
Zprávy ČAAF

Zprávy ČAAF 7/2016 ze dne 3.5.2016

Jednání Rady
Ve čtvrtek 28. dubna od 18:30 proběhlo v sídle ČAAF jednání Rady. Přítomni nebyli 
Radek Janhuba a Petr Kalhous, oba omluveni. Zbyněk Zelinka připojen přes Skype. 
Konec jednání v 19:10.
Jednotlivé body jednání:

 Na podnět Prague Mustangs byl diskutován dotaz, zda-li v soutěžích mužů 
(juniorů, dorostenců, obecně bez ohledu na věk) mohou startovat ženy. 
Jednomyslná odpověď byla ne, nemohou. V „pánských“ soutěžích mohou 
startovat pouze „páni“, v „dámských“ pouze „dámy“. V případě, že jde o soutěž 
smíšenou, tak je tato informace uvedena v Propozicích

 Zápasy mezi týmy v dresech stejné barvy. Dosud platilo a víceméně platí i 
nadále, že je na rozhodčím, aby posoudil, zda-li jsou barvy týmů odlišné a lze 
hrát. Toto je (a vždy bylo) myšlené tak, že je na rozhodčím, aby posoudil, zda-
li třeba tmavě modré a černé dresy jsou dostatečně barevné odlišné apod. 
V žádném případě nelze pustit zápas bílých proti bílým, černých proti černým 
atd. V takovém případě jde o vážné pochybení refereeho. Současně jde o 
provinění týmu, který porušil nařízenou barvu před začátkem soutěže. Ke 
stavu, kdy by dva týmy měly proti hrát ve stejných dresech totiž „omylem“ dojít 
nemůže – před sezónou jsou s ohledem na nahlášené barvy dresů týmům 
„nařízeny“ jejich barvy
 Pokud jeden tým má černé a bílé a druhý tým pouze černé, tak se musí 

přizpůsobit tým s dvěma sadami
 Pokud mají oba týmy dvě sady, tak domácí hrají v barevných a hosté 

v bílých
 Vždy se týmy mohou dohodnout jinak, nicméně nelze akceptovat dohodu na 

stejné barvě…
V případě, že hrozí stav, že se stejné barvě nelze vyhnout (oba soupeři 
disponují jednou sadou stejné barvy, tak musí nápravu zajistit ten tým, který 
„porušuje“ defaultní pravidlo „domácí=barevná, hosté=bílá“

 V případě odhalení cíleného neuploadu videa do Hudlu (tzn. případ, kdy tým 
video má, ale záměrně ho sdílet nechce), tak musí být potrestán nejen 
standardním trestem za neupload, ale nad rámec tohoto i za druhý přestupek 
a to cílené nesportovní jednání. Potenciální případ byl probrán s některými 
týmy, navrhované sankce byly 5 až 10 tisíc a případně i vyloučení ze soutěže

 V případě kombinace neuploadu videa a špatného uploadu, má na toto být 
nahlíženo jako na řadu pochybení a má být uplatněn princip progrese. To 
znamená, že pokud napoprvé tým dodá chybné video, tak má dostat základní 
trest za chybné video. Pokud v druhém zápase tým video nedodá vůbec, 
nenahlíží se na přestupek jako na první nedodání videa, ale jako na druhý 
přestupek týkající se dodávání videa a musí tedy být potrestán dle principu 
progrese. V tomto konkrétním případě tedy nedodání videa z druhého zápasu 
(poté, co vznikl problém u zápasu prvního) bude potrestáno pokutou 4500 
korun

 Termín příštího jednání: čtvrtek 26. května od 18:00

Vybrané body z jednání Předsednictva
 Reklamace míčů budou řešeny výměnou v sídle ČAAF
 Probíhá VŘ na trenérského „guru“, dosud se nikdo nepřihlásil


