechny svoje zápasy,  stane se vítězem ČJLAF. V opačném 
případě (tzn.  všechny týmy prohrají  alespoň jeden zápas),  určí  juniorského mistra  finálový 
zápas hraný 3.listopadu, jehož pořadatelem bude vítěz základní části.
Účastníci  byli  vyzváni  k dodání  svých  termínů nejpozději  do 15.července,  program zápasů 
bude  známý  bezprosředně  poté.  Definitivní  termínová  listina,  včetně  míst  konání  a  časů 
kickoffů, pak bude zveřejněna nejpozději 30.července.

Flagové mistrovství
Do soutěže se přihlásilo 16 týmů. Svůj zájem musí ještě stvrdit úhradou startovného a soutěžní 
kauce. Forma soutěže bude stejná jako vloni,  tzn. jedno kvalifikační a jedno finálové kolo. 
Finále se bude hrát 18.srpna (půjde-li o sobotu), kvalifikace o týden dříve (v případě dohody 
všech účastníků dané kvalifikace ji lze odehrát i jindy). Přesný formát jednotlivých kvalifikací 
i  schéma  určení  finalistů  budou  zveřejněny  po  zjištění  potvrzeného  počtu  týmů.  Místa 
kvalifikací jsou otázkou zájmu účastníků.

Rozhodnutí DK
21/2012 – Čtyři zápasy Prague Béčka byly kontumovány pro nenastoupení k zápasu.
22/2012 – Prague Black Hawks byli potrestáni pokutou 1000 Kč za pozdní upload videa.
25/2012 – Krzystof Cempiel (GIA) byl potrestán pokutou 750 Kč za nedodržení povinností 
koordinátora (nepředání listiny standardů).
26/2012 – Wroclaw Giants byli potrestáni pokutami 1200 Kč za nedodržení standardů zápasu 
(chybné značení) a 600 Kč za přílišný počet závažných faulů v zápase GIA-PAN.
27/2012  –  Radim  Havlíček  (BEC)  byl  napomenut  za  nedodržení  povinností  koordinátora 
(nepředání listiny standardů).
30/2012 – Wroclaw Giants byli potrestáni pokutou 1000 Kč za pozdní upload videa.
31/2012 – Michal Omelanczuk (GIA) nebyl potrestán za vyloučení v zápase (měl být vyloučen 
jiný hráč).
32/2012 – Pawel Sekula (GIA) byl potrestán pokutou 1000 Kč zastavením činnosti na 1 zápas 
za udeření soupeře v zápase PAN-GIA.
Přehled všech vydaných rozhodnutí DK v plné verzi naleznete v příslušné sekci webu.

Zprávy ČAAF

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

