PODZIMNÍ SOUTĚŽE 2018
PROPOZICE
Propozice jsou společné pro soutěž juniorů, dorostu a žen. Jsou rozděleny na kapitolu se společnými
ustanoveními a na kapitoly týkající se konkrétních soutěží, resp. lig. Informace v kapitole týkající se
konkrétní soutěže, resp. ligy je vždy nutné propojit se společnými ustanoveními, neboť se vzájemně
doplňují a pouze společně podávají ucelenou informaci.

1.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1.A.

PODMÍNKY ÚČASTI

1.A.1.
PŘIHLÁŠKY
Týmové přihlášky mohou kluby podávat do 30. června.
1.A.2.
HRÁČI
Jako hráči1 smí nastoupit pouze členové ČAAF se zaplaceným členským příspěvkem jednotlivce (ČPJ)
na rok 2018 ve výši dané příslušnou normou a splňující věkové omezení dané SŘ.
1.A.3.
TRENÉŘI A JINÍ ČLENOVÉ TÝMU
Jako jiní členové týmu smí nastoupit pouze členové ČAAF, úhrada ČPJ na rok 2018 není nutná.
1.B.
STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE
Startovné a soutěžní kauce se liší dle soutěže, resp. ligy.
1.B.1.
PLATBY
Pro veškeré lhůty platí, že není-li uvedeno konkrétně jinak, tak se uvedeným datem rozumí připsání na
účet ČAAF, nikoliv odeslání platby z klubového nebo jiného účtu.
Platby musí být zadané jako oddělené, k žádné z nich nelze připojit žádnou další, platby je nutné uhradit
přesně v uvedené výši. Případný poplatek za pozdní platbu se rovněž hradí samostatně.
1.B.2.
ÚHRADA STARTOVNÉHO
Startovné musí být uhrazeno nejpozději 30. června, jako samostatná platba.
1.B.3.
ÚHRADA SOUTĚŽNÍ KAUCE
Soutěžní kauce musí být uhrazena nejpozději 30. června, jako samostatná platba.
1.B.4.
POZDNÍ PLATBA
Pokud klub do 30. června pošle pouze potvrzení o platbě (startovného a/nebo soutěžní kauce) a platba
samotná bude na účet ČAAF připsaná až mezi 1. a 3. červencem, je přihláška platná, avšak klub je
povinen uhradit poplatek za pozdní platbu ve výši 5000 Kč.2
V ostatních případech (tzn. do 30. června nebudou ani připsané obě platby, ani klub nedoloží potvrzení
o platbě; případně opožděná platba nebude připsaná do 3. července) bude přihláška do soutěže
zrušena.
1.C.
FORMÁT
Formát každé z lig je vysvětlen v části Propozic věnované konkrétní soutěži, resp. lize.
1.C.1.
POMOCNÁ KRITÉRIA PRO URČENÍ POŘADÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI
Při shodné bilanci výher a proher dvou týmů rozhodují o pořadí následující kritéria v uvedeném pořadí:
 Lepší bilance ze vzájemných zápasů
 Kvalita poražených soupeřů (sdružená bilance týmů, které tým porazil)
 Kvalita všech soupeřů
1
2

Obecná ustanovení jsou sepsána v mužském rodě, nicméně platí samozřejmě i pro ženy
Při opožděném přijetí obou plateb (startovného i soutěžní kauce) platí poplatek ve výši 5000 Kč, tzn. počítá se jen jednou
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 Počet passing touchdownů ze vzájemných zápasů3
 Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů
 Rozdíl skóre ze všech zápasů
 Los
Dojde-li ke shodě mezi třemi nebo více týmy, jsou aplikována stejná kritéria a pokud kterékoliv kritérium
určí nejlepší, případně (nelze-li určit nejlepší) nejhorší tým, tak je tento tým z dalšího určování pořadí již
vyřazen a k určení pořadí zbývajících týmů se použijí opět všechna pomocná kritéria od prvního. 4
1.D.
TERMÍNOVÁ LISTINA
Termínovou listinou se rozumí přesný program zápasů, tzn. určení soupeřů jednotlivých týmů, datum,
čas kickoffu a místo konání zápasů. Součástí termínové listiny je i matice dresů.
Termínovou listinu vydá ligový komisař začátkem srpna.
1.D.1.
RŮZNÉ TÝMY TÉHOŽ KLUBU
Při tvorbě termínové listiny nelze nijak garantovat, že týmy různých kategorií jednoho klubu nebudou
hrát o stejném víkendu, případně dokonce ve stejný den.
1.D.2.
DODÁNÍ VHODNÝCH TERMÍNŮ
Týmy jsou povinny dodat možné termíny svých domácích zápasů, a to ve lhůtě stanovené ligovým
komisařem (do 29.7.). Týmy by měly mít na paměti, že dodání dostatečného počtu termínů, které lze
reálně využít pro sestavení termínové listiny soutěže, je v zájmu celku. Týmům, které nedodají dostatek
volných termínů potřebných pro sestavení termínové listiny, případně je nedodají vůbec, lze domácí
zápasy určit bez ohledu na jimi dodané termíny.
1.D.3.
DOPLNĚNÍ AREÁLU A ČASU KICKOFFU
Ligový komisař rozhoduje pouze o termínech (datech) zápasů. Předběžnou termínovou listinu
obsahující termíny zápasů a matici dresů předloží týmům, které během stanovené lhůty doplní areály a
časy kickoffů a mohou bez sankce změnit (nebo stanovit) sadu dresů.
Tým doplněním areálu potvrzuje, že daný areál neprošel změnami oproti certifikačnímu protokolu, resp.
již je certifikovaný.
Sadu dresů lze změnit pouze na takovou, která je již certifikovaná.
Čas kickoffu lze bez omezení lze u sobotních zápasů stanovit mezi 12:00 a 17:00 u nedělních zápasů
mezi 12:00 a 16:00. Se souhlasem soupeře a ČAAF lze čas kickoffu stanovit i mimo tyto časové
intervaly, resp. dny.5
Začátek zápasu může přímo stanovit i ČAAF, a to bez nutnosti souhlasu týmů.
V případě, že se ve stejném areálu (a na stejném hřišti) konají během dne dva zápasy, musí být začátky
zápasů stanoveny tak, že je budou oddělovat (alespoň) 4 hodiny. V případě možného rozcvičení na
jiném hřišti, musí zápasy oddělovat (alespoň) 3 hodiny.
1.D.4.
ZÁPASY PLAYOFFS
Začátkem října osloví ligový komisař všechny týmy, kterých by se mohlo týkat pořadatelství zápasů
playoffs a týmy musí do 7 dnů datum, čas a místo těchto zápasů pro případ, že je budou pořádat. Týmy
musí mít na paměti, že si tyto termíny musí rezervovat již v dostatečném předstihu, nikoliv až po výzvě
ligového komisaře.
1.D.5.
ZMĚNY V TERMÍNOVÉ LISTINĚ
Změny ve vydané termínové listině schvaluje ligový komisař a podléhají poplatku dle typu změny.
 Změna areálu nebo času: 200 Kč
o Změna6 areálu nad dvacet km nebo času nad dvě hodiny provedená jeden měsíc nebo
méně před plánovaným zápasem (nebo novým termínem): 2000 Kč
 Změna data: 2000 Kč
 Změna v matici dresů: 500 Kč

3

Touchdowny naházené v prodloužení se nepočítají
Obecný příklad: Může dojít například na situaci, kdy se tři týmy (A, B, C,) vzájemně porazí (všechny budou mít bilanci 1-1) a
bude mezi nimi rozhodovat až skóre ze vzájemných zápasů. Tímto způsobem se však nehledá pořadí celé trojice, ale
pouze nejlepší tým z této trojice. Jakmile je nejlepší tým (třeba B) určen podle skóre, tak mezi zbývajícími týmy (A, C)
rozhodne jejich vzájemný zápas, tedy první pomocné kritérium
5
Prostřednictvím této možnosti mohou týmy víkendový zápas přesunout třeba na pátek nebo státní svátek okolo daného víkendu.
Není však možné přesouvat zápasy do zcela odlišných termínů nebo zaměňovat sobotu a neděli o daném víkendu
6
Pozdní doplnění (viz bod 1.D.3.) areálu nebo času se posuzuje vždy jako změna nad dvacet km nebo nad hodiny
4
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Tyto poplatky se hradí ze soutěžní kauce týmu. Při změně areálu, resp. sady dresů lze nově nahlásit
jen dříve certifikovaný areál, resp. sadu dresů.
Ligový komisař má právo ve výjimečných případech upustit od poplatku za změnu.
1.D.6.
ODLOŽENÍ ZÁPASU
Dojde-li k odložení zápasu, určí ligový komisař s ohledem na vyjádření obou týmů, zdali se zápas
odehraje ve volném týdnu mezi základní částí a playoffs nebo v nejbližším společném volném víkendu,
bude-li takový víkend k dispozici a bude-li z hlediska organizace soutěží výhodnější odehrát zápas
v takovém týdnu.
Náhradní termín (datum) zápasu oznámí ligový komisař co nejdříve po původně plánovaném termínu a
vyzve pořadatele k doplnění areálu a času zápasu. Ve zvláštních případech (například odložení většího
počtu zápasů) je ligový komisař oprávněn, s ohledem na vyjádření dotčených týmů, provést změny
v Termínové listině, které se budou týkat i neodložených zápasů.
K zápasům hraným v náhradním termínu smí nastoupit pouze ti hráči, kteří byli oprávněni nastoupit
k danému zápasu v původním termínu.7
1.D.7.
ODEHRÁNÍ ZÁPASU V NEOBVYKLÉM AREÁLU
Pokud se tým rozhodne odehrát zápas v neobvyklém areálu a soupeři z tohoto důvodu vzniknou vyšší
náklady na cestování na tento zápas, má soupeř nárok na úhradu těchto navýšených nákladů do výše
60 Kč za km (jen jedním směrem).
Neobvyklým areálem se rozumí takový, kde tým nehraje ostatní zápasy, kde nesídlí apod. V případě
pochybností o oprávněnosti nároku nebo jeho výši je rozhodnutí na ligovém komisaři.
1.E.

PRAVIDLA A NORMY

1.E.1.
SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ
Soutěžní období všech podzimních soutěží ve smyslu SŘ začne 1. září (v 0:01) a skončí 31. října.
1.E.2.
HOSTOVÁNÍ
O hostování v týmech všech podzimních soutěží lze žádat nejdříve 1. srpna.
1.E.3.
KLESAJÍCÍ PRINCIP
Pokuty uvedené v Soutěžním řádu se udělují v poloviční výši (tam, kde SŘ klesající princip připouští).
1.E.4.
ZÁPASOVÁ VIDEA
Povinné je pořízení zápasového videa s úlevou.
1.F.

JINÉ

1.F.1.
HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU
Řádným odehráním soutěže vznikne příslušnému klubu nárok na hlasy na zasedání Parlamentu. Počty
hlasů jsou dané Stanovami.
1.F.2.
LIGOVÝ KOMISAŘ
Ligový komisař je osoba určená Předsednictvem.
1.F.3.
ROLE RADY
Proti veškerým rozhodnutím, která učiní ligový komisař, může přímo dotčený tým vznést námitku. Pro
vznesení námitky platí obdobné postupy jako pro vznášení námitek proti automatickému trestu ve
smyslu SŘ. O námitce rozhoduje Rada.
Se vznesením námitky není spojen žádný poplatek. Rada musí o námitce rozhodnout do 72 hodin od
jejího podání. Rozhodnutí ligového komisaře platí až do okamžiku vydání rozhodnutí Rady. Vydáním
rozhodnutí Rady se ruší rozhodnutí ligového komisaře a je nahrazeno rozhodnutím Rady. Pokud Rada
v dané věci ve stanovené lhůtě nerozhodne, platí i nadále rozhodnutí ligového komisaře. Další námitka
již možná není.

7

Nemohou tedy nastoupit hráči, kteří byli do klubu zaregistrováni mezi původním a novým termínem. Totéž se týká přestupujících
a hostujících hráčů a také hráčů, kteří měli na původní termín stopku. Stopka se v takovém případě přenáší na odložený
zápas. Pokud je tedy původní pořadí soupeřů A-B-C-D, hráč za vyloučení proti A dostane stopku na 1 zápas (tzn. proti
B), zápas proti B bude odložen a nové pořadí soupeřů bude A-C-B-D, tak hráč proti C hrát může a stopka se bude týkat
až následujícího zápasu proti B
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1.F.4.
GARANTI
Týmoví garanti jsou uvedení na přihlášce, kde se svojí rolí vyjádří také souhlas podpisem. Po uzávěrce
přihlášek budou garanti oznámeni a osloveni s možností vyvrácení svojí role (defaultně se předpokládá
souhlas). V případě, že garant svůj souhlas výslovně odvolá, musí jej klub do 15. srpna nahradit.
1.F.5.
HUDL
Nemá-li klub s týmem přihlášeným do podzimních soutěží aktivní předplatné aplikace Hudl, bude mu
zdarma zřízeno. Předplatné vyprší 31.1.2019.
1.F.6.
DRESY
Všechny sady dresů, které týmy hodlají nahlásit k používání v soutěži, musí být certifikované ČAAF a
musí být vedené v „databázi dresů“.
Nové sady musí klub nejprve předložit k certifikaci, která posuzuje kompatibilitu s pravidly, teprve poté
je lze nahlásit jako hrací. Starší (v minulých sezónách používané) sady musí být certifikované rovněž,
avšak lze jim udělit výjimku, která je v databázi uvedena.
Všechny kluby by si ve vlastním zájmu měly před nákupem nových dresů nechat posoudit jejich
barevnost a kompatibilitu s pravidly.
1.F.7.
MARKETINGOVÉ UŽITÍ
ČAAF je oprávněna využít prostory v areálu a plochy na výstrojích hráčů pro reklamní a obchodní účely
za podmínek stanovených ve zvláštní Směrnici Předsednictva.
Jednotlivé soutěže, resp. ligy mohou mít v názvu i jméno titulárního partnera, resp. může dojít k úpravě
názvu lig s ohledem na titulárního partnera.
1.F.8.
OSOBY V TÝMOVÉ ZÓNĚ
V týmové zóně se mohou zdržovat pouze členové týmu uvedení na týmové soupisce.
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2.

JUNIORSKÁ LIGA

Juniorská liga amerického fotbalu (též Juniorská liga, zkratkou JL) je jedinou výkonnostní úrovní soutěže
juniorů. JL je hraná v 9s formě fotbalu. Vítěz JL získá titul Juniorský mistr 8 České republiky v americkém
fotbale pro rok 2018.
2.A.
PODMÍNKY ÚČASTI
Do JL byly zařazené všechny týmy, které se přihlásily do soutěže juniorů. Původně zamýšlené rozdělení
týmů do JL1 a JL2 nebylo možné z důvodu nízkého zájmu o JL1, tedy ligu hranou v 11s formě.
2.B.

STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE

2.B.1.
VÝŠE STARTOVNÉHO
Startovné činí 7500 Kč.9
2.B.2.
SNÍŽENÍ STARTOVNÉHO
Startovné lze snížit následujícími způsoby. Jednotlivé způsoby lze i kombinovat a startovné se pak
snižuje o jejich součet
 Každý klub může jednou za sezónu využít snížení startovného za jeden tým o výši uhrazeného
členského příspěvku na rok 2018. Startovné se pak snižuje o 2000 Kč10
 Kluby, které v sezónách 2017 ani 2016 neměly zastoupení v soutěži juniorů, mohou využít
snížení startovného o 5000 Kč
2.B.3.
NAVÝŠENÍ STARTOVNÉHO
Startovné se navyšuje v následujících případech. Navýšené startovné musí být doplaceno do 30. září.
 Při neuspořádání proškolení se startovné navyšuje o 5000 Kč
 Při odvolání souhlasu garanta se startovné navyšuje o 2000 Kč
2.B.4.
VÝŠE SOUTĚŽNÍ KAUCE
Soutěžní kauce činí 10000 Kč.
2.C.
FORMÁT
JL je naplánovaná pro dvanáct týmů umístěných do dvou skupin po šesti týmech.
2.C.1.
ÚČASTNÍCI
Skupina Západ: Budweis Hellboys, Pilsen Patriots, Prague Lions, Prague Mustangs, Příbram Bobcats,
Ústí nad Labem Blades.
Skupina Východ: Brno Sígrs, Ostrava Steelers, Pardubice Stallions, Prague Black Panthers, Trutnov
Rangers, Vysočina Gladiators.
2.C.2.
ZÁKLADNÍ ČÁST
Každý tým odehraje pět zápasů, jeden proti každému soupeři z vlastní skupiny.
2.C.3.






POŘADÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI
#1 a #2: Vítězové skupin
#3 a #4: Týmy na druhém místě ve skupinách
#5: Lepší z týmů na třetím místě ve skupinách
Atd.
#12: Horší z týmů na šestém místě ve skupinách

2.C.4.
PLAYOFFS, SEMIFINÁLE
Do semifinále postoupí týmy #1 až #4 dle pořadí základní části. V semifinále se týmy střetnou křížem,
tzn. vítěz jedné skupiny s druhým ze druhé skupiny.
Pořadateli zápasů budou vítězové skupin.
2.C.5.
PLAYOFFS, FINÁLE (JUNIOR BOWL)
Do finále postoupí vítězové ze semifinále.
8

V angličtině Champion
S přihláškou do JL1 bylo spojené startovné 10000 Kč. Přeplatek 2500 Kč bude klubům navrácen
10
Je-li v Propozicích uvedeno startovné např. 10000 Kč a klub využije této možnosti snížení, platí startovné 8000 Kč
9
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Nerozhodne-li se ČAAF pořádat finále sama, určí pořadatelem finále ČAAF jednoho z finalistů, kteří
musí být připraveni zápas pořádat.
2.C.6.
CELKOVÉ POŘADÍ
Celkové pořadí soutěže bude určeno takto:
 #1: Vítěz
 #2: Poražený finalista
 #3: Poražený semifinalista lépe umístěný v základní části
 #4: Poražený semifinalista hůře umístěný v základní části
 #5 až #12: Dle pořadí základní části
2.D.

TERMÍNOVÁ LISTINA

2.D.1.
SOUTĚŽNÍ TERMÍNY11
Začátek základní části: 1.9.
Konec základní části: 20.10. (tzn. bez volného víkendu před semifinále)
Semifinále: 27.10.
Finále: 3.11.
2.E.

PRAVIDLA A NORMY

2.E.1.
HRACÍ ČAS
Hrací čas je 4×12 minut a platí pravidlo o mercy rule v případě rozdílu skóre alespoň 35 bodů. Se
souhlasem hlavního trenéra prohrávajícího týmu lze podle pravidla o mercy rule čas zastavovat a
spouštět i během prvního poločasu.
Hrací čas nelze upravovat.
2.E.2.
HELMY
V případě, že v týmu hostuje alespoň pět hráčů, má tento tým povoleno užití helem dvou různých barev.
2.E.3.
STANDARDY AREÁLŮ
V zápasech je nutno dodržet následující
 Základní povinné značení (plné yardové čáry alespoň po 10 yardech), yardové značky povinné
nejsou
 Adekvátní kapacita hráčských šaten, počet sprch a WC
 Šatna rozhodčích pro 4 osoby
 Podavači míčů
 Ukazatel skóre
 Chain crew vesty
2.E.4.
OMEZENÍ ZÁPASOVÉ SOUPISKY
Minimální ani maximální počet hráčů nejsou stanoveny.
Na zápasové soupisky na finále lze zapsat nejvýše 60 osob v libovolné kombinaci hráčů a jiných členů
týmu.
2.F.

JINÉ

2.F.1.
MLÁDEŽNICKÝ PROGRAM
JL je soutěží splňující podmínky mládežnického programu, „pokrytí“ je dané Soutěžním řádem.
Podmínkou je odehrání soutěže, nikoliv pouhá přihláška do ní.
2.F.2.
IMPORTI
Na importa vedeného jako trenéra týmu juniorů 2018 se nebude v soutěži mužů 2019 vztahovat
omezení počtu importů na zápasové soupisce. Podmínky:
 Import může chybět na nejvýše jednom zápase týmu během soutěže
 Import musí být v soutěži juniorů 2018 i v soutěži mužů 2019 členem stejného klubu
 Výjimku lze uplatnit na nejvýše jednoho importa12
11

Pro snazší orientaci se uvádí pouze soboty. Součástí základní části jsou i volné víkendy a týmy mohou volným víkendem
základní část začít a/nebo končit
12
Pokud by tedy tým měl jako trenéry tři importy, tak výjimku lze na jaře uplatnit na kteréhokoliv z nich, avšak pouze na jednoho
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 Výjimka se týká konkrétní osoby, nelze ji přenést z osoby na osobu
2.F.3.
PROŠKOLENÍ
Všechny týmy musí uspořádat13 proškolení z pravidel a norem. Proškolení provádí školitel vyslaný
ČAAF zdarma, náklady proškolení14 jdou za týmem. Proškolení má dvě možné úrovně – úplnou (zhruba
150 minut) a zkrácenou (zhruba 60 minut). Nové týmy15 musí absolvovat úplnou úroveň, ostatní týmy si
úroveň mohou zvolit.

13

Proškolení musí proběhnout před prvním zápasem týmu
Například pronájem učebny apod.
15
Týmy klubu, který se neúčastnil soutěže juniorů 2017
14
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3.

DOROSTENECKÁ LIGA

Dorostenecká liga amerického fotbalu (též Dorostenecká liga, zkratkou DL) je jedinou výkonnostní
úrovní soutěže dorostu. DL je hraná v 9s formě fotbalu. Vítěz DL získá titul Dorostenecký mistr16 České
republiky v americkém fotbale pro rok 2018.
3.A.
PODMÍNKY ÚČASTI
Do DL byly zařazené všechny týmy, které se přihlásily do původně zamýšlené DL1. DL2 byly zrušena,
protože se do ní přihlásily jen dva týmy. Platby startovného a soutěžní kauce byly těmto dvěma klubům
navráceny.
3.B.

STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE

3.B.1.
VÝŠE STARTOVNÉHO
Startovné činí 7500 Kč.
3.B.2.
SNÍŽENÍ STARTOVNÉHO
Startovné lze snížit následujícími způsoby. Jednotlivé způsoby lze i kombinovat a startovné se pak
snižuje o jejich součet
 Každý klub může jednou za sezónu využít snížení startovného za jeden tým o výši uhrazeného
členského příspěvku na rok 2018. Startovné se pak snižuje o 2000 Kč17
 Kluby, které v sezónách 2017 ani 2016 neměly zastoupení v soutěži dorostu, mohou využít
snížení startovného o 5000 Kč
3.B.3.
NAVÝŠENÍ STARTOVNÉHO
Startovné se navyšuje v následujících případech. Navýšené startovné musí být doplaceno do 30. září.
 Při odvolání souhlasu garanta se startovné navyšuje o 2000 Kč
3.B.4.
VÝŠE SOUTĚŽNÍ KAUCE
Soutěžní kauce činí 10000 Kč.
3.C.
FORMÁT
DL je naplánovaná pro čtyři týmy umístěné do jedné společné skupiny.
3.C.1.
ÚČASTNÍCI
Brno Sígrs, Ostrava Steelers, Prague Lions, Prague Black Panthers.
3.C.2.
ZÁKLADNÍ ČÁST
Každý tým odehraje čtyři zápasy, s jedním soupeřem bude hrát dvakrát, se zbývajícími dvěma jednou.
3.C.3.





POŘADÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI
#1: Vítěz skupiny
#2: Tým na druhém místě
#3: Tým na třetím místě
#4: Tým na čtvrtém místě

3.C.4.
PLAYOFFS, FINÁLE
Do finále postoupí týmy #1 a #2 dle pořadí základní části.
Nerozhodne-li se ČAAF pořádat finále sama, určí pořadatelem finále ČAAF jednoho z finalistů, kteří
musí být připraveni zápas pořádat.
3.C.5.
CELKOVÉ POŘADÍ
Celkové pořadí soutěže bude určeno takto:
 #1: Vítěz
 #2: Poražený finalista
 #3 až #4: Dle pořadí základní části

16
17

V angličtině Champion
Je-li v Propozicích uvedeno startovné např. 10000 Kč a klub využije této možnosti snížení, platí startovné 8000 Kč
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3.D.

TERMÍNOVÁ LISTINA

3.D.1.
SOUTĚŽNÍ TERMÍNY18
Začátek základní části: 1.9.
Konec základní části: 6.10. nebo 13.10.
Finále: 20.10. nebo 27.10.
3.E.

PRAVIDLA A NORMY

3.E.1.
HRACÍ ČAS
Hrací čas je 4×11 minut a platí pravidlo o mercy rule v případě rozdílu skóre alespoň 35 bodů. Se
souhlasem hlavního trenéra prohrávajícího týmu lze podle pravidla o mercy rule čas zastavovat a
spouštět i během prvního poločasu.
Hrací čas nelze upravovat.
3.E.2.
MÍČE
Zápasy lze hrát i s míči velikosti Youth. Pokud rozhodčí zápasu rozhodnou o špatném počasí 19, tak lze
míče velikosti Youth použít i kompozitní.
3.E.3.
HELMY
V případě, že v týmu hostuje alespoň pět hráčů, má tento tým povoleno užití helem dvou různých barev.
3.E.4.
KLESAJÍCÍ PRINCIP
Pokuty uvedené v Soutěžním řádu se udělují v poloviční výši (tam, kde SŘ klesající princip připouští).
3.E.5.
STANDARDY AREÁLŮ
V zápasech je nutno dodržet následující
 Základní povinné značení (plné yardové čáry alespoň po 10 yardech), yardové značky povinné
nejsou
 Adekvátní kapacita hráčských šaten, počet sprch a WC
 Šatna rozhodčích pro 4 osoby
 Podavači míčů
3.E.6.
OMEZENÍ ZÁPASOVÉ SOUPISKY
Minimální ani maximální počet hráčů nejsou stanoveny.
Na zápasové soupisky na finále lze zapsat nejvýše 40 osob v libovolné kombinaci hráčů a jiných členů
týmu.
3.F.

JINÉ

3.F.1.
MLÁDEŽNICKÝ PROGRAM
DL je soutěží splňující podmínky mládežnického programu, „pokrytí“ je dané Soutěžním řádem.
Podmínkou je odehrání soutěže, nikoliv pouhá přihláška do ní.

18

19

Pro snazší orientaci se uvádí pouze soboty. Součástí základní části jsou i volné víkendy a týmy mohou volným víkendem
základní část začít a/nebo končit
Špatným počasím se rozumí trvalý déšť, případně natolik mokrý povrch hřiště po předchozím dešti, tedy podmínky, které by
znemožňovaly udržet míče v suchém stavu.
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4.

PRVNÍ ŽENSKÁ LIGA

První ženská liga amerického fotbalu (též 1. ženská liga, zkratkou ŽL1) je nejvyšší výkonnostní úrovní
soutěže žen. ŽL1 je hraná v 9s formě fotbalu. Vítěz ŽL1 získá titul Mistr20 České republiky v americkém
fotbale v kategorii žen pro rok 2018.
4.A.
PODMÍNKY ÚČASTI
Do ŽL1 byly zařazené všechny týmy, které se přihlásily do 9s formy.
4.B.

STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE

4.B.1.
VÝŠE STARTOVNÉHO
Startovné činí 10000 Kč.
4.B.2.
SNÍŽENÍ STARTOVNÉHO
Startovné lze snížit následujícími způsoby. Jednotlivé způsoby lze i kombinovat a startovné se pak
snižuje o jejich součet.
 Každý klub může jednou za sezónu využít snížení startovného za jeden tým o výši uhrazeného
členského příspěvku na rok 2018. Startovné se pak snižuje o 2000 Kč21
4.B.3.
NAVÝŠENÍ STARTOVNÉHO
Startovné se navyšuje v následujících případech. Navýšené startovné musí být doplaceno do 30. září.
 Při neuspořádání proškolení se startovné navyšuje o 5000 Kč
 Při odvolání souhlasu garanta se startovné navyšuje o 2000 Kč
4.B.4.
VÝŠE SOUTĚŽNÍ KAUCE
Soutěžní kauce činí 10000 Kč.
4.C.
FORMÁT
ŽL1 je naplánovaná pro tři týmy umístěné do jedné společné skupiny.
4.C.1.
ÚČASTNÍCI
Brno Amazons, Prague Harpies, Prague Black Panthers22.
4.C.2.
ZÁKLADNÍ ČÁST
Každý tým odehraje čtyři zápasy, s každým soupeřem bude hrát dvakrát.
4.C.3.

POŘADÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI

 #1: Vítěz skupiny
 #2: Tým na druhém místě
 #3: Tým na třetím místě
4.C.4.
PLAYOFFS, FINÁLE
Do finále postoupí týmy #1 a #2 dle pořadí základní části.
Nerozhodne-li se ČAAF pořádat finále sama, určí pořadatelem finále ČAAF jednoho z finalistů, kteří
musí být připraveni zápas pořádat.
4.C.5.
CELKOVÉ POŘADÍ
Celkové pořadí soutěže bude určeno takto:
 #1: Vítěz
 #2: Poražený finalista
 #3: Dle pořadí základní části

20

V angličtině Champion
Je-li v Propozicích uvedeno startovné např. 10000 Kč a klub využije této možnosti snížení, platí startovné 8000 Kč
22
Hrající jako tým Prague Black Cats
21
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4.D.

TERMÍNOVÁ LISTINA

4.D.1.
SOUTĚŽNÍ TERMÍNY23
Začátek základní části: 1.9.
Konec základní části: 13.10.
Finále: 27.10. nebo 3.11.
4.E.

PRAVIDLA A NORMY

4.E.1.
HRACÍ ČAS
Hrací čas je 4×12 minut a platí pravidlo o mercy rule v případě rozdílu skóre alespoň 35 bodů. Se
souhlasem hlavního trenéra prohrávajícího týmu lze podle pravidla o mercy rule čas zastavovat a
spouštět i během prvního poločasu.
Hrací čas nelze upravovat.
4.E.2.
MÍČE
Zápasy lze hrát i s míči velikosti Youth.
4.E.3.
STANDARDY AREÁLŮ
V zápasech je nutno dodržet následující
 Základní povinné značení (plné yardové čáry po 5 yardech), yardové značky povinné nejsou
 Adekvátní kapacita hráčských šaten, počet sprch a WC
 Šatna rozhodčích pro 4 osoby
 Podavači míčů
 Ukazatel skóre
 Mikrofon pro refereeho
 Chain crew vesty
4.E.4.
OMEZENÍ ZÁPASOVÉ SOUPISKY
Minimální ani maximální počet hráčů nejsou stanoveny.
Na soupisky na finálový zápas lze zapsat nejvýše 40 osob v libovolné kombinaci hráček a jiných členů
týmu.
4.F.

JINÉ

4.F.1.
PROŠKOLENÍ
Všechny týmy musí uspořádat24 proškolení z pravidel a norem. Proškolení provádí školitel vyslaný
ČAAF zdarma, náklady proškolení25 jdou za týmem. Proškolení má dvě možné úrovně – úplnou (zhruba
150 minut) a zkrácenou (zhruba 60 minut). Nové týmy26 musí absolvovat úplnou úroveň, ostatní týmy si
úroveň mohou zvolit.
4.F.2.
TROFEJE
Oba finalisté obdrží medaile (nejvýše 40 kusů pro tým), vítěz obdrží pohár pro Mistra České republiky
v kategorii žen.

23

Pro snazší orientaci se uvádí pouze soboty. Součástí základní části jsou i volné víkendy a týmy mohou volným víkendem
základní část začít a/nebo končit
Proškolení musí proběhnout před prvním zápasem týmu
25
Například pronájem učebny apod.
26
Týmy klubu, který se neúčastnil soutěže žen 2017
24
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5.

DRUHÁ ŽENSKÁ LIGA

Druhá ženská liga amerického fotbalu (též 2. ženská liga, zkratkou ŽL2) je nižší výkonnostní úrovní
soutěže žen. ŽL2 je hraná v 5s formě fotbalu. Vítěz ŽL2 získá titul Vítěz27 Druhé ženské ligy amerického
fotbalu 2018.
5.A.
PODMÍNKY ÚČASTI
Do ŽL2 byly zařazené všechny týmy, které se přihlásily do 5s formy.
5.B.

STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE

5.B.1.
VÝŠE STARTOVNÉHO
Startovné činí 7500 Kč.
5.B.2.
VÝŠE SOUTĚŽNÍ KAUCE
Soutěžní kauce činí 10000 Kč.
5.C.
FORMÁT
ŽL2 je naplánovaná pro tři týmy umístěné do jedné společné skupiny.
5.C.1.
ÚČASTNÍCI
Ostrava Diamonds, Příbram Bobcats, Ústí nad Labem Blades.
5.C.2.
ZÁKLADNÍ ČÁST
Každý tým odehraje šest zápasů, s každým soupeřem bude hrát třikrát.
S ohledem na turnajový formát soutěže se nerozhodné zápasy v základní části neprodlužují a platí
remíza.
5.C.3.

POŘADÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI

 #1: Vítěz skupiny
 #2: Tým na druhém místě
 #3: Tým na třetím místě
5.C.4.
PLAYOFFS, FINÁLOVÝ TURNAJ
Na finálový turnaj postoupí všechny tři týmy. Pořadatelem finálového turnaje určí ČAAF jeden z týmů. I
na finálovém turnaji budou týmy hrát každý s každým v tomto pořadí zápasů:
 #1 vs #3
 #2 vs poražený prvního zápasu (v případě remízy #3)
 #2 vs vítěz prvního zápasu
Pro určení pořadí finálového turnaje platí stejná pomocná kritéria jako pro určení pořadí v základní části,
avšak místo losu se použije nasazení pro finálový turnaj (tzn. pořadí v základní části28). Výjimkou je
případ, kdy by měl remízou skončit poslední zápas finálového turnaje a oba tyto týmy by na finálovém
turnaji měly mít bilanci 1 výhra a 1 remíza. V takovém a pouze takovém případě by o vítězi rozhodlo
prodloužení mezi těmito týmy.
5.C.5.
CELKOVÉ POŘADÍ
Celkové pořadí soutěže bude určeno takto:
 #1: Vítěz finálového turnaje
 #2: Tým na druhém místě finálového turnaje
 #3: Tým na třetím místě finálového turnaje
5.D.

TERMÍNOVÁ LISTINA

5.D.1.
SOUTĚŽNÍ TERMÍNY29
Začátek základní části: 15.9.
Konec základní části: 6.10.
27
28
29

V angličtině Winner
Toto je jediná možnost, jak by základní část mohla ovlivnit celkové pořadí. Jinak se k výsledkům základní části nepřihlíží
Pro snazší orientaci se uvádí pouze soboty. Součástí základní části jsou i volné víkendy a týmy mohou volným víkendem
základní část začít a/nebo končit
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Finálový turnaj: 27.10. nebo 20.10.
5.E.

PRAVIDLA A NORMY

5.E.1.
ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
5s forma fotbalu má zvláštní pravidla, která jsou v rámci základních principů hry (počítání downů,
velikost hřiště atp.) blízká flag fotbalu. Tato pravidla jsou k dispozici na webu ČAAF.
5.E.2.
HRACÍ ČAS
Hrací čas je 2×12 minut. Pro měření času platí pravidla fotbalu s tím, že na začátku poločasu platí
pravidla platná pro první/třetí čtvrtinu a na konci poločasu platí pravidla platná pro druhou/čtvrtou
čtvrtinu.
Platí pravidlo o mercy rule v případě rozdílu skóre alespoň 35 bodů a se souhlasem hlavního trenéra
prohrávajícího týmu lze podle pravidla o mercy rule čas zastavovat a spouštět i během prvního
poločasu.
Hrací čas nelze upravovat.
5.E.3.
MÍČE
Zápasy lze hrát i s míči velikosti Youth. Pokud rozhodčí zápasu rozhodnou o špatném počasí 30, tak lze
míče velikosti Youth použít i kompozitní.
5.E.4.
STANDARDY AREÁLŮ
V zápasech je nutno dodržet následující
 Základní povinné značení
 Adekvátní kapacita hráčských šaten, počet sprch a WC
 Šatna rozhodčích pro 3 osoby
 Podavači míčů
5.E.5.
OMEZENÍ ZÁPASOVÉ SOUPISKY
Minimální počet hráček není stanoven. Maximální počet hráček je 15.
Na zápasové soupisky na finále lze zapsat nejvýše 20 osob v libovolné kombinaci hráček a jiných členů
týmu.
5.F.

JINÉ

5.F.1.
PROŠKOLENÍ
Všechny týmy musí uspořádat31 proškolení z pravidel a norem. Proškolení provádí školitel vyslaný
ČAAF zdarma, náklady proškolení32 jdou za týmem. Proškolení má dvě možné úrovně – úplnou (zhruba
150 minut) a zkrácenou (zhruba 60 minut). Nové týmy33 musí absolvovat úplnou úroveň, ostatní týmy si
úroveň mohou zvolit.
5.F.2.
TROFEJE
Oba finalisté (případně tři nejlepší týmy finálového turnaje) obdrží medaile (nejvýše 20 kusů pro tým),
vítěz obdrží pohár pro vítěze 2. ženské ligy.

30

Špatným počasím se rozumí trvalý déšť, případně natolik mokrý povrch hřiště po předchozím dešti, tedy podmínky, které by
znemožňovaly udržet míče v suchém stavu.
Proškolení musí proběhnout před prvním zápasem týmu
32
Například pronájem učebny apod.
33
Týmy klubu, který se neúčastnil soutěže žen 2017
31

Propozice podzimních soutěží 2018, strana 13

