FLAGOVÉ SOUTĚŽE 2019
PŘIHLAŠOVACÍ PROPOZICE
Propozice jsou společné pro flagové soutěže žáků, juniorů a žen. Jsou rozděleny na kapitolu se
společnými ustanoveními a na kapitoly týkající se konkrétních soutěží. Informace v kapitole týkající se
konkrétní soutěže 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.
UHRAZENÝ ČPK
Podmínkou účasti, resp. samotného podání přihlášky do soutěže, je uhrazený ČPK (alespoň ČPKu) na
rok 2019.
1.A.2.
PŘIHLÁŠKY
Týmy se přihlašují do soutěže přihláškou (skenem vyplněného formuláře v pdf podobě) podanou
elektronickou komunikací z klubového emailu na email info@caaf.cz.
Lhůta pro podání přihlášky končí 28. února 2019. V případě, že klub chce upravit informace z přihlášky
(a je to dovoleno), musí podat novou přihlášku, která nahradí původní.
1.A.3.
ÚHRADA ZÁVAZKŮ
Přihlášku lze přijmout pouze od klubu, který vůči ČAAF nebo Americký fotbal s.r.o. nemá žádné závazky
(z jakéhokoliv důvodu a lhostejno, zdali ve splatnosti nebo po ní).
K závazkům klubu vzniklým až po přijetí přihlášky se ve smyslu tohoto bodu nepřihlíží (tzn. už přijatou
přihlášku neruší).
1.A.4.
PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY
Pro přijetí přihlášky musí být současně v jeden okamžik splněny tyto tři podmínky:
 Klub má podanou přihlášku
 Startovné a soutěžní kauce jsou zaplacené
 Klub nemá žádné závazky (zaplatil je)
Pokud bod 1 předchází bodům 2 a/nebo 3, je přihláška pozdržena a o přijetí lze rozhodnout až
v momentě splnění všech tří podmínek.
1.A.5.
POZDNÍ PŘIHLÁŠKA
Pokud klub včas podá přihlášku do soutěže, ale ta bude k 28. únoru pouze pozdržena (viz předchozí
bod) a přihlášku bude možné přijmout až mezi 1. a 4. březnem, půjde o pozdní přihlášku.
Pokud přihlášku nebude možné přijmout ani 4. března, bude podaná přihláška do soutěže zamítnuta. 1
1.A.6.
HRÁČI
Jako hráči smí nastoupit pouze členové ČAAF, úhrada členského příspěvku jednotlivce (ČPJ) na rok
2019 není nutná. Věková omezení se liší dle soutěže.
1.A.7.
TRENÉŘI
Jako trenéři týmu smí nastoupit pouze členové ČAAF, úhrada ČPJ na rok 2019 není nutná.
1.B.
STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE
Startovné a soutěžní kauce se liší dle soutěže.
1.B.1.
ÚHRADA
Startovné i soutěžní kauce musí být zaplaceny nejpozději 28. února. 2
1
2

Startovné a/nebo soutěžní kauce se v takovém případě vrací
Při využití bodu Pozdní přihláška nejpozději 4. března
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Platby popsané Propozicemi musí být zadané jako oddělené, k žádné z nich nelze připojit žádnou další,
platby je nutné uhradit přesně v uvedené výši. Případné navýšení startovného se rovněž hradí
samostatně.
1.B.2.
NAVÝŠENÍ STARTOVNÉHO
Startovné se navyšuje v následujících případech. Navýšené startovné musí být doplaceno do 31.
května. Pokud současně nastane více případů, navyšuje se pak startovné o jejich součet 3
 Odvolání souhlasu garanta: 2000 Kč
 Pozdní přihláška: 5000 Kč
1.C.
FORMÁT
Formát soutěží je vysvětlen v části Propozic věnované konkrétní soutěži.
1.C.1.
REMÍZY V ZÁKLADNÍ ČÁSTI
Bude-li skóre zápasu v základní části po skončení druhého poločasu nerozhodné, zápas se
neprodlužuje (platí remíza). U konkrétních zápasů může soutěžní komisař předem nařídit odchýlení se
od tohoto pravidla.
1.C.2.
POSTUPY A SESTUPY
Budou-li flagové soutěže 2020 rozděleny na ligy, bude rozdělení provedeno podle pořadí sezóny 2019.
1.D.
TERMÍNOVÁ LISTINA
Zápasy se budou hrát v dávkách (v rámci turnajů), týmy odehrají vždy několik zápasů v rámci jednoho
turnaje (dne), zpravidla mezi 11. a 16. hodinou.
1.D.1.
ODLOŽENÍ ZÁPASU
Neplatí ustanovení SŘ o nastupování k zápasům hraným v náhradním termínu. K takovým zápasům
mohou nastoupit i hráči, kteří by k danému zápasu v původním termínu nastoupit nemohli.
Soutěžní komisař může po odložení zápasu rozhodnout i o zrušení zápasu bez náhrady.
1.D.2.
ODEHRÁNÍ ZÁPASU V NEOBVYKLÉM AREÁLU
Kompenzace dle SŘ činí až 30 Kč za km.
1.E.
PRAVIDLA A NORMY
Zápasy se hrají podle aktuálních flagových pravidel IFAF přeložených do češtiny. 4
1.E.1.
HRACÍ ČAS
Hrací čas v zápasech základní části bude určen po stanovení formátu soutěže.
Hrací čas ve všech zápasech playoff je 2×20 minut.
1.E.2.
STANDARDY AREÁLŮ
Ve všech zápasech je nutno dodržet následující
 Základní povinné značení (sidelines, endlines, goallines, půlící čára, značky pro potvrzování) a
na hřištích musí být pylony, které však nemusí být originální fotbalové, ale lze nahradit jiným
vhodným způsobem
 Adekvátní kapacita hráčských šaten, počet sprch a WC pro čtyři týmy (lze jim vyčlenit dvě dvojice
šaten)
 Šatna rozhodčích pro 6 osob
1.E.3.
KLESAJÍCÍ PRINCIP
Pokuty uvedené v SŘ se udělují ve čtvrtinové výši (tam, kde SŘ klesající princip připouští).
1.E.4.
VÝSTROJE
Týmy musí mít jednotné barevné (nikoliv bílé) dresy s čísly (stačí vzadu), jednotné trenýrky (případně
tepláky ve stejné barvě jako trenýrky) a jednotné ponožky (délka ponožek smí být různá). Kromě
barevných dresů musí mít všechny týmy k dispozici i bílé dresy (nemusí mít čísla) k použití v případě
shody barev dresů.
3

Při pozdním zaplacení více plateb (např. startovného a soutěžní kauce) se startovné navyšuje pouze o 5000 Kč, tzn. počítá se
jen jednou. Rovněž pouze jednou se startovné navýší v případě, že je některý z důvodů navýšeného startovného jasně
spojen s více týmy jednoho klubu
4
Pravidla jsou v české podobě k dispozici na webu ČAAF.

Propozice flagových soutěží 2019, strana 2

Týmy musí používat flagové sety flag-a-tag.
1.E.5.
MÍČE
Týmy (útoky) hrají s vlastním míčem. Zápasy lze hrát i s míči velikosti Youth a míče mohou být kožené
i gumové (kompozitní).
1.E.6.
HOSTOVÁNÍ
Hostování je možné v souladu se SŘ. O hostování lze žádat nejdříve 1. března.
1.E.7.
ZÁPASOVÉ SOUPISKY
Na zápasovou soupisku lze zapsat neomezený počet hráčů. Tým předává jednu soupisku platnou pro
celý turnaj (pro všechny zápasy hracího dne).
1.F.

JINÉ

1.F.1.
CERTIFIKACE AREÁLU
Všechny týmy5 mají možnost požádat o nezpoplatněnou certifikaci jednoho areálu. O takovou certifikaci
je nutné požádat nejpozději do 28. února a musí proběhnout nejpozději 31. března.
Dříve certifikované areály, ve kterých nenastaly změny podstatné pro certifikaci, novou certifikaci
nepotřebují (stávající certifikace platí i nadále).
1.F.2.
TÝMOVÍ ROZHODČÍ
Na každý turnaj musí každý tým zajistit jednoho týmového rozhodčího6 vybaveného alespoň dresem,7
který bude asistovat nominovaným rozhodčím. Nerozšíří-li nominovaní rozhodčí pravomoci týmových
rozhodčích, jsou týmoví rozhodčí zodpovědní za určení scrimmage line, určení 7 yardů pro blitzování a
určení místa konce akce.
Pokuta za nesplnění této povinnosti je 5000 Kč, uděluje se v režimu AutomatD.
1.F.3.
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 mohou mít v názvu i jméno titulárního partnera, resp. může dojít k úpravě názvu
soutěže s ohledem na titulárního partnera.

5

Pokud má klub v soutěži více týmů, může této možnosti využít jen jednou
V případě dohody týmů nemusí jít nutně o člena daného klubu apod., týmy si týmové rozhodčí mohou „půjčovat“. Odpovědnost
za dodání týmových rozhodčích se však „dohodou o zapůjčení“ nemění
7
Dresy jsou jedinou nutnou výstrojí týmových rozhodčích a akceptovatelné jsou i dresy s „úzkými“ (1in) pruhy
6
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2.

FLAGOVÁ LIGA U15

Flagová liga U15 (FLU15) je soutěží flag fotbalu určenou žákovské kategorii a hrané ve smíšených
týmech.
Vítěz FLU15 získá titul Žákovský mistr České republiky ve flag fotbalu (pro rok 2019).
2.A.

PODMÍNKY ÚČASTI

2.A.1.
HRÁČI
Nastoupit smí chlapci narození v letech 2004 a mladší a dívky narozené v letech 2003 a mladší (dívky
tedy mají výjimku z kategorie U15 a je povolen i start dívek o rok starších) 8.
2.B.

STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE

2.B.1.
STARTOVNÉ
Startovné činí 2000 Kč.
Platbu je třeba popsat jako Startovné-U15-Název týmu.
2.B.2.
SOUTĚŽNÍ KAUCE
Soutěžní kauce činí 5000 Kč. Při více týmech klubu ve FLU15 se soutěžní kauce hradí jen jednou (je
sdílená pro všechny týmy klubu).
Platbu je třeba popsat jako Soutěžní kauce-U15-Název týmu.
2.C.
FORMÁT
O formátu soutěže bude rozhodnuto až po uzavření přihlášek. Týmy by měly odehrát alespoň čtyři
turnaje na jaře a čtyři turnaje na podzim, pravděpodobněji však celkem 12 turnajů rozdělených mezi jaro
a podzim v poměru 6:6, 7:5 nebo 8:4.
2.C.1.
POMOCNÁ KRITÉRIA PRO URČENÍ POŘADÍ
Při shodném poměru vítězství ku počtu odehraných zápasů (dále jen poměr) rozhodují o pořadí mezi
dvěma týmy následující kritéria v uvedeném pořadí:
 Lepší poměr ze vzájemných zápasů
 Lepší poměr ze vzájemných zápasů v podzimní části
 Vyšší průměrný ročník narození (nejvýše) deseti nejstarších hráčů týmu
 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. 9
2.D.
TERMÍNOVÁ LISTINA
Termínovou listinu vydá soutěžní komisař v polovině března (pro jarní zápasy), resp. v průběhu srpna
(pro podzimní zápasy).
2.D.1.
SOUTĚŽNÍ TERMÍNY
Zápasy budou rozděleny rovnoměrně od dubna do října, s přestávkou v červenci a srpnu. Playoff se
odehraje na přelomu října a listopadu nebo začátkem listopadu.
2.D.2.
DODÁNÍ VHODNÝCH TERMÍNŮ
Týmy jsou povinny dodat možné termíny svých domácích zápasů pro jarní část nejpozději do 10.
března.
Před podzimní částí soutěže stanoví soutěžní komisař lhůtu, ve které budou týmy povinny dodat možné
termíny svých domácích zápasů pro podzimní část.

8
9

U těchto dívek je v RS nutné požádat o postaršení. Není třeba vkládat žádný dokument, nicméně tento „technický“ krok je nutný
Obecný příklad z tackle fotbalu: Může dojít například na situaci, kdy se tři týmy (A, B, C,) vzájemně porazí (všechny budou mít
poměr 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
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2.E.

PRAVIDLA A NORMY

2.E.1.
SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ
Soutěžní období ve smyslu SŘ začne 1. dubna (v 0:01) a skončí 31. října. Vymezení soutěžního období
může být změněno v konečné verzi Propozic.
2.E.2.
ZPŮSOBILOST POSTOUPIT DO PLAYOFF (TÝMY)
Do playoff mohou postoupit pouze týmy, v jejichž neprospěch nebyly vyhlášeny kontumační výsledky
na různých turnajích.
2.E.3.
ZPŮSOBILOST POSTOUPIT DO PLAYOFF (HRÁČI)
Nastoupit k zápasům playoff jsou oprávněni pouze hráči, kteří za tým nastoupili k alespoň třem turnajům.
2.F.

JINÉ

2.F.1.
HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU
Řádným odehráním FLU15 vznikne klubu nárok na hlas na zasedání Parlamentu. Počty hlasů jsou dané
Stanovami.
2.F.2.
VÝSTROJE
Každý přihlášený tým obdrží 12 flagových setů flag-a-tag. Tyto sety budou týmům zaslané na jejich
poštovní adresu.
2.F.3.
MLÁDEŽNICKÝ PROGRAM
FLU15 je soutěží splňující podmínky mládežnického programu. Podmínkou naplnění mládežnického
programu je řádné odehrání soutěže, viz výše.
2.F.4.
TROFEJE
První tři týmy celkového pořadí obdrží medaile (nejvýše 25 kusů pro tým), vítěz obdrží pohár pro
Žákovského mistra České republiky ve flag fotbalu.
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3.

FLAGOVÁ LIGA U19

Flagová liga U19 (FLU19) je soutěží flag fotbalu určenou juniorské kategorii a hrané ve smíšených
týmech.
Vítěz FLU19 získá titul Juniorský mistr České republiky ve flag fotbalu (pro rok 2019).
3.A.

PODMÍNKY ÚČASTI

3.A.1.
HRÁČI
Nastoupit smí hráči narození v letech 2000 až 2003.
3.A.2.
VÝJIMKA PRO TÝMY DOSPĚLÝCH
V soutěži smí nastoupit i týmy dospělých (tzn. týmy, kde neplatí horní věkové omezení hráčů). Zvláštní
týmy (např. ženskou flagovou reprezentaci) může do soutěže přihlásit i přímo ČAAF. Pro tyto týmy platí
úpravy některých dalších bodů.
Týmy dospělých musí být označeny při přihlášce do soutěže a status týmu je neměnný.10
3.B.

STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE

3.B.1.
STARTOVNÉ
Startovné činí 2000 Kč.
Platbu je třeba popsat jako Startovné-U19-Název týmu.
3.B.2.
SOUTĚŽNÍ KAUCE
Soutěžní kauce činí 5000 Kč. Při více týmech klubu ve FLU19 se soutěžní kauce hradí jen jednou (je
sdílená pro všechny týmy klubu).
Platbu je třeba popsat jako Soutěžní kauce-U19-Název týmu.
3.C.
FORMÁT
O formátu soutěže bude rozhodnuto až po uzavření přihlášek. Týmy by měly odehrát pravděpodobně
čtyři turnaje.
Základní část soutěže bude spojená s FLŽ a do tabulky se budou počítat i zápasy odehrané proti týmům
FLŽ.
3.C.1.
POMOCNÁ KRITÉRIA PRO URČENÍ POŘADÍ
Při shodném poměru vítězství ku počtu odehraných zápasů (dále jen poměr) rozhodují o pořadí mezi
dvěma týmy následující kritéria v uvedeném pořadí:
 Lepší poměr ze vzájemných zápasů
 Lepší poměr ze vzájemných zápasů hraných na neutrální půdě
 Vyšší průměrný ročník narození (nejvýše) deseti nejstarších hráčů týmu
 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. 11
3.D.
TERMÍNOVÁ LISTINA
Termínovou listinu vydá soutěžní komisař v polovině března.
3.D.1.
SOUTĚŽNÍ TERMÍNY
Zápasy budou rozděleny rovnoměrně od dubna do června (včetně playoff).
3.D.2.
DODÁNÍ VHODNÝCH TERMÍNŮ
Týmy jsou povinny dodat možné termíny svých domácích zápasů, a to nejpozději do 10. března.

10

Během soutěže tedy nelze „změnit názor“ a do juniorského týmu nasadit i dospělé hráče. Naopak, pokud je tým předem označen
za dospělý, tak je na něj nahlíženo jako na dospělý, a to i v případě, že by za něj žádný dospělý hráč nenastoupil
11
Obecný příklad z tackle fotbalu: Může dojít například na situaci, kdy se tři týmy (A, B, C,) vzájemně porazí (všechny budou mít
poměr 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
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3.E.

PRAVIDLA A NORMY

3.E.1.
SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ
Soutěžní období ve smyslu SŘ začne 1. dubna (v 0:01) a skončí 30. června. Vymezení soutěžního
období může být změněno v konečné verzi Propozic.
3.E.2.
ZPŮSOBILOST POSTOUPIT DO PLAYOFF (TÝMY)
Do playoff mohou postoupit pouze týmy, v jejichž neprospěch nebyly vyhlášeny kontumační výsledky
na různých turnajích.
Týmy dospělých do playoff postoupit nemohou.
3.E.3.
ZPŮSOBILOST POSTOUPIT DO PLAYOFF (HRÁČI)
Nastoupit k zápasům playoff jsou oprávněni pouze hráči, kteří za tým nastoupili k alespoň dvěma
turnajům.
3.F.

JINÉ

3.F.1.
HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU
Řádným odehráním FLU19 vznikne klubu nárok na hlas na zasedání Parlamentu. Počty hlasů jsou dané
Stanovami. Nárok vzniká pouze klubu, který nebude zapojen do tacklových soutěží mládeže. 12
Řádným odehráním se rozumí splnění podmínky pro způsobilost postupu do playoff FLU19 včetně
odehrání playoff (pokud do něj tým postoupí).
3.F.2.
MLÁDEŽNICKÝ PROGRAM
FLU19 je soutěží splňující podmínky mládežnického programu. Podmínkou naplnění mládežnického
programu je řádné odehrání soutěže, viz výše.
3.F.3.
TROFEJE
První tři týmy celkového pořadí obdrží medaile (nejvýše 25 kusů pro tým), vítěz obdrží pohár pro
Juniorského mistra České republiky ve flag fotbalu.

12

Klub tedy nemá nárok na hlasy jak za odehrání FLU19, tak za odehrání JL, neboť obě soutěže se týkají stejných hráčů. Apod.

Propozice flagových soutěží 2019, strana 7

4.

FLAGOVÁ LIGA ŽEN

Flagová liga žen (FLŽ) je soutěží flag fotbalu určenou ženám.
Vítěz FLŽ získá titul Mistr České republiky ve flag fotbalu v kategorii žen (pro rok 2019).
4.A.

PODMÍNKY ÚČASTI

4.A.1.
HRÁČKY
Nastoupit smí hráčky ročníku 2003 a starší.
4.B.

STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE

4.B.1.
STARTOVNÉ
Startovné činí 2000 Kč.
Platbu je třeba popsat jako Startovné-U19-Název týmu.
4.B.2.
SOUTĚŽNÍ KAUCE
Soutěžní kauce činí 5000 Kč. Je-li klub přihlášen i do FLU19, tak se soutěžní kauce nehradí (je sdílená
s týmy FLU19).
Platbu je třeba popsat jako Soutěžní kauce-U19-Název týmu.
4.C.
FORMÁT
Základní část soutěže bude spojená s FLU19, tzn. jako základní část FLŽ poslouží základní část FLU19,
a do tabulky se budou počítat i zápasy odehrané proti týmům FLU19. Fakticky tedy bude FLŽ tvořit
pouze playoff (finálový turnaj), který bude samostatný, bez FLU19 týmů.
Nutnou podmínkou uskutečnění finálového turnaje, a tím fakticky i soutěže, je účast alespoň čtyř týmů.
Pokud alespoň čtyři týmy nesplní podmínky účasti v playoff, finálový turnaj se neodehraje a na týmy
bude nahlíženo jako na účastníky FLU19.
4.C.1.
POMOCNÁ KRITÉRIA PRO URČENÍ POŘADÍ
FLŽ nebude mít samostatnou základní část, týmy budou seřazeny v tabulce FLU19.
4.D.
TERMÍNOVÁ LISTINA
Platí ustanovení pro FLU19. Playoff se odehraje na konci června.
4.E.
PRAVIDLA A NORMY
Platí ustanovení pro FLU19. Do playoff mohou postoupit pouze týmy přihlášené do FLŽ.
4.F.

JINÉ

4.F.1.
HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU
Účast v soutěži nemá žádný vliv na počty hlasů na Parlamentu, a to bez ohledu na způsobilost postoupit
do playoffs FLU19.13
4.F.2.
TROFEJE
První tři týmy celkového pořadí obdrží medaile (nejvýše 25 kusů pro tým), vítěz obdrží pohár pro Mistra
České republiky ve flag fotbalu v kategorii žen.

13

Ženský tým složený pouze z juniorek by sice byl, v případě faktického zrušení FLŽ (viz bod Formát) způsobilý postoupit do
playoff FLU19, nicméně nevytváří nárok na hlas na zasedání Parlamentu a není ani týmem započítávaným do
mládežnického programu
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