Zprávy ČAAF 6/2017 ze dne 27.4.2017
Jednání Rady
Ve čtvrtek 27. dubna od 18:05 proběhlo v sídle ČAAF jednání Rady. Přítomni byli
všichni členové (Michal Rosíval a Zbyněk Zelinka připojeni přes Skype). Konec jednání
v 19:00.
Jednotlivé body jednání:
• Rozhodnuto o vyloučení žákovského flagového týmu Bucks z FLU15, viz
v samostatném bodě Zpráv
• Přijato stanovisko Rady ČAAF k možným přestupům do klubu/týmu Znojmo
Knights, viz v samostatném bodě Zpráv
• Diskuse o poškozených dresech vlivem barvících face masek
• Diskuse o vadných flazích
• Termín příštího jednání: čtvrtek 25. května od 18:00
Vyloučení týmu East Bohemia Bucks z Flagové ligy U15
Žákovský (U15) flagové tým klubu East Bohemia Bucks se bez omluvy nezúčastnil
prvních dvou turnajů dle TL. K prvnímu nedostavení se klub nevyjádřil vůbec, u
druhého turnaje poslal vyjádření v den turnaje ve 12:46, zatímco první zápasy se měly
konat od 12:00 a toto vyjádření tak nelze považovat za omluvu.
Ani v době projednávání nemá tým na soupisce jediného hráče nebo jediného trenéra
a členem klubu je pouze jedna osoba, která by mohla být zapsaná na soupisku jako
hráč.
V souladu s bodech 5.D. Soutěžního řádu tímto Rada tým East Bohemia Bucks
vylučuje z Flagové ligy U15 a případ předává do DK, neboť rozhodnutí o případném
trestu spojeném s vyloučením nepřísluší Radě, ale je v kompetenci DK.
Všechny zápasy týmu Bucks budou anulovány, ostatní zápasy zůstávají v platnosti
beze změny, což znamená, že ve skupině Východ FLU15 budou po zbytek soutěže již
jen dva týmy.
I tohoto důvodu dochází k úpravě bodu 3.E.1. Propozic FLU15 a to tak, že se ve druhé
odrážce nebudou počítat zápasy proti třetím týmům ve skupinách. Pokud tedy dojde
na toto kritérium pro určení nejlepšího vítěze skupiny nebo nejlepšího týmu na druhém
místě, tak se v potaz budou brát jen zápasy proti prvním dvěma týmům každé skupiny.
Nastupování za tým(y) Znojmo Knights v rakouské soutěži
S ohledem na skutečnost, že Znojmo Knights nejsou členem ČAAF a nehrají české
soutěže, ale pouze rakouské, tak je pro nastupování za týmy Knights nutný
mezinárodní přestup.
Tento postup vyplývá jak z obecných pravidel mezinárodních přestupů, tak byl
příkladem i postup hokeje.
Tento postup je vyžadován i v hokeji, kdy přestupy z klubů ČSLH do shodou okolností
znojemského týmu hrajícího EBEL podléhají mezinárodním přestupům.
Klíčovým hlediskem není členství v asociaci, neboť jedna osoba může být jistě členem
více asociací – rozhodujícím hlediskem je fakt, že jedna osoba nemůže „současně“
hrát více soutěží za různé kluby.
Zdali mezinárodní přestup potřebovali i členové Knights, kteří vloni hráli českou soutěž,
zatímco letos hrají rakouskou soutěž, to je na rozhodnutí IFAF.
V případě členů jiných klubů ČAAF je však situace odlišná a tito mezinárodní přestup
(nebo hostování) potřebují a to podle zásad ve Směrnici Předsednictva 5/2017.
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Pokud člen ČAAF přesto za tým Znojmo Knights (pozn.: zcela shodně se problém týká
samozřejmě i všech jiných týmů a nejde pouze o Knights! - nicméně pouze v případě
Knights došlo k problému, kdy hráč přes zákaz za tento tým nastoupil), tak se vystavuje
riziku potrestání za porušení SŘ, tzn. pokutě 5000 korun a současně může být
vyloučen z ČAAF. Dojde-li pouze k udělení pokuty, tak i poté potrestaný zůstává
členem ČAAF, tzn. přestup se tímto nestává legálním.
Po vyloučení z ČAAF, nebo pokud člen z ČAAF sám vystoupí, aby mohl zdánlivě
legálně přestoupit, tak sice již není pod „jurisdikcí“ ČAAF, nicméně stále se na něj
vztahují mezinárodní přestupní pravidla a stále potřebuje mít vyřízený mezinárodní
přestup. Pokud by k zápasům zahraniční soutěže nastoupil bez něj, tak nemůže být
potrestán ze strany ČAAF, ale může být potrestaný ze strany IFAF a v budoucnu by
tento nelegální přestup mohl být vzat v potaz při případném opětovném pokusu o
obnovení členství v ČAAF.
V případě, že druhá strana (druhá asociace) pro vyřízení mezinárodního přestupu
nevyvíjí valnou snahu, tak je především v zájmu přestupujícího hráče, aby druhou
stranu přesvědčil o tom, že jeho přání má vyhovět.
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