KREDITY 2022
SMĚRNICE PŘEDSEDNICTVA 3/2022
Směrnici vydalo Předsednictvo ČAAF dne 3. března 2022. Upravuje systém tzv. kreditů, tedy formy
klubových odměn za obecnou podporu a propagaci amerického fotbalu podle zadaných kritérií.
Směrnice je účinná ode dne vydání a navazuje na směrnici Předsednictva 5/2021, kterou i nahrazuje.
Směrnice pozbývá platnosti 31. prosince 2022.

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. Přehled kreditů
Přehled získaných kreditů je přístupný skrze google dokument v neveřejné části webu.

2.

BONUSY ZA SEZÓNU 2021

2.A. Prostředky uvolněné na bonusy
Na bonusy se uvolňuje 500000 Kč.
2.B. Konkrétní rozdělení
Jednotlivé kluby mají k dispozici tyto bonusy:
• Alligators
70000
• Dietos
25000
• Foxes
35000
• Gladiators
90000
• Greenraiders
30000
• Hurricanes
40000
• Lions
47500
• Mammoths
60000
• Stallions
47500
• Steelers
55000
• Ostatní kluby
0
2.C. Možnosti využití bonusů
Bonusy lze použít pouze na pořízení níže uvedeného vybavení. Pokud klub nebude mít k dispozici
dostatek bonusů dle níže uvedeného rozdělení, bude o rozdíl navýšena spoluúčast.
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2.C.1. Sada dresů
• O co jde: nová sada1 dresů u výrobce/prodejce dle volby klubu
• Odečtené bonusy: 500 za každý dres
• Forma spoluúčasti: je řešena doplatkem do ceny dresu
2.C.2. Barvy
• O co jde: balení 240 kg (8 kbelíků po 30 kg) barvy Kittfort, včetně dopravy
• Odečtené bonusy: 3500 za každé balení2
• Forma spoluúčasti: 500 Kč za každé balení
2.C.3. Helmy a ramena
• O co jde: konkrétní typy3 helm a ramen z nabídky eshopu bikeathletic.cz
• Ramena Riddell Rival Varsity a Riddell Phenom
o Odečtené bonusy: 3500
o Forma spoluúčasti: doplatek do ceny
• Helmy Riddell Speed Icon a Riddell Speed Classic Icon
o Odečtené bonusy: 8000
o Forma spoluúčasti: doplatek do ceny
• Zvláštní podmínky:
o Objednávka musí proběhnout v březnu
o Pořídit lze vždy jen jeden typ ramen a/nebo jeden typ helmy. Od každého vždy minimálně 3
zcela shodné typy. Nákup nelze spojit s žádným jiným zbožím
o V případě helem je řeč o kombinaci helmy a mřížky (tzn. ceny zahrnují i mřížku)
o Případná příplatková barva nebo brada (a doprava) navyšuje spoluúčast
2.C.4. Scoreboard
• O co jde: sada4 scoreboardu, ovládání a jejich propojení z nabídky eshopu sportview.cz
• Odečtené bonusy: 47190 až 58080 (dle varianty)
• Forma nepřímé spoluúčasti: gameclocky v ceně 9680 Kč5
2.C.5. Lajnovačka
• O co jde: lajnovačka z nabídky eshopu profilajnovani.cz, konkrétně typy AR a Silver6
• Odečtené bonusy: v ceně nakoupeného zboží minus spoluúčast
• Forma spoluúčasti: 2000 Kč
2.C.6. Mikrofon pro refereeho
• O co jde: sada Sennheiser XSw 2-ME3-B (mikrofon „za uši“, vysílač k pasu a přijímač)
• Odečtené bonusy: 10000
• Forma spoluúčasti: doplatek do celkové ceny (okolo 1000 Kč)
2.C.7. Plachty do týmových zón
• O co jde: mesh plachta s oky po obvodu z nabídky eshopu reklamniplachty.cz
• Odečtené bonusy: 100 za každý m2
• Forma spoluúčasti: doplatkem do ceny plachty dle zvolené varianty7
2.D. Způsob využití bonusů
Způsob využití bonusů, resp. postup pro jejich využití je daný Nařízením Předsednictva 2/2022.

3.

KREDITY V SEZÓNĚ 2022
Kredity přiděluje soutěžní komisař. Postup v případě nesouhlasu s rozhodnutím soutěžního komisaře
je stanoven Soutěžním řádem.
Kredity se získávají v základní části soutěže mužů 2022.
Novou sadou se rozumí nová sada (minimálně 10 dresů) na flag fotbal, nebo dosud necertifikovaná sada (minimálně 20 dresů)
na tackle fotbal. Podmínkou uplatnění bonusů/klubové podpory, je certifikace této nové sady ve lhůtě pro předložení
primárních dokladů
2
Pokud by cena jednoho balení nebyla přesně 4000 Kč, tak rozdíl navýší (případě poníží) část hrazenou ČAAF. Pro klub
v každém případě platit spoluúčast 500 Kč za balení a současně bude odečteno 3500 bonusů za balení
3
Konkrétní podmínky jsou popsané zde: tinyurl.com/Kredity-Bike
4
Sady jsou 4 možné, popsané jsou zde: tinyurl.com/Kredity-Scoreboard
5
Další možnou nepřímou spoluúčastí je doprava apod. Nejprve musí být doloženo zaplacení spoluúčasti
6
Typ AR je k lajnování ploch (s pistolí, třeba na čísla) na baterii; Silver je k lajnování čar
7
Tři varianty: bez potisku 32 Kč za m2, napůl vlastní potisk a napůl potisk výrobce 44 za m2, jen vlastní potisk 153 Kč za m2
1
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3.A. Získávání kreditů
Kredity lze získávat v těchto kategoriích.
3.A.1. Gameday
Kredity získává vždy jen domácí tým (pořadatel zápasu). Kredity se, na základě zápisu vyplněného
rozhodčími a dle týmových vyjádření k (ne)přiznaným kreditům, získávají za každý zápas zvlášť.
Kredity nelze získat za televizní zápasy.
Kredity se přiděluji za následující:8
• Plné značení (3 kredity)
• Rozšířené plné značení (3 kredity)9
• Fotbalové branky (3 kredity)
• Estetické obložení brankových tyček (1 kredit)10
• Game clock s obsluhou (3 kredity)
• Play clock s obsluhou (3 kredity)
• Stejné helmy, mřížky, brady a pásky (1 kredit)
• Downmarkery, chaincrew vesty a ballboys vesty (2 kredity) 11
• Pět míčů ke hře (1 kredit)
3.A.2. E-gameday
Kredity získává vždy jen domácí tým (pořadatel zápasu). Kredity se, na základě informací mediální
komise, získávají za každý zápas zvlášť. Kredity nelze získat za televizní zápasy.
Kredity lze získat za následující:12
• Zápasové statistiky (2 kredity)
• Zápasové statistiky do 6 hodin od kickoffu (2 kredity) 13
• Zápasový stream (3 kredity)
• Fotogalerie ze zápasu (2 kredity)
• Článek o zápasu (2 kredity)
3.A.3. Fotografie členů týmu
Týmy mají možnost získat 5 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
• Referenční datum pro posouzení fotografií je 1.5.
3.B.

Výpočet

3.B.1. Sečtení kreditů
Sečtou se kredity získané v jednotlivých kategoriích.
• Gameday
o Sečtou se gameday kredity získané na jednotlivých zápasech
o Vypočte se prostý aritmetický průměr. Do výpočtu se nezahrnují televizní zápasy 14
• E-gameday
Podmínkou je naplnění podmínek daných SŘ, resp. jinou normou nebo pokynem (tedy bez vad, případně bez uděleného
automatického trestu)
9
Při splnění podmínky rozšířeného plného značení získává tým 6 kreditů (3 za plné, další 3 za rozšířené plné)
10
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.
11
Originální fotbalové downmarkery a speciální vesty určené přímo pro chain crew, resp. ballboys. Vše současně
12
Podmínkou je naplnění podmínek daných SŘ, resp. jinou normou nebo pokynem (tedy bez vad, případně bez uděleného
automatického trestu)
13
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)
14
Pokud by nastala situace, že kvůli vyloučení zápasů nebude možné vypočítat průměr, započítá se týmu průměr celé ligy
8
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o Sečtou se e-gameday kredity získané na jednotlivých zápasech
o Vypočte se prostý aritmetický průměr. Do výpočtu se nezahrnují televizní zápasy. Dále se
do výpočtu nezahrnují zápasy konané v posledním kole dané ligy (a případné dohrávky
po posledním kole)15
• Fotografie členů týmu (tzn. 5, nebo 0)
3.B.2. Pořadí
Podle sečtených získaných kreditů se vytvoří pořadí týmů v lize i v celé soutěži. Kredity se v sezóně
2022 nepřepočítávají na bonusy, ale slouží jako jedno z pomocným kritérií pro určení sportovního
pořadí dané ligy.

15

Pokud by nastala situace, že kvůli vyloučení zápasů nebude možné vypočítat průměr, započítá se týmu průměr celé ligy
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