
 

Zprávy ČAAF 

Videa v ČLAF B 
Týmy ČLAF B, které mají zájem na dobrovolném sdílení svých zápasových videí, mohou 
požádat o přístup na FTP server. Přístup mají jen týmy, které nabízejí soupeřům videa ze svých 
zápasů. 
 
Úhrady pokut a správních poplatků 
Upozorňujeme všechny týmy, že přes možnou odlišnou textaci rozhodnutí DK jsou pokuty a 
správní poplatky odečítány ze soutěžní kauce a týmy tedy správní poplatky hradit nemusí, 
příslušná částka bude vždy odečtena ze soutěžní kauce. 
Nicméně pozor, odečítání ze soutěžní kauce platí pouze pro týmové tresty udělené za provinění 
spojená se soutěží. 
 
Lajnování 
Detailní pokyny pro lajnování hřišť jsou Nařízení Rady 7/2013. Vzhledem k odlišným délkám 
jednotlivých hřišť jsou i různé postupy pro lajnování. Tam, je mezi brankami alespoň 110 
yardů (tzn. alespoň 90 yardů mezi goal lines), tam je použito poměrně zkrácení hřiště a hřiště 
vypadá opticky jako zcela regulérní. Tam, kde toto není možné, se používá „starý“ způsob 
lajnování, tzn. s vynechanými 10-20 yardy uprostřed. 
 
Přehled získaných kreditů 
Zopakování ze Zpráv 10 
V sekci ČAAF webu byl zpřístupněn přehled získaných kreditů. Na druhém listu téhož 
dokumentu účastníci soutěží naleznou stav soutěžních kaucí. 
 
Uzamykání soupisek 
Zopakování ze Zpráv 10 
V ČLAF A budou pro potřeby statistik vydávány týmové soupisky. Z toho důvodu je uzávěrka 
pro zapsání hráčů na týmovou soupisku (je to předstupeň a podmínka pro zápasovou soupisku) 
vždy ve středu před daným zápasem (v 23:59). V průběhu čtvrtka dojde k nezvratnému 
uzamčení týmových soupisek a na zápasovou soupisku půjdou zapsat jen hráči uvedení na 
týmové soupisce k okamžiku uzamčení. 
 
Spolupráce s Fit-Pro Czech 
Zopakování ze Zpráv 10 
V rámci partnerství se společností Fit-Pro Czech, partnerem ČAAF v oblasti sportovní výživy, 
potravinových doplňků a vybavení pro fitness a funkční trénink, upozorňujeme na celoroční 
možnost zvýhodněného nákupu v rámci e-shopu na www.fit-pro.cz. Sleva ve výši 10 % bude 
poskytnuta na základě kódu ČAAF2013, který je potřeba uvést do políčka pro promo kód. 
Doprava nad 2500 Kč je zdarma, v rámci Prahy je možnost odběru zboží ve fitcentrech Eagle 
Fitness (Nadmlejnská 1) a Hammer strength fitness (Kovanecká 2405) na Praze 9. V tomto 
případě zadávejte osobní odběr a do poznámky vepište osobní odběr a název fitness centra. 
U partnera lze objednat i časopis Muscle & Fitness jako možnost dárku pro diváky domácích 
zápasů. 
 
Připsání bonusů od mBank 
Zopakování ze Zpráv 10 
Všechny kluby jsou tímto vyzvány k dodání seznamů osob, za které chtějí připsat bonusy 
z marketingové kampaně mBank. Do konce dubna je nutné poslat seznam těchto osob na email 
mbank@caaf.cz. 
 
Rozhodnutí DK 
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7/2013 – Rozhodčí Richard Gazdík byl napomenut za nesplnění povinností rozhodčího 
v zápase MUS-TIT (neuvedení informace o standardech). 
8/2013 – Karlovy Vary Warriors byli potrestáni pokutou 400 Kč za nadměrný počet faulů 
v zápase WAR-PTR (4 fauly). 
9/2013 – Pardubice Stallions byli potrestáni pokutou 600 Kč za nadměrný počet faulů v zápase 
STA-BUL (4 fauly). 
Rozhodnutí Rady 
4/2013 (číslování DK) – Brno Alligators byli napomenuti za nestejné kalhoty v zápase PBP-
ALL (kalhoty neměly stejnou barvu). 
Přehled všech vydaných rozhodnutí v plné verzi naleznete v příslušné sekci webu. 


