Zprávy ČAAF 7/2017 ze dne 12.5.2017
Odložení zápasu Bitters ligy Lions-Bulldogs
Ligový komisař rozhodl o odložení zápasu Lions-Bulldogs na víkend určený pro
dohrávání zápasů, tzn. na 1. nebo 2. července. Lions musí do 28.5. oznámit datum,
čas a areál, kdy se zápas odehraje.
Současně s tímto rozhodnutím však byly stanovuji následující podmínky odložení:
• Pokud Bulldogs nenastoupí ještě k nějakém dalšímu zbývajícímu zápasu, tak
bude zápas LIO-BUL zpětně kontumován ve prospěch LIO
• Pokud dojde k odložení nějaké jiného zápasu Lions nebo Bulldogs (z důvodu
vyšší moci apod.) na volný víkend určený pro dohrávky, tak tento jiný zápas
dostane přednost a zápas LIO-BUL bude zpětně kontumován ve prospěch LIO
• Pokud po 13. kole bude tabulka Bitters ligy taková, že výsledek zápasu LIO-BUL
nebude moci ovlivnit konečné pořadí základní části ligy a ať už by zápas LIOBUL dopadl jakkoliv, tak bude zápas anulován a nebude se dohrávat
Vyloučení hráčů
V letošní sezóně byl vyloučen (resp. z videa dodatečně potrestán) větší počet hráčů,
hlavně za nebezpečné zákroky na hlavu soupeře. I tímto přehledem chceme ukázat
hráčům, ale hlavně trenérům, co je zakázáno a zejména, co je nebezpečné. Současně
tímto ČAAF chce vydat jasný vzkaz týkající se ochrany zdraví hráčů.
Video se všemi fauly je k dispozici na Youtube.
• Zápas BUL-PBP, faul hráče PBP 45. Trefení defenseless receivera do hlavy.
Stopka na 1 zápas
• Zápas STA-LIO, faul hráče LIO 8. Trefení defenseless receivera do hlavy.
Stopka na 1 zápas
• Zápas STE-STA, faul hráče STE 24. Velmi pozdní dohrání soupeře, navíc do
hlavy. Stopka na 1 zápas
• Zápas HIP-PTR, faul hráče PTR. K faulu dojde na pravé polovině hřiště, na 35
yardech. Doskočení hlavou napřed do ležícího soupeře. Stopka na 1 zápas
• Zápas SHA-DTS, faul hráče SHA 87. Úmyslné a cílené trefení soupeře do hlavy
ze slepé strany. Stopka na 3 zápasy (přitěžující okolností byla oslava zákroku)
• Zápas BLD-SGR, faul hráče SGR 40. Trefení defenseless hráče (hráče, který
již nehraje) hlavou do hlavy. Stopka na 1 zápas
• Zápas SHA-DTS, faul hráče SHA 73. Zcela nevídaný extrémně nebezpečný a
současně naprosto nefotbalový zákrok jednoznačně ohrožující zdraví soupeře.
Stopka na 4 zápasy, efektivně do konce sezóny (přitěžující okolností byly další
zákroky téhož hráče v zápase)
Současně je třeba připomenout, že ne všechny kontakty hlava na hlavu jsou faulem.
Zakázané jsou ty, kde je hlava použita jako zbraň svého druhu a zákrok nelze provést
jinak, resp. dojde ke kontaktu při přirozeném provedení zákroku. Všem klubům lze
doporučit absolvování týmových proškolení, kde se i tyto zákroky vysvětlují. Vhodný
interval je s ohledem na obměňování kádru a změny dvouletý.
Počítání stopky
V případě, že je hráč potrestán stopkou a má možnost hrát za více týmů současně (ať
už jde o kombinaci prvního a druhého týmu mužů nebo tým tacklu a flagu atd.), tak,
nebude-li v daném rozhodnutí konkrétně uvedeno jinak, nemůže hrát za žádný tým do
doby, než si odsedí uložený trest v týmu, v jehož dresu se dopustil přestupku, za který
byl potrestán.
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Příklad: Klub má dva týmy mužů a jeden tým flagu U19. Hráč může nastoupit za
všechny tři týmy a programu klubu je následující:
• 1.5.: Tým 1
• 6.5.: Tým 2
• 7.5.: Flagový tým
• 13.5.: Tým 2
• 14.5.: Tým 1
• 20.5.: Flagový tým
• 21.5.: Tým 2
• 27.5.: Tým 1
Hráč byl za svůj faul v zápase 1.5. (tzn. v zápase týmu 1) potrestán stopkou na 1
zápas. Nebude-li v rozhodnutí uvedeno jinak (!), tak na soupisku může být zapsán až
15.5., tzn. kromě jednoho vynechaného zápasu za tým 1 musí vynechat i zápasy týmu
2 a flagového týmu a to bez ohledu na to, zda-li by starty za tento tým byly účelové
(nebýt vyloučení, tak by za tyto týmy určitě nehrál) nebo reálné. Pro odsezení stopky
musí nejprve vynechat jeden zápas v týmu 1 (protože faulovat v zápase týmu 1) a hrát
za jakýkoliv tým může až poté.
Z jednání Předsednictva
• Přijata úprava Směrnice Předsednictva 4/2017 (Kredity v sezóně 2017).
Doplněno dílčí zohlednění divácké návštěvy na zápasech
• ČAAF podá přihlášku na ME ve flag fotbalu mužů i žen frakce IFAF EuropeParis. „Jiné ME“ zatím není vyhlášeno
• Zamítnuta žádost polského klubu Zielonia Gora Dragons o hraní v českých
soutěžích. Primárním důvodem je fakt, že ČAAF akceptuje princip regionalisty
a ačkoliv klub měl zájem o české soutěže, tak ČAAF nechce tento klub „krást“
Polskému svazu. Dragons mají možnost hrát v Polsku, kde jsou zhruba
průměrným týmem, tedy ani nevyčnívají nad ostatní týmy, ani za nimi
nezaostávají, tzn. mohou hrát se soupeři na podobné úrovni

Zprávy ČAAF

