KREDITY 2021
SMĚRNICE PŘEDSEDNICTVA 5/2021
Směrnici vydalo Předsednictvo ČAAF dne 9. července 2021. Upravuje systém tzv. kreditů, tedy formy
klubových odměn za obecnou podporu a propagaci amerického fotbalu podle zadaných kritérií.
Dne 28. srpna 2021 došlo k aktualizaci směrnice.
Směrnice je účinná ode dne vydání, resp. její aktualizace a nahrazuje směrnici Předsednictva 2/2020.

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.A.

Základní pojmy

1.A.1. Kredity
Kredity jsou body, které jsou klubům připisované zejména za činnosti spojené s domácími zápasy
jejich týmů mužů. Kredity samy o sobě jsou pouze formální odměnou, vstupním kritériem, které určuje
úspěšnost týmů.
1.A.2. Bonusy
Bonusy jsou kredity přepočítané na finanční podporu. Bonusy jsou výstupními hodnotami systému
kreditů.
1.B. Základní princip
Kluby skrze své týmy mužů v jedné sezóně získávají kredity. Podle získaných kreditů je sestaveno
pořadí klubů a na základě tohoto pořadí jsou přiděleny bonusy. Přidělení bonusů i jejich utrácení však
probíhá až v následující sezóně.
Kreditový systém je nepřímou finanční podporou. Kluby nezískávají peněžní odměny a bonusy nelze
použít ani na zápočet poplatků, úhradu startovného apod. Kluby získávají skrze systém kreditů a
bonusů „kredit“ na nákup předem stanovených věcí nebo služeb sloužících rozvoji klubu i fotbalu
obecně.
Konkrétní možnosti užití bonusů stanovuje Předsednictvo, které rozhoduje i o objemu finančních
prostředků vložených do systému kreditů, resp. bonusů.
1.C. Postupné přidávání
Směrnice může během roku projít změnami, v takovém případě budou změny barevně zvýrazněny.
Bude-li změněna (nebo přidána) celá kapitola, bude barevně zvýrazněn pouze nadpis kapitoly.
V každém případě platí, že kredity bude možné získávat pouze v soutěži mužů.
1.D. Přehled kreditů
Přehled získaných kreditů je přístupný skrze google dokument v neveřejné části webu.

2.

BONUSY ZA SEZÓNU 2020

2.A. Prostředky uvolněné na bonusy
Na bonusy se uvolňuje 499550 Kč.
2.B. Konkrétní rozdělení
Jednotlivé kluby mají k dispozici tyto bonusy:
 Alligators
38800
 Blades
29100
 Bobcats
33950
 Gladiators
82450
 Golems
24250
 Mammoths
82450
 Mustangs
48500
 Patriots
16975
 Sígrs
21825
 Stallions
43650
 Steelers
58200
 Titans
19400
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 Ostatní kluby

0

2.C. Možnosti utrácení
Bonusy lze utrácet pouze za níže uvedené možnosti. Pokud klub nebude mít k dispozici dostatek
bonusů dle níže uvedeného rozdělení, bude o rozdíl navýšena spoluúčast.
2.C.1. Sada tackle dresů
 O co jde: nová sada1 dresů u výrobce/prodejce dle volby klubu
 Odečtené bonusy: 700 za každý dres
 Forma spoluúčasti: je řešena doplatkem do ceny dresu
2.C.2. Sada flagových dresů
 O co jde: nová sada2 dresů u výrobce/prodejce dle volby klubu
 Odečtené bonusy: 500 za každý dres
 Forma spoluúčasti: je řešena doplatkem do ceny dresu
2.C.3. Barvy
 O co jde: balení 240 kg (8 kbelíků po 30 kg) barvy Kittfort, včetně dopravy
 Odečtené bonusy: 3000 za každé balení
 Forma spoluúčasti: doplatek do celkové ceny v očekávané výši 500 Kč za každé balení
2.C.4. Helmy a ramena
 O co jde: helmy a ramena z nabídky eshopu www.bikeathletic.cz a oproti webovým cenám platí
tyto ceny:
o Sleva 25 % na helmy Riddell
o Sleva 25 % na ramena Riddell nebo Douglas
o Sleva 15 % na helmy nebo ramena jiných značek
o Pozn.: na ostatní zboží bonusy využít nelze!
 Odečtené bonusy: v ceně nakoupeného zboží minus spoluúčast
 Forma spoluúčasti: 10 % z ceny nakoupeného zboží, minimálně však 5000 Kč
2.C.5. Scoreboard
 O co jde: sada scoreboardu (skóre, gameclock, čtvrtina, timeouty), dvou playclocků s kabely 75
metrů na každou stranu a samostatného ovládání sportview.cz
 Odečtené bonusy: 50000
 Forma spoluúčasti: doplatek do celkové ceny v očekávané výši 5660 Kč3
2.C.6. Lajnovačka
 O co jde: lajnovačka z nabídky eshopu www.profilajnovani.cz, konkrétně typy AR a Silver4
 Odečtené bonusy: v ceně nakoupeného zboží minus spoluúčast
 Forma spoluúčasti: 2000 Kč
2.C.7. Mikrofon pro refereeho
 O co jde: sada Sennheiser XSw 2-ME3-B (mikrofon „za uši“, vysílač k pasu a přijímač)
 Odečtené bonusy: (maximálně) 10000
 Forma spoluúčasti: doplatek do celkové ceny v očekávané výši 1000-2000 Kč
2.D.

Způsob utrácení

2.D.1. Časové vymezení
 Do 5.9. musí klub na email info@caaf.cz oznámit, jak hodlá své bonusy uplatnit
 Do 30.9. musí klub provést objednávky. Akceptovatelné jsou však i již dříve (od 1.1.2021)
provedené objednávky, pakliže se týkají výše uvedených možností utrácení
 Do 15.12. musí klub dodat veškeré podklady
 Pozor, žádná z uvedených lhůt nebude prodloužena. V případě, že klub nebude konat
v uvedených lhůtách, své bonusy ztratí

1

Novou sadou se rozumí dosud necertifikovaná sada minimálně 20 dresů na tackle fotbal
Novou sadou se rozumí nová sada minimálně 10 dresů na flag fotbal
3
Další možnou spoluúčastí s těmito orientačními cenami: Doprava po celém Česku 1500 Kč, ovládání na nabíjecí baterie 1300
Kč, kabeláž nad 75 metrů 3000 Kč
4
Typ AR je k lajnování ploch (s pistolí, třeba na čísla) na baterii; Basic i Silver jsou k lajnování čar. Basic se musí tlačit, resp.
nést, Silver je na vozítku na baterii
2
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2.D.2. Postup
Postup je naprosto odlišný proti minulým létům!
Po oznámení a akceptování utrácení bonusů si klub sám (a na „sebe“) objedná zvolenou možnost.
Poté zpracuje podklady (které budou společné i pro programy klubové podpory) a na základě těchto
podkladů klub na svůj účet obdrží částku odpovídající utraceným bonusům.
Z tohoto rovněž plyne, že klub musí nejprve použít vlastní prostředky a ty jim budou, vyjma
spoluúčasti, proplaceny až zpětně.
2.D.3. Podklady
Čerpání bonusů probíhá z dotace NSA na základě výzvy Podpora sportovních svazů 2021. Klub je
konečným příjemcem ve smyslu výzvy a musí splňovat veškeré povinnosti stanovené výzvou. Ze
stejné dotace budou vypláceny i některé programy klubové podpory a klub je povinen tuto dotaci vést
odděleně (na samostatném středisku apod.) ve svém účetnictví.
Bonusy budou klubu vyplaceny na základě těchto podkladů
 Smlouva mezi klubem a ČAAF, která přesně stanoví podmínky postoupení dotace
 Předložení přijaté faktury s vyznačením použití dotace
 Předložení dokladu o zaplacení
 Předložení „výsledovky“ střediska dotace

3.

KREDITY V SEZÓNĚ 2021

Kredity přiděluje soutěžní komisař. Gameday kredity přiděluje na základě zápisu, e-gameday kredity
na základě informací mediální komise. Postup v případě nesouhlasu s rozhodnutím soutěžního
komisaře je stanoven Soutěžním řádem.
Kredity se získávají v soutěži mužů 2021.5
3.A. Získávání kreditů
Kredity lze získávat v pěti kategoriích.
3.A.1. Gameday
Kredity získává vždy jen domácí tým (pořadatel zápasu). Kredity se získávají za každý zápas zvlášť.
Kredity nelze získat za zápasy, na nichž se organizačně přímo podílí ČAAF (nebo Americký fotbal).
Gameday kredity přiděluje soutěžní komisař na základě zápisu vyplněného rozhodčími a dle týmových
vyjádření k (ne)přiznaným kreditům. Postup v případě nesouhlasu s rozhodnutím soutěžního komisaře
je stanoven Soutěžním řádem.
Kredity lze získat za následující prvky:6
 Plné značení (3 kredity)
 Rozšířené plné značení (3 kredity)7
 Fotbalové branky (3 kredity)
 Estetické obložení brankových tyček (1 kredit)8
 Game clock s obsluhou (3 kredity)
 Play clock s obsluhou (3 kredity)
 Stejné helmy i mřížky (1 kredit)
 Downmarkery, chaincrew vesty a ballboys vesty (2 kredity)9
 Pět míčů ke hře (1 kredit)
3.A.2. E-gameday
Kredity získává vždy jen domácí tým (pořadatel zápasu). Kredity se získávají za každý zápas zvlášť.
Kredity nelze získat za zápasy, na nichž se organizačně přímo podílí ČAAF (nebo Americký fotbal).
E-gameday kredity přiděluje soutěžní komisař na základě informací mediální komise.
Kredity lze získat za následující prvky:10
 Zápasové statistiky (2 kredity)
 Zápasové statistiky do 6 hodin od kickoffu (2 kredity)11
5

Pokud má klub v soutěži více týmů, může kredity získávat pouze jeden z nich (ten z vyšší ligy)
Podmínkou je naplnění podmínek daných SŘ, resp. jinou normou nebo pokynem (tedy bez vad, případně bez uděleného
automatického trestu)
7
Při splnění podmínky rozšířeného plného značení získává tým 6 kreditů (3 za plné, další 3 za rozšířené plné)
8
Opláštění měkkého materiálu musí být po obvodu celé tyčky (musí jít tedy o dutý válec, případně kvádr), měkký materiál musí
být okolo tyčky rovnoměrně (nesmí vytvářet „sněhuláky“) a přichycení na tyčku nesmí být řešeno zvnějšku páskou apod.
9
Originální fotbalové downmarkery a speciální vesty určené přímo pro chain crew, resp. ballboys. Vše současně
10
Podmínkou je naplnění podmínek daných SŘ, resp. jinou normou nebo pokynem (tedy bez vad, případně bez uděleného
automatického trestu)
6
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 Zápasový stream (3 kredity)
 Fotogalerie ze zápasu (2 kredity)
 Článek o zápasu (2 kredity)
3.A.3. Sdílení z facebooku
Týmy získávají po 1 kreditu za sdílení zvláštních postů z facebooku ČAAF v období 1. červen až 31.
říjen. Na každý příspěvek z facebooku ČAAF, který se započítává do získávání kreditů, jsou týmy
předem upozorněny emailem. První kredit lze získat až při třetím sdílení a nejvýše lze tímto způsobem
získat 5 kreditů.12
3.A.4. Fotografie členů týmu
Týmy mají možnost získat 10 kreditů za jednotné fotografie všech hráčů. Lze získat pouze plný počet
kreditů (nelze získat méně kreditů za „takřka splněno“).
Podmínky:
 Fotografie „průkazového“ typu a požadavky jako průkazovou fotografii, zepředu, kvalitní ostrý
snímek, žádné zjevné fotomontáže atd.
 Dole musí být fotografie oříznuta těsně pod V límce dresu. Nahoře musí být fotografie oříznuta
tak, že mezi okrajem fotografie a temenem hlavy bude asi 10 % výšky fotografie
 Všechny fotografie napříč týmem musí mít jednotné světlé pozadí a fotografie jednotlivých členů
týmu musí působit zaměnitelným dojmem
 Všichni hráči musí být jednotně v dresech týmu a pokud bude z pod dresu vidět tričko, musí mít
tato trička jednotnou barvu
 Fotografie musí být v aktuálních dresech a současně ne starší než z roku 2019
3.A.5. Jiné
Předsednictvo může rozhodnout o dalších možnostech získávání kreditů, zpravidla spojených
s určitým konáním ve prospěch ČAAF během trvání soutěže mužů a ve vazbě na soutěž mužů apod.
Kluby jsou o takové možnosti informovány emailem.
Předsednictvo může možnost získávat kredity vyhlásit předem, může však rozhodnout o přidělení
kreditů i zpětně, tzn. za již vykonanou činnost.
3.B.

Výpočet

3.B.1. Sečtení kreditů
Kredity se počítají v těchto krocích:
 Sečtou se gameday kredity získané na zápasech, dle následujícího klíče
o Pokud tým odehraje 1 domácí zápas, započítá se tento zápas 2×
o Pokud tým odehraje 2 domácí zápasy, započítají se tyto 2 zápasy
o Pokud tým odehraje 3 domácí zápasy, nepočítá se nejhorší zápas
o Pokud tým odehraje 4 domácí zápasy, nepočítají se nejhorší zápas a nejlepší zápas
 Redukce gameday kreditů za diváky na domácích zápasech
o Redukce gameday kreditů se týmu netýká, pokud na všechny jeho zápasy přišlo alespoň
100 diváků, případně 100 diváků nepřišlo pouze jednou
o Pokud na tým dvakrát nepřijde ani 100 diváků, započtou se mu pouze gameday kredity
z horšího z dvojice zápasů dle klíče výše
o Pokud na tým třikrát nebo vícekrát nepřijde ani 100 diváků, nezapočtou se mu žádné
gameday kredity
o Případné zápasy konané během období s omezením počtu diváků se započítávají jako
zápasy s 100 diváky
 Přičtou se e-gameday kredity získané na zápasech. Klíč pro započítávání zápasů pro různé
počty zápasů je stejný jako u gameday kreditů
 Přičtou se kredity za sdílení na facebooku (tzn. nejvýše 5)
 Přičtou se kredity za fotografie (tzn. 10, nebo 0)
 Přičtou se případné kredity za „jiné“

11

Při splnění podmínky dodání zápasových statistik do 6 hodin od kickoffu získává tým 4 kredity (2 za samotné dodání statistik,
další 2 za jejich rychlé dodání)
12
Počet „kreditových“ postů není předem stanoven. Pokud by jich bylo označeno 18, tak mezi nasdílenými posty a přidělenými
kredity platí tyto vazby. 0 až 2 nasdílené posty = 0 kreditů (protože nutné minimum jsou 3 nasdílené posty), 3=1, 4=2,
7=5, 8=5, …, 18=5 (protože maximum kreditů, které lze získat je 5, tak od sedmého sdíleného postů již další sdílení
nehrají roli). Pokud budou označeny 3 posty, tak za 0 až 2 nasdílené posty klub získá 0 kreditů a za 3 posty 1 kredit
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3.B.2. Pořadí a klíč pro přepočet na bonusy
Podle sečtených získaných kreditů se vytvoří pořadí týmů. Celkový objem bonusů se mezi týmy
rozdělí podle tohoto pořadí13 dle následujícího klíče:
 1. tým (tým s největším počtem kreditů): 18 % celkového objemu bonusů
 2. tým: 14 %
 3. tým: 12 %
 4. tým: 11 %
 5. tým: 10 %
 6. tým: 9 %
 7. tým: 8 %
 8. tým: 7 %
 9. tým: 6 %
 10. tým: 5 %
 Zbývající týmy: 0 %
Celkový objem bonusů stanoví Předsednictvo až v roce 2022.

13

V případě děleného pořadí se mezi týmy díly zprůměrují, tzn. při dělení tří týmů o 5. až 7. místo, připadne každému ze tří
týmů 9% podíl. Pokud se dva týmy budou dělit o 8. místo, tak oběma připadne 7.5% podíl, apod.
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