Jednání Rady
31. července proběhlo v Praze jednání Rady. Přítomni byli všichni členové vyjma Petra
Kalhouse, který se omluvil.
Témata a závěry jednání:
o Rada se bude zabývat zrušením části nařízení (namátkou stejné kalhoty, povinnosti spojené
se soupiskami, vyhotování statistik a zpracovávání videí), které (dojde-li k tomu Rada) není
nutné vynucovat silou norem. Stejně jako předloni a vloni se v tomto bude zjisťovat názor
klubů, zda-li si v těchto věcech nějaké direktivní normy přejí nebo chtějí jít spíše
dobrovolnou cestou.
o Kladně byl přijat návrh, že příští rok zůstanou zachovány stávající odstupňované nároky na
jednotlivé úrovně, avšak týmy hrající vyšší úrovně budou odměněny kreditem. Horší tým
tedy za určitou věc může získat kredit, avšak není povinen ji zajistit. Lepší tým ji bude
povinen zajistit (a pokud ji nezajistí, tak bude pokutován), avšak pokud ji zajistí, tak získá
kredit. Kreditované standardy budou tedy jednotné pro všechny úrovně a týmy je před
zápasem nebudou muset zvlášť vybírat.
o Diskutován byl návrh prize money pro nejlepší týmy (semifinalisty například), nicméně
jednoznačně přijat nebyl. Vznešen byl i alternativní návrh na úhradu startovného
v evropských soutěžích pro jakýkoliv tým bez ohledu na to, jak skončil v tabulce. Téma
bude ještě diskutováno.
o Klubům by měla být akcentována možnost využít trenérský pool. Možnost využít je byla
zmíněna na zasedání, byla opakovaně rozeslána emailem nebo skrze Zprávy. Měla by však
být znovu připomenuta a zdůrazněna. I za cenu opakování těchto informací.
o Nejednotný je postoj Rady k (letošní) ČLAF B, konkrétně zda-li jde o druhou ligou fotbalu,
nebo zda-li jde o nejvyšší sedmičkovou ligu, tzn. svébytný sport (kterého se ale nesmí
zúčastnit ten, kdo hraje ČLAF A). Toto vymezení se má pak vliv na mnohé další postoje
k jiným otázkám.
o ČLAF 2014 by měla být dle vyjádření klubů rozdělená do tří úrovní (resp. 11s fotbal do
dvou úrovní a vedle nich 7s fotbal v jedné úrovni).
o Ideální podoba nejvyšší (11s) soutěže by měla být šestičlenná s 10 zápasy pro každý tým
(dvakrát každý s každým), což je nejčistší forma, protože všichni hrají se stejnými soupeři,
nacestované kilometry nesouvisí na losu, žádný dopad na statistiky atd. Šest týmů by bylo
vybráno bez ohledu na bezprostřední vůli klubů, tzn. účast nebude pro všechny, kteří by
tuto úroveň hrát chtěli, ale půjde o nejprestižnější úroveň pro vybrané týmy dle jejich herní
a organizační vyspělosti. Alternativou je osmičlenná soutěž rozdělená do dvou skupin, opět
s 10 zápasy. Na druhé straně, po jednání Radní připustili i varianty se sedmi nebo s devíti
týmy s odůvodněním, že prestiž je založená spíše na počtu týmů než nutně na úzké a
vyrovnanější skupině (kterou však dopředu složitě odhadnout). Co se termínů týče, tak
desetizápasová sezóna vylučuje finále v červnu a zasahuje do července. Zde opět problém
s celkovým pojetím, tzn. zda-li sport (který může probíhat i o prázdninách) nebo zábava
(která by o prázdninách probíhat neměla). Na pozadí tohoto jde i „spor“ mezi tím, že hráči
chtějí mít prázdniny, a tím, že za celý rok odehrají jen 6 zápasů.
o Zbývající kluby hlásící se do 11s by hrály druhou úroveň. Počet zápasů by byl 6-8.
o Třetí úrovní by byla (první) sedmičková. Zde pouze v jedné úrovni. Počet zápasů v této
úrovni by byl daný faktem, zda-li skončí na jaře nebo bude prodloužená až do podzimu.
V první variantě by týmy odehrály 6-8 zápasů, ve druhé 8-10. Všechny počty zápasů jsou
bez playoffs.
o Přihlášky do nejvyšší úrovně a Propozice bude dané a uzavřené již před listopadovým
zasedání, tzn. pravidla této úrovně budou známé v říjnu (případně dokonce září). Pro
zbývající dvě úrovně by platil stejný scénář jako vloni, tzn. lednová lhůta.
o Padl návrh na změnu kompetencí DK. Přestupky rozhodčích by měla nově řešit komise
rozhodčích. DK by nově neměla řešit ani technické přestupky, které nejsou předmětem
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řešení DK a měla by se řešit pouze disciplinárním prohřeškům. Předložen bude návrh znění
v rámci sjednocení všech norem.
V rámci změn by u jednotlivých nařízení (byť i nyní je to dané normou, ve které se
nachází) byla vždy přehledně uvedena možná sankce i orgán rozhodující o sankci.
V rámci změn bude z DŘ odstraněna možnost, že se ČAAF může odvolat proti rozhodnutí
proti členovi ČAAF. Jedinou stranou oprávněnou k odvolání bude potrestaný člen. Toto se
týká rozhodnutí, kde (dle názoru) není žádný podnět, protože „podnětem“ je samotné
porušení norem. Jde tedy jak o například vyloučení, tak o nedostatky pořadatele apod.
ČAAF se nebude moci odvolat v případě, že DK podle jiných orgánů ČAAF rozhodne
špatně. V tomto smyslu tedy bude rozhodnutí jednoho orgánu ČAAF konečné.
Rada se zabývala navýšením startovného Prague Black Hawks (dnes Prague Black
Panthers) za ČLAF 2011. Dříve Rada rozhodla takto: Pokud klub přihlásil svůj tým do
nejvyšší (sub)divize ČLAF 2012 a současně nepřihlásil svůj tým do ČJLAF 2011, bude jeho
pokuta deponována na účte ČAAF a pokud klub přihlásí svůj tým do ČJLAF 2012 nebo
ČJLAF 2013, bude pokuta klubu navrácena. Současně již Rada rozhodla o tom, že se PBP
nepřihlásili ani do ČJLAF 2012, ani do ČJLAF 2013. Vzhledem k faktu, že se část Rady
domnívá, že podstata nařízení spočívá ve faktu, že klub má juniorský tým a nikoliv o
samotných přihláškách do soutěže, tak se nyní vyčká, zda-li letos bude jakákoliv juniorská
soutěž a až poté se o tomto bude definitivně bude hlasovat.
Podobu juniorského programu nadefinují v nejbližším období členové Rady Filip
Kacerovský, Barbora Světlíková a Jan Šesták. Poté bude rozeslán klubům a zveřejněn.
Příští jednání proběhne 21. srpna.

Flag dětí
Do soutěže flag fotbalu se nikdo nepřihlásil, soutěž tedy nebude organizována.
Nabídka bikeathletics.cz
V rámci posezónní akce lze od 10. do 20. srpna získat slevu 15 % na jakýkoliv nákup na
www.bikeathletics.cz nad 1000 korun. Při objednávce je třeba uvést promokód CAAF01.
Halové mistrovství 2013
ČAAF vyhlašuje výběrové řízení na organizaci Halového mistrovství ČR v americkém fotbale
pro rok 2013.
Termín: víkend (pokud možno sobota) na konci listopadu nebo v prosinci (turnaj trvá zhruba
12 hodin)
Do nabídky uveďte
o Termín
o Rozměry a povrch hrací plochy
o Kapacitu šaten (hala musí být schopna pojmout až 12 týmů po 25 hráčích)
o Informaci o hledišti a zázemí pro diváky
o Informaci o možnostech stravování účastníků
o Další vybavení haly (ozvučení, scoreboard apod.)
o Parkovací kapacity
o Fotografie místa, webové stránky
Uveďte formu vyrovnání (kdo bude příjemcem startovného a vstupného, zda-li žádáte o
příspěvek na organizaci nebo naopak nabízíte platbu za možnost akci uspořádat), případně
jakékoliv další výhody pro ČAAF i všechny typy účastníků.
Lhůta pro podávání nabídek: 15. srpna (emailem na info@caaf.cz)
Vyhodnocení: 31. srpna

Zprávy ČAAF

