FLAGOVÉ SOUTĚŽE 2020
PROPOZICE
Všechny kluby by před přihlášením týmů měly pečlivě zjistit postoj svých členů k potenciálnímu riziku,
které v dnešní době mohou představovat tréninky a zápasy amerického fotbalu.
Těsný kontakt s mnoha osobami je esenciální a nevyhnutelnou podstatou amerického fotbalu, který je
současně provozován ve zpravidla početných týmech. Oba tyto faktory zásadně působí na
pravděpodobnost nakažení přímých účastníků zápasů nemocí covid-19.
Na zápasech nebude probíhat žádná forma testování účastníků a nelze nijak zaručit, že nemůže dojít
k přenosu, resp. výskytu viru. Vystavení se viru přitom nemusí znamenat jen samotné nakažení nemocí,
ale může pro účastníky zápasu znamenat rovněž nařízení karantény, která je může dočasně značně
omezit v jejich soukromém, nefotbalovém životě.
Normy ČAAF nově na současné hrozby pamatují a Soutěžní řád zavádí definici karantény. Definován
je rovněž postup pro případ, že by se tým dostal nařízené karantény dostal. Na straně druhé, pouhý
strach z nákazy apod. není dostatečnou omluvou pro odstoupení ze soutěže a týmy si toho musí být
vědomy již při podávání přihlášky.

1.

FLAGOVÁ LIGA U15

Flagová liga U15 (FLU15) je soutěží flag fotbalu určenou žákovské kategorii a hranou ve smíšených
týmech.
Vítěz FLU15 získá titul Žákovský mistr České republiky ve flag fotbalu (pro rok 2020).
1.A.

PODMÍNKY ÚČASTI

1.A.1.
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 15. července. V případě, že klub chce upravit informace z přihlášky (a
je to dovoleno), musí podat novou přihlášku, která nahradí původní.
1.A.2.
ÚHRADA ZÁVAZKŮ
Přihlášku lze přijmout pouze od klubu, který vůči ČAAF nemá žádné závazky 1 (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 nově vzniklý závazek neruší).
1.A.3.
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.4.
POZDNÍ PŘIHLÁŠKA
Pokud klub včas podá přihlášku do soutěže, ale ta bude k 15. červenci pouze pozdržena (viz předchozí
bod) a přihlášku bude možné přijmout až mezi 16. a 17. červencem, půjde o pozdní přihlášku.
Pokud přihlášku nebude možné přijmout ani 17. července, bude podaná přihláška do soutěže
zamítnuta.2

1

Závazkem se v tomto případě rozumí i uhrazený ČPK v alespoň základní výši, jehož úhrada je nutnou podmínkou podání
přihlášky
2
Startovné a/nebo soutěžní kauce se v takovém případě vrací
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1.A.5.
TÝMY 1 A 2
Kluby mohou do soutěže přihlásit více svých týmů dle nového ustanovení Soutěžního řádu (SŘ). Týmy
mohou mít společnou sezónní soupisku. Přesouvání hráčů mezi týmy je možné oběma směry a bez
časového omezení.
Platí následující podmínky:
 Přesouvání hráčů mezi týmy je sice neomezené, avšak přesuny nejsou (!) možné v rámci daného
turnaje. Na daném turnaji musí být týmy oddělené, což mj. znamená, že proti danému soupeři
nemůže jeden hráč hrát dvakrát
 K týmům se při plánování TL a nasazování do turnajů přistupuje, jako kdyby šlo o týmy různých
klubů ze stejného města (regionu)
 Týmy se na turnajích mohou, ale nemusí potkávat (tzn. jako by šlo o týmy různých klubů) 3
 Pokud se týmy klubu potkají na turnaji, tak i jejich vzájemný zápas musí být odehrán
 Platby startovného i soutěžní kauce se platí jen jednou. Pokuty se však udělují každému týmu 4
 V playoff může být klub zastoupen pouze jedním týmem5
1.A.6.
ÚČAST ZAHRANIČNÍCH TÝMŮ
Pro účast zahraničních týmů v soutěži platí v plné míře tyto Propozice a rovněž přiměřeně ustanovení
Soutěžního řádu (SŘ). Zahraniční týmy se soutěže účastní na základě vzájemné dohody mezi klubem
a ČAAF, která může Propozice a/nebo SŘ upravit a zohlednit tak skutečnost, že jde o zahraniční, resp.
nečlenské kluby ČAAF.
Zahraniční tým na sebe bere plné riziko ve smyslu uzavření hranic a nemožnosti cestovat, a to jak ve
směru z Česka do zahraničí, tak i ze zahraničí do Česka. 6 Pokud by k takové situaci došlo, bude na tým
nahlíženo jako na tým v karanténě a postupovat se bude podle SŘ.
Pokud by z důvodu uzavřených hranic došlo k vynucenému odstoupení zahraničního týmu ze soutěže,
považují se zrušené zápasy pouze zápasy po vynuceném odstoupení. 7
1.A.7.
HRÁČI
Jako hráči smí nastoupit pouze členové ČAAF, úhrada členského příspěvku jednotlivce (ČPJ) na rok
2020 není nutná.
Nastoupit smí chlapci narození v letech 2005 a mladší a dívky narozené v letech 2004 a mladší (dívky
tedy mají výjimku z kategorie U15 a je povolen i start dívek o rok starších)8.
1.A.8.
TRENÉŘI
Jako trenéři týmu smí nastoupit pouze členové ČAAF, úhrada ČPJ na rok 2020 není nutná.
1.B.
STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE
Povinnost platby startovného a soutěžní kauce se týká pouze týmů, které tyto platby nezaplatily už
v únoru. V únoru uhrazené startovné a soutěžní kauce tedy zůstávají v platnosti.
Klubům, které v únoru platby uhradily a do soutěže se v červenci nepřihlásí, budou obě platby vráceny.
1.B.1.
PLATBY
Platby 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 a odděleně od
startovného.
1.B.2.
VÝŠE STARTOVNÉHO
Startovné činí 2000 Kč.

3

Teoreticky tedy platí, že za oba týmy klubu mohou hrát stále titíž hráči a pouze v situaci, kdy oba týmy hrají ve stejný den (ať už
na různých turnajích nebo na stejném turnaji), musí klub rozdělit do dvou týmů
4
Pokud by tedy na turnaji hrály dva týmy klubu a dopustily se stejného přestupku, tak budou potrestané oba. To se týká i pokuty
udělené za neúčast na turnaji
5
Myšlenka je rozvedena v SŘ
6
Předmětem bodu je tedy jak případ, že by zahraniční tým nemohl cestovat k zápasům v Česku, tak i případ, že by český tým
nemohl cestovat k zápasům do zahraničí. Pokud by s přeshraničním cestováním byla spojen jakýkoliv náklad nad rámec
běžných (jde tedy zejména o nutnost pořizovat si zdravotní testy na náklady cestujících), tak buď tyto náklady ponese
v plné výši zahraniční klub, nebo se bude postupovat stejně jako kdyby byly hranice zavřené
7
V tomto případě tedy jde o odlišný postup, který SŘ obecně stanovuje pro vracení startovného z důvodu karantény. Samotná
karanténa se posuzuje u zahraničních týmů stejně jako u členských, ale za zápasy neodehrané z důvodu zavřených
hranic se zahraničnímu týmu startovné nevrací
8
U těchto dívek je v RS nutné požádat o postaršení. Není třeba vkládat žádný dokument, nicméně tento „technický“ krok je nutný
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1.B.3.
ÚHRADA STARTOVNÉHO
Startovné musí být zaplaceno nejpozději 15. července.9 Současně je však zakázáno platit startovné
dříve než 2. července.
Platbu je třeba logicky popsat, například jako Startovné-FLU15-ALL.
1.B.4.
NAVÝŠENÍ STARTOVNÉHO
Startovné se navyšuje v následujících případech. Navýšené startovné musí být doplaceno do 30. září.
Pokud současně nastane více případů, navyšuje se pak startovné o jejich součet. 10
 Pozdní přihláška: 5000 Kč
 Odvolání souhlasu garanta nebo změna garanta: 5000 Kč
1.B.5.
VÝŠE SOUTĚŽNÍ KAUCE
Soutěžní kauce činí 5000 Kč.
1.B.6.
ÚHRADA SOUTĚŽNÍ KAUCE
Soutěžní kauce musí být zaplacena nejpozději 15. července. Současně je však zakázáno platit soutěžní
kauci dříve než 2. července.
Platbu je třeba logicky popsat, například jako Kauce-FLU15-ALL.
1.C.
FORMÁT
FLU15 je naplánovaná pro třináct týmů umístěných do jedné skupiny.
1.C.1.














TÝMY
Bratislava Monarchs Gold
Bratislava Monarchs Royal
Brno Alligators
Brno Sígrs
Ostrava Steelers
Pilsen Patriots
Prague Black Panthers
Prague Lions
Příbram Bobcats 1
Příbram Bobcats 2
Trutnov Rangers
Ústí nad Labem Blades
Vysočina Gladiators

1.C.2.
ZÁKLADNÍ ČÁST
Základní část proběhne formou turnajů. Až na formátem nevyhnutelné výjimky 11 půjde vždy o turnaje
se 4 týmy, na kterých se odehraje 6 zápasů, tzn. každý tým 3 zápasy.
Každý tým odehraje celkem 18 zápasů, v rámci zpravidla 6 turnajů, z nich by alespoň 1 měl být domácí,
dovolí-li to formát a zejména možné termíny dodané jednotlivými týmy.
Počet zápasů proti jednotlivým soupeřům bude různý, od 1 do 3.
1.C.3.
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 a stanovit podmínky prodloužení.
1.C.4.
POMOCNÁ KRITÉRIA PRO URČENÍ POŘADÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI
Pomocná kritéria (pro případ stejné bilance) jsou v Soutěžním řádu. Mezi kritéria 2 a 3 se však vkládá
následující kritérium:
2a) Bilance ze vzájemných zápasů hraných na neutrálním hřišti

9

Při využití bodu Pozdní přihláška nejpozději 17. července
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, rovněž tak v případě, že navýšení bude spojeno s jednou osobou garanta
11
Při 13 týmech je celkem nutné odehrát 117 zápasů, což nelze rozdělit do turnajů s 4 týmy a 6 zápasy. Celkem tak
nejpravděpodobněji proběhne 18 turnajů se 4 týmy a 1 turnaj se 6 týmy. I na tomto turnaji by však platilo, že každý tým
odehraje 3 zápasy, tedy standardní porci
10
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1.C.5.
PLAYOFF
Do playoff (finálového turnaje) postoupí týmy #1 až #4 dle pořadí základní části. Pořadatelem playoff
bude jeden z účastníků.
V semifinále se střetnou:
 #1 vs #4
 #2 vs #3
Vítězové ze semifinále budou hrát finále, poražení budou hrát o třetí místo.
1.D.
TERMÍNOVÁ LISTINA
Zápasy se budou hrát v dávkách (v rámci turnajů), týmy odehrají vždy několik zápasů v rámci jednoho
turnaje (dne).
Termínovou listinu vydá soutěžní komisař do 5 dnů po skončení lhůty pro dodávání vhodných termínů.
1.D.1.
DODÁNÍ MOŽNÝCH TERMÍNŮ
Týmy jsou povinny dodat možné termíny svých domácích zápasů, a to nejpozději do 15. srpna.
1.D.2.
TERMÍNY
Konkrétní soutěžní termíny budou definitivně určeny v konečné verzi Propozic. Orientační termínový
kalendář je následující:
 5.9.-6.9.
První soutěžní víkend
 7.11.-8.11.
Možný poslední soutěžní víkend (ne později)
V případě nutnosti mohou být soutěžním termínem i tyto nevíkendové dny, a to bez souhlasu soupeřů:
 Pondělí 28.9. (případně i v možné kombinaci se sobotou 26.9.)
 Středa 28.10. (bez ohledu na program předešlého i následujícího víkendu)
 Pátek 30.10. (v případě naprosté nezbytnosti)
V případě souhlasu soupeřů mohou být turnaje naplánovány i na středy, a to bez ohledu na program
předešlého i následujícího víkendu).
1.D.3.
ZAČÁTKY ZÁPASŮ
Začátky turnajů lze bez omezení stanovit mezi 11:00 a 14:00, nebude-li žádný ze soupeřů vzdálen více
než 210 km lze začátek turnaje stanovit mezi 10:00 a 16:00, bez ohledu na vyjádření soupeře. Defaultně
budou začátky turnajů stanoveny na 11:00.12
1.D.4.
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.5.
ODEHRÁNÍ ZÁPASU V NEOBVYKLÉM AREÁLU
Kompenzace ve smyslu SŘ platí do výše 30 Kč za km (jen jedním směrem).
1.E.
PRAVIDLA A NORMY
Zápasy se hrají podle aktuálních flagových pravidel IFAF přeložených do češtiny.13
1.E.1.
HRACÍ ČAS
Hrací čas je ve všech zápasech 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 a lze nahradit jiným
vhodným způsobem
 Adekvátní kapacita hráčských šaten, počet sprch a WC pro čtyři týmy (lze jim vyčlenit dvě dvojice
společných šaten)
 Šatna rozhodčích pro 2 osoby
1.E.3.
SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ
Soutěžní období všech podzimních soutěží ve smyslu SŘ začne 1. září (v 0:01) a skončí 31. října.
12
13

Mezi zápasy je 80minutový interval, tzn. zhruba 30minutová přestávka. Defaultní začátky zápasů jsou 11:00, 12:20 a 13:40
Pravidla jsou v české podobě k dispozici na webu ČAAF. Pravidla z roku 2019 jsou platná i pro sezónu 2020
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1.E.4.
HOSTOVÁNÍ
O hostování lze žádat nejdříve 1. srpna.
1.E.5.
KLESAJÍCÍ PRINCIP
Pokuty uvedené v Soutěžním řádu se (tam, kde SŘ klesající princip připouští) udělují ve čtvrtinové výši.
1.E.6.
VÝSTROJE
Týmy musí mít jednotné barevné (nikoliv bílé nebo velmi světlé) 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. Pokuta za nesplnění této povinnosti je 5000 Kč, uděluje se v režimu
AutomatD.
1.E.7.
FLAGY
Týmy musí používat „lupací“ flagové sety. Pokuta za nesplnění této povinnosti je 5000 Kč, uděluje se
v režimu AutomatD.
1.E.8.
MÍČE
Zápasy lze hrát pouze s těmito typy míčů:
 Kožený Wilson ČAAF, varianta GST s černými vroubkovanými švy
 Kožený Wilson ČAAF, varianta GST s bílými hladkými švy
 Gumový (kompozitní) Wilson ČAAF
 Kožený Wilson TDY
 Gumový (kompozitní) Wilson TDY
Pořadatel není povinen zajistit míče pro hru, všechny týmy (útoky) hrají s vlastním míčem.
1.E.9.
ZÁPASOVÉ SOUPISKY
Na zápasovou soupisku lze zapsat neomezený počet hráčů. Tým předává pouze jednu soupisku platnou
pro celý turnaj (pro všechny zápasy hracího dne).
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.
TÝMOVÍ ROZHODČÍ
Na každý turnaj musí každý tým zajistit jednoho týmového rozhodčího 14 vybaveného alespoň dresem,15
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.
VÝSTROJE
Každý přihlášený tým obdrží 12 „lupacích“ flagových setů. Tyto sety budou klubům zaslané na jejich
poštovní adresy.
1.F.4.
ZVLÁŠTNÍ PRAVOMOC SOUTĚŽNÍHO KOMISAŘE
Bude-li to s ohledem na epidemiologickou situaci nutné, má soutěžní komisař pravomoc vydat dle
aktuálního stavu nařízení upravující propozice soutěže. Nařízení se může týkat například standardů (v
případě zákazu nebo omezení počtu diváků) nebo omezení zápasových soupisek.
1.F.5.
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.
14

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
15
Dresy jsou jedinou nutnou výstrojí týmových rozhodčích a akceptovatelné jsou i dresy s „úzkými“ (1in) pruhy
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1.F.6.
TROFEJE
První tři týmy celkového pořadí obdrží medaile16, vítěz obdrží pohár pro Žákovského mistra České
republiky ve flag fotbalu.
Putovní trofej bude klubu vyměněna za plaketu, která klubu zůstane v trvalém držení. Navrácení putovní
trofeje je povinností klubu a musí tak učinit na vlastní náklady nejpozději do uplynutí lhůty pro podávání
přihlášek do první vypsané soutěže 2021. Nenavrácení putovní trofeje je závazkem klubu bránícím
v přihlášce do soutěže.
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Počet medailí je daný vzorcem a+5, kde a je počet hráčů oprávněných nastoupit k zápasu playoff, maximálně však 25 kusů
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