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A

Tuzemec

A1

Nikdy fotbal nehrál

Nejjednodušší případ. Je potřeba se zaregistrovat na webu caaf.cz (odkaz vpravo nahoře) a postupovat podle
návodu, který přesně řekne, jaké kroky je potřeba udělat. Půjde o vytvoření profilu, vstoupení do některého
z existujících klubů a zaplacení registračního poplatku.
Do této kategorie mohou spadat i hráči, kteří hráli naposledy „pradávno“ a nejsou vůbec podchycení v databázi.
Pokud v databázi jsou, tak se jich bude týkat některá z dalších kapitol.

A2

Fotbal hraje, v soutěžích ČAAF

A) Aktivní hráč
Takový hráč už má nutně vyřízený profil na webu caaf.cz. Po přihlášení uvidí ve svém profilu možnost požádat o
přestup, poté je třeba postupovat dle návodu. S přestupem je spojená povinnost zaplatit registrační poplatek.
B) Bývalý hráč
Hráči, kteří hráli „kdysi“, nicméně jsou v databázi, postupují v podstatě stejně. Přihlásí se do profilu a budou
postupovat podle návodu. U bývalých hráčů může jít o přímý přestup z klubu do klubu, v takovém případě je
postup úplně stejný jako u aktivního hráče. Pokud ale hráč už není členem některého klubu (případně jím nikdy
nebyl), tak půjde o změnu z mimoklubového členství na klubové členství. V tomto případě je postup ale velmi
obdobný. Mimoklubové členství je jakýmsi virtuálním klubem, pod který patři všichni členové ČAAF, kteří nejsou
členy některého z klubů. Typicky tedy rozhodčí, funkcionáři, ale také hráči nebo trenéři, kteří odešli nebo byli
odejiti z předešlých klubů. I s touto změnou členství je spojená povinnost zaplatit registrační poplatek.

A3

Fotbal hraje, v soutěži v zemi, která je členem IFAF

A) Dřív v soutěžích ČAAF nehrál
Musí postupovat podle kapitoly A1. Navíc bude potřebovat ITC (dokument nutný pro mezinárodní přestup). Tu
vyplní podle pokynů a předá klubu, který ji pošle ČAAF. ČAAF zařídí zbytek. S mezinárodním přestupem je navíc
spojený poplatek 40 € pro organizaci, která je pořadatelem soutěže, ve které nyní hráč hraje a která je tedy vedle
ČAAF druhou stranou mezinárodního přestupu. Některé organizace vyřizují mezinárodní přestupy i bez nutnosti
hradit tento poplatek. Pokyny k platbě sdělí klubu ČAAF. Pokud druhá strana nereaguje nebo není znám kontakt
pro mezinárodní přestupy (tzn. není koho se ptát, ačkoliv nutné kroky učiněny byly), ČAAF registraci provede
v dobré víře i bez souhlasu druhé strany.
S mezinárodním přestupem je spojený registrační poplatek ČAAF. Přestup se začne vyřizovat až po úhradě.
B) Dřív v soutěžích ČAAF hrál

Platí stejný postup pro mezinárodní přestup jako o odstavec výše, ale kromě toho je potřeba postupovat ne podle
kapitoly A1, ale podle kapitoly A2. Tato kombinace okolností v sobě v podstatě sdružuje dva přestupy současně.
Jeden proběhne ze zahraničního klubu do nového klubu ČAAF, druhý pak proběhne z klubu ČAAF, ve kterém byl
hráč členem před odchodem do ciziny. Pokud se z ciziny vrací do stejného klubu, tak tato část odpadá.
S takovým typem mezinárodního přestupu je registrační poplatek ČAAF spojen také, nicméně pokud „oba
přestupy“ proběhnou současně, tak se hradí pouze jeden registrační poplatek pro oba propojené přestupy.

A4

Fotbal hraje, v soutěži v zemi, která není členem IFAF

Ke hraní v takové zemi se nepřihlíží a je potřeba jít o krok zpět a nalézt předchozí status hráče. Půjde tedy o
registraci úplného nováčka nebo o přestup z klubu (domácího nebo zahraničního), kde hráč působil předtím, než
odešel hrát do země mimo IFAF.

B

Cizinec

B1

Nikdy fotbal nehrál

Platí postup podle kapitoly A1. Navíc je ale potřeba předložit dokument SD, ve kterém hráč prohlásí, že je
nováčkem, tzn. že nikdy nikde fotbal nehrál.

B2

Fotbal hraje, v soutěžích ČAAF

A) Aktivní hráč
Postup se nijak neliší od postupu uvedeného v kapitole A2, není potřeba žádný dokument navíc.
B) Bývalý hráč
I zde platí, že postup je zcela shodný s kapitolou A2, nicméně je třeba zdůraznit, že mezi posledním hraním a
žádostí o přestup nesmí být žádné hraní v cizině. Nejde tedy o případ „kdysi hrál v Česku“, ale přesně „když
naposledy hrál, tak to bylo v Česku“. Pokud by mezi posledním hraním v Česku a plánovaným budoucím hraním
v Česku bylo nějaké působení v cizině, postupuje se podle B3/B4.

B3

Fotbal hraje, v soutěži v zemi, která je členem IFAF

A) Dřív v soutěžích ČAAF nehrál
Postup je stejný s kapitolou A3.
B) Dřív v soutěžích ČAAF hrál
Postup je stejný s kapitolou A3.

B4

Fotbal hraje, v soutěži v zemi, která není členem IFAF

Postup je stejný jako podle kapitoly A4. Je tedy potřeba hráče zařadit do jedné z kapitol B1-B2-B3.

C

Přestup pryč

Přestup pryč znamená, že hráč někdy v minulosti působil v soutěžích ČAAF a nyní chce hrát v klubu, který hraje
(pouze) zahraniční soutěž.

C1

Tuzemec

Přestup bude proveden pouze na základě požadavku zahraničního svazu, který požádá o mezinárodní přestup
předložením ITC. ČAAF vyžaduje uhrazení poplatku 40 € na svůj eurový účet. Bez vyřízeného mezinárodního
přestupu hráč v cizině nesmí hrát, resp. může tím porušit normy ČAAF a porušuje tak i mezinárodní pravidla IFAF.
Přestupem nezaniká členství v ČAAF ani členství v klubu. Za tento klub sice již hráč nemůže hráč, ale může v něm
působit i nadále jako trenér. Pokud hráč chce své členství v ČAAF/klubu ukončit, může tak učinit standardní
cestou.

C2

Cizinec

Postup je stejný jako v kapitole C1. Rozdíl je pouze ten, že u cizinců je zpravidla ukončeno členství v ČAAF, neboť
pravděpodobnost brzkého návratu není vysoká.

D

Dokumenty

Níže najdete ITC a SD. Dokumenty musí být vyplněný na počítači. Nationality není míněná národnost, ale státní
příslušnost. U passport number lze vyplnit i číslo občanky nebo podobného dokladu, na který lze cestovat.
ITC je pro hráče, kteří už hráli. Tedy případy popsané v kapitolách A3 a B3. Při vyplňování current federation se
nerozpakujte uvést název státu. Je to jednoznačné a nebude potřeba komolit název daného svazu.
SD je pro hráče, kteří nikdy nehráli. Tedy případ B1.

ITC Form

Full Name of Applicant
Date of Birth
Nationality
Passport Number
Email Address
Phone Number
Current Team
Current Federation (where the club is registered)
Do hereby apply to be transferred to:
New Team

Czechia (ČAAF)

New Federation (where the club is registered)
In submitting this request I hereby confirm that I have no outstanding debts or disciplinary issues with the club and
/ or the Federation and that I will pay the necessary fees to both federations.
Signature of Player (or legal guardian if u18)

Date of signature of Player

Signature of official from New Federation

Date of signature of official from New Federation

Signature of official from Current Federation

Date of signature of official from Current Federation

Once completed we request that the NEW Federation hereby notify IFAF of the transfer by emailing a confirmation
of the transfer to transfers@ifaf.org
This should state that:
We, the [Name of Federation] confirm the transfer of [FULL NAME OF PLAYER] from [NAME OF CLUB], [NAME OF
FEDERATION] to [NAME OF NEW CLUB].
IFAF International Federation of American Football
Transfer Regulations
2017

Self Declaration Form

Full Name of Applicant
Date of Birth
Nationality
Passport Number
Email Address
Phone Number
I declare that I have never played for a club affiliated to IFAF or been licensed to play for any IFAF member
federation or need to be transferred according to the relevant regulation.
I declare I have not held a license for the past two (2) whole calendar years.
Period which the player has not played due to disciplinary actions or bans will not be counted as a period the player
has not held a license.

Never played

During my career I have played for

I am seeking to be registered with
New Team

Czechia (ČAAF)

New Federation (where the club is registered)
In submitting this request I hereby confirm that I have no outstanding debts or disciplinary issues from any former
involvement in football.
Signature of Player (or legal guardian if u18)

Date of signature of Player

Signature of official from New Federation

Date of signature of official from New Federation

Once completed we request that the NEW Federation hereby notify IFAF of the transfer by emailing a confirmation
of the transfer to transfers@ifaf.org
This should state that:
We, the [Name of Federation] confirm the transfer of [FULL NAME OF PLAYER] who has completed a Self
Declaration Form.

IFAF International Federation of American Football
Transfer Regulations
2017

