Zprávy ČAAF 5/2016 ze dne 1.4.2016
Jednání Rady
Ve čtvrtek 31. března od 18:00 proběhlo v sídle ČAAF jednání Rady. Přítomni byli
všichni členové. Michal Rosíval a Zbyněk Zelinka připojen přes Skype. Konec jednání
v 19:45.
Jednotlivé body jednání:
 Přijata Termínová listiny soutěže mužů
 Přijaty Termínové listiny Flagové ligy U15 a Flagové ligy U19
 Řešen případ hráče, který byl vyloučen v posledním zápase sezóny 2014, a
následně vynechal celou sezónu 2015. Otázkou bylo (je), zda-li si trest
„odseděl“, nebo ne. Rozhodnutí Rady je takové, že podmínkou odsezení trestu
je možnost zápasy hrát. Pokud tedy hráč v trestu není uveden na zápasové
soupisce a nemá zaplacený ČPJ (obecně nemá splněné veškeré podmínky,
aby mohl hrát), tak trest nebyl vykonán. Jinými slovy – aby byl trest vykonán,
tak musí být splněné veškeré podmínky pro to, aby hrát mohl a jedinou
překážkou neuvedení na zápasovou soupisku je probíhající trest
 Řešen případ hostování, kdy hráč a jeho klub požádali o zrušení hostování.
Dle SŘ je hostování uzavřeno vždy jen na celou soutěž (nelze jej zrušit
předčasně), nicméně SŘ nepočítal s případem, kdy by hráč chtěl zrušit
hostování ještě před začátkem soutěže, kde ono omezení není až tak zásadní.
Proto Rada tuto žádost posvětila
 Prague Mustangs informovali o možnosti, že jejich U15 tým nebude schopen
nastoupit k některým zápasům a dotazovali se na možnost, zda-li by místo
U15 týmu mohl k zápasům (pouze nesoutěžním – ty soutěžní by musely být
kontumovány) nastoupit tým složený i ze starších hráčů. Radou byla tato
možnost zamítnuta, protože i v rámci nesoutěžních zápasů musí být dodrženy
věkové kategorie a zápasy napříč věkovými kategoriemi nejsou žádoucí
 East Bohemia Bucks požádali o odložení zápasu 4.Ligy proti Dietos. Jako
důvod uvedli nepřipravenost areálu. Rada vyjádřila značnou pochybnost o
odůvodněnosti tohoto požadavku, nicméně postupovat se bude dle znění SŘ,
kdy o osudu zápasu rozhodne soupeř. Dietos souhlasili s přesunem, na (podle
Rady zcela bezdůvodný) přesun tak bude nahlíženo jako na vyšší moc.
V náhradním termínu se do zápasu mohou zapojit pouze osoby, které mohly
k zápasu nastoupit v původním termínu
 Problematika dresů, resp. čísel na dresech. Pravidla uvádějí minimální
stanovenou velikost čísel na dresech a sice 8 palců vpředu a 10 palců vzadu.
Přejato do metrické soustavy 20 cm vpředu a 25 cm vzadu. Týmy na to byly
před sezónou upozorněny, ale přesto se objevují i nové dresy takové, které
pravidla nesplňují. V případě designu je vina na klubu, ale bohužel se objevily
případy, kdy jsou v nepořádku čísla a to ačkoliv byly dresy objednané správně.
Rada k tomuto přijímá následující postoj:
 Staré (již v minulosti použité) dresy, které mají čísla v toleranci 10 procent
(tzn. alespoň 18, resp. 22.5 cm) lze používat i v sezónách 2016 a 2017
 Staré dresy, které mají čísla mimo toleranci 10 procent (tzn. menší než 18
nebo než 22.5 cm), jsou porušením pravidla o výstroji a tým bude trestán
dle SŘ (závažné provinění)
 Nové (které mají být poprvé použité v sezóně 2016) dresy, které mají čísla
v toleranci 10 procent (tzn. alespoň 18, resp. 22.5 cm) lze používat, avšak
klubu bude uložena pokuta 5000 korun za každou takovou sadu. Je na
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klubu, aby se poté případně dohodl s dodavatelem vadných dresů v rámci
reklamace. Tento jednorázový poplatek platí po celou dobu životnosti
takových dresů
 Nové dresy, které mají čísla mimo toleranci 10 procent (tzn. menší než 18
nebo než 22.5 cm), jsou porušením pravidla o výstroji a tým bude trestán
dle SŘ (závažné provinění)
Pro sezónu 2017 bude pravidlo přezkoumáno. Může být prodlouženo ve
stávajícím znění, může být případně zpřísněno. Tématu se rovněž věnují
Propozice soutěže mužů a z nich vychází i tento postoj.
Pro upřesnění – pokud jsou na různých dresech různě velká čísla (čísla
„rostou“ s velikostí dresu), tak se za měřítko považuji dresy nejmenší.
Porušením pravidla je, pokud měření neprojde i jediné číslo.
Přijato nové znění přílohy SŘ (Sazebník odměn rozhodčích a cestovních
nákladů). Celý SŘ včetně zaktualizované přílohy je na webu. Odměny
rozhodčích jsou touto novelizací zvýšeny o 25 procent, z rozpětí 400-1200
korun na 500-1500 korun a pevně je stanovena odměna za flagové turnaje –
na 800 korun (bez rozpětí)
V souvislosti s tímto Rada přijala i výklad bodu 10.B.3., který definuje status
tzv. Volného rozhodčího. Tento bod SŘ vychází ze stavu před úpravou SŘ a
nereflektuje ji. Aby byly jednotlivé částky v logickém souladu, stanovuje Rada
minimální výši odměny na 1250 korun
DK vznesla na Radu dotaz, jak má trestat nesouhlasné projevy s rozhodnutími
rozhodčích. A to jak obecně (s odkazem na rozhodnutí Parlamentu, které DK
k takovému jednání vyzývá), tak i konkrétně (chování komentátora na
nesoutěžním zápase Knights-Hellboys). DK si nebyl jistý, který z bodů tímto
jednáním může být porušen. Stanovisko Rady zní, že takové jednání naplňuje
samotnou definici přestupku dle bodu 11.B.1., tzn. nesportovní a neetické
jednání, jakkoliv to pak není konkrétněji specifikováno v jiných bodech
Termín příštího jednání: čtvrtek 28. dubna od 18:00

Vybrané body z jednání Předsednictva
 Za člena ČAAF přijat nový klub, Hradec Králové Dragons
 Přijata Směrnice Předsednictva 1/2016, která se zabývá získáváním kreditů na
zápasech
 Předsednictvo opakovaně zamítlo „žádost“ o postaršení hráčů ročníku 1999 do
kategorie dospělých. Předsednictvo upozorňuje, že vůbec nemá možnost něco
takového provést, protože SŘ zcela jasně specifikuje, jaké ročníky postaršit
lze. Současně na kluby apeluje, že postaršení má být naprosto výjimečný akt
pro výjimečné juniory a smyslem postaršení nemá být, že komplet celá
juniorka má hrát za dospělé! Postaršení hráčů ročníků 1998 a 1997 jako
takové je již výjimkou z definice dospělé kategorie
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