Zprávy ČAAF 19/2014 ze dne 12.9.2014
ČAAF partnerem turnaje North Cup
ČAAF se rozhodla posunout nesoutěžní formu turnaje (pořadatel si ji předem sám zvolil) a
podpoří turnaj bezplatným dodáním rozhodčích (což je ekvivalent finanční pomoci ca. 20 tisíc
korun). Pro rok 2015 budou parametry podpory dané konkrétněji a budou se týkat i
předsezónních přípravných zápasů.
Nesoutěžní režim (na rozdíl od jiného) znamená, že se hraje dle pravidel platných pro soutěžní
(ligové) zápasy, hlavní odlišnost je jen odlišný způsob měření času upravený s ohledem na
turnajovou formu. Z hlavních věcí, které by mohly účastníkům činit problém a které jsou dané
nesoutěžním režimem, lze jmenovat regulérní výstroj a dále u hráčů hrajících za jiným tým než
jsou sami členem povinnost požádat svůj mateřský klub o souhlas s hraním jinde. Tento
souhlas musí dále formálně posvětit i Rada.
North Cup je druhý ročník podzimního turnaje hraného v Ústí nad Labem, pořadatelem jsou
místní Blades. Letos se hraje 27. září, informace na facebooku Blades.
Pravidla turnaje
• Dvě skupiny po třech, ve skupině každý s každým, následně o páté, třetí a první místo
• Začátek v 10:00, finále od 15:00
• Všechny zápasy na 2×10 minut, zcela fotbalové měření času. Na začátku obou
poločasů bude kickoff a na konci měření času jako na konci poločasu včetně 2M
warning
• Všichni hráči musí být členem ČAAF, případně zahraniční federace
• Hráči hrající na jiný tým, než tým vlastního klubu (bez ohledu na to, jestli jde o tým
jiného klubu nebo „uměle“ vytvořený tým bez klubového pozadí), musí mít souhlas
Rady. O souhlas žádá jejich klub (toto znamená, že podstatný je v důsledku souhlas
jeho klubu, souhlas ČAAF je pouze formální a předchází sporům)
• Všichni musí mít jednotné dresy, kalhoty a ponožky (nepovinné). A samozřejmě
výstroj
• Facecheck před turnajem
• Neomezené soupisky (na turnaj lze v rámci týmu nominovat i více než 25 hráčů)
• Případná herní provinění jednotlivců řeší DK ČAAF
Wine Bowl
Statut turnaje Wine Bowl (turnaj sedmičkového fotbalu 4. října v Brně) dosud nebyl
pořadatelem určen.
Propozice flagu U15
Rada přijala Propozice Flagového mistrovství kategorie U15. Jsou mezi normami na webu.
Juniorský program
Informace byly zveřejněny již v minulých Zprávách. Nyní znovu připomínáme, že do konce
září (tzn. do 30. září) musí být kluby nahlášeno minimálně 30 účastníků (vysvětlení toho, co
přesně znamená nahlásit 30 účastníků je v minulých Zprávách. Pokud 1. října požadovaný
počet účastníků nahlášen nebude, bude kemp s konečnou platností zrušen.
V příštích Zprávách budou zveřejněny detaily týkající se možnosti ubytování a stravování.
ČAAF nebude organizátorem těchto služeb, pouze zprostřekovatelem. Dohoda na ubytování a
stravování bude na samotných účastnících.

Zprávy ČAAF

