Soutěž mužů 2020
ČLAF
Musí mít hráči zaplacený ČPJ?

2.Liga

Ano, minimálně 1000

Musí mít trenéři zaplacený ČPJ?

Ne

Soutěž je pro ročníky

2001 a starší

V případě postaršení i pro

2002

Forma fotbalu

11s

Hrací čas

4×12

Spuštění mercy rule

Možné je v HT2

Prodlužuje se v případě remízy?

Ano (1)

Potvrzování touchdownu

Standardní

Sezónní soupiska
Minimum hráčů na zápasové soupisce

Bez omezení
16

Bez omezení

Maximum hráčů na zápasové soupisce

Bez omezení (2)

Lajnování (3)
Namalovaná čísla
Ballboys
Šatna pro rozhodčí

MNZ, čáry po 5 yd
Ne (4)

Ne

Ano, ve vestách

Ano

7 osob

5 osob

Scoreboard
Gameclock a playclocky

Ano
Ano

Ne

Mikrofon pro refereeho
Míče
Osoby v týmové zóně
Importi na zápasové soupisce

Ano
GST1 nebo GST2 (5)

GST2

Hráči na soupisce, koordinátor a maximálně 15 dalších osob
2 (6)

1

Videa
Statistiky

Standardní
Ano

Ne

Updaty skóre na facebooku

Ano

Sady dresů

2 (bílá a barevná)

1

Dresy

Zcela stejné, i loga

Stejné

Kalhoty

Zcela stejné, i loga

Stejné (7)

Helmy

Zcela stejné, i loga

Stejná základní barva

Stejné (8)

Mohou se lišit

Mřížky, brady, upínací pásky
Zdravotní dohled

Vůz RZP s posádkou

Sledují se passing TDs v tabulce?
Medaile pro nejlepší
Výše pokut dle SŘ (9)
Sbírání kreditů

Ne
Až 60/tým (finalisté)
V uvedené výši

Poloviční
Ano

(1) Prodloužení se počítá výsledkem 1:0 bez ohledu na reálný výsledek prodloužení, viz SŘ
(2) Pro Bowly platí omezení na 60 osob na soupisce bez rozlišení role
(3) Minimální nutné značení (MNZ): sidelines, endlines, goallines, čáry po 10 yd, pár hashmarků a 9yd značek, značka pro potvrzení, tým.zóna
(4) V playoff rozšířené plné značení
(5) GST1 jsou ČAAF míče na bázi GST míče s hladkými švy, GST2 mají švy vroubkované. Týmy si mohou zvolit jedny, nebo druhé (nikoliv mix)
(6) Nováčci v lize mohou mít o importa navíc
(7) Přípustné jsou mírně odlišné designové prvky (např. chybějící lampasy apod.)
(8) Povinnost se týká barevnosti, nikoliv typů! U pásek a brad se černá a bílá považují za jednu barvu (přípustná je kombinace těchto barev)
(9) Klesající princip (pokuty v nižší výši) lze použít jen tam, kde jej SŘ připouští

Flagové soutěže 2020
FLU15
Musí mít hráči zaplacený ČPJ?
Musí mít nehráči zaplacený ČPJ?
Soutěž je pro ročníky
V případě postaršení i pro
Forma fotbalu
Hrací čas
Spuštění mercy rule
Prodlužuje se v případě remízy?
Potvrzování touchdownu

Ne
Ne
2005-2020 (1)
Nelze
5s (flag)
2×20
Ne (2)
Dle pravidel flagu
Bez omezení

Minimum hráčů na zápasové soupisce

Bez omezení

Maximum hráčů na zápasové soupisce

Bez omezení
Flagové (3)

Namalovaná čísla

Ne

Ballboys

Ne

Šatna pro rozhodčí

2 osoby

Scoreboard

Ne

Gameclock a playclocky

Ne

Mikrofon pro refereeho

Ne

Míče
Osoby v týmové zóně
Importi na zápasové soupisce

Adult i Youth - kožené i gumové (4)
Hráči na soupisce, koordinátor a maximálně 15 dalších osob
Na flag fotbal se pravidlo o importech nevztahuje

Videa

Ne

Statistiky

Ne

Updaty skóre na facebooku

Ne

Sady dresů

1 barevná (a bílá trička)

Dresy

Stejné

Kalhoty

Stejné

Helmy
Mřížky, brady, upínací pásky
Zdravotní dohled
Sledují se passing TDs v tabulce?
Medaile pro nejlepší
Výše pokut dle SŘ (5)
Sbírání kreditů

-

Ne

Sezónní soupiska

Lajnování

-

Zdravotník
Ne
Až 25/tým (první tři)
Čtvrtinové
Ne

(1) Dívky mohou hrát i ročník 2004
(2) Není-li pro konkrétní zápas nařízeno jinak
(3) Flagové značení znamená: sidelines, end lines, goal lines, půlící čára, značky pro potvrzování a pylony (ne nutně originální fotbalové)
(4) ČAAF GST1, ČAAF GST2, gumový ČAAF, kožený Wilson TDY, gumový Wilson TDY
(5) Klesající princip (pokuty v nižší výši) lze použít jen tam, kde jej SŘ připouští

Podzimní soutěže 2020
Junioři

Dorost - DL1

Musí mít hráči zaplacený ČPJ?

Dorost - DL2

V případě postaršení i pro
Forma fotbalu
Hrací čas
Spuštění mercy rule
Prodlužuje se v případě remízy?
Potvrzování touchdownu

Ne
1999 až 2002

2002 až 2004

2001 a starší

2003

2005

2002 a 2003

9s

9s

5s

4×12

4×12

2×11 (Finále 4×11)

4×12

2×10

Možné je v HT2 (1)

Možné je v HT2 (1)

I v HT1

Možné je v HT2 (1)

I v HT1

Ano (2)

Ne

Ano (2)

Ne

Ano (2)
XP z 3yd, 2PT z 10yd

Bez omezení
Bez omezení

Bez omezení

Lajnování

Scoreboard

20

Ne
Ano

Ne

Ano

Ne

5 osob

5 osob

4 osoby

5 osob

4 osoby

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ne

Mikrofon pro refereeho

Ne

Míče

GST2

Osoby v týmové zóně

Adult a Youth (4)

Hráči na soupisce, koordinátor a maximálně 15 dalších osob

Importi na zápasové soupisce

Bez omezení

Videa

S úlevou

Statistiky

Ne

Updaty skóre na facebooku

Ne

Sady dresů

1

Dresy

Stejné

Kalhoty

Stejné (5)
Stejná základní barva

Stejná základní barva (6)

Mřížky, brady, upínací pásky

Vůz RZP s posádkou

Sledují se passing TDs v tabulce?

Výše pokut dle SŘ (7)
Sbírání kreditů

Stejná základní barva

Mohou se lišit

Zdravotní dohled

Medaile pro nejlepší

20

Ano

Gameclock a playclocky

Helmy

Bez omezení

MNZ (3)

Namalovaná čísla
Šatna pro rozhodčí

5s

Bez omezení

Minimum hráčů na zápasové soupisce

Ballboys

9s

XP z 3yd, 2PT z 10yd 1PT z 5yd, 2PT z 10yd XP z 3yd, 2PT z 10yd 1PT z 5yd, 2PT z 10yd

Sezónní soupiska
Maximum hráčů na zápasové soupisce

Ženy - ŽL2

Ano, minimálně 500

Musí mít trenéři zaplacený ČPJ?
Soutěž je pro ročníky

Ženy - ŽL1

Ano
Finalisté

Finalisté

Finalisté

Finalisté

První tři týmy

Poloviční
Ne

(1) Se souhlasem hlavního trenéra prohrávajícího týmu i v HT1
(2) Prodloužení se počítá výsledkem 1:0 bez ohledu na reálný výsledek prodloužení, viz SŘ
(3) Minimální nutné značení (MNZ): sidelines, endlines, goallines, čáry po 10 yd, pár hashmarků a 9yd značek, značka pro potvrzení, tým.zóna
(4) Konkrétně v propozicích
(5) Přípustné jsou mírně odlišné designové prvky (např. chybějící lampasy apod.)
(6) V případě alespoň 5 hostujících hráčů je možná kombinace dvou barev
(7) Klesající princip (pokuty v nižší výši) lze použít jen tam, kde jej SŘ připouští

