SOUTĚŽ MUŽŮ 2020
PROPOZICE
Propozice jsou rozděleny na kapitolu se společnými ustanoveními a na kapitoly týkající se konkrétních
lig. Informace v kapitole týkající se konkrétní ligy je vždy nutné propojit se společnými ustanoveními,
neboť se vzájemně doplňují a pouze společně podávají ucelenou informaci.

1.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY LIGY

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.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 10. července. V případě, že klub chce upravit informace z přihlášky (a
je to dovoleno), musí podat novou přihlášku, která nahradí původní.
1.A.2.
ZAŘAZENÍ DO LIGY
Počet týmů v ČLAF je pevně dán a musí být obsazen. Tým klubu, který měl v rámci standardně
plánované „jarní“ soutěže (tzn. soutěže, která byla z důvodu pandemie covid-19 zrušená) hrát ČLAF a
přihlásí se i do „podzimní“ soutěže (tzn. soutěže, které se týkají tyto propozice), bude bez výjimky
zařazen do ČLAF.1 Nebude-li těmito týmy ČLAF, jejíž počet týmů je pevně dán a musí být obsazen,
plně obsazena, stanoví zbývající účastníky ČLAF Rada, která při svém rozhodnutí vezme v potaz
vyjádřené preference jednotlivých klubů a výsledky uplynulých sezón.
Pokud Rada bude donucena2 stanovit tým nebo týmy, které budou hrát ČLAF, ačkoliv na jaře ČLAF hrát
neměly, tak pro tyto týmy budou platit následující výjimky:
 Nižší startovné a nižší soutěžní kauce, tzn. jako pro 2.Ligu, viz příslušný bod propozic
 Trenérská licence je vyžadována pouze u jednoho z dvojice garantů, tzn. jako pro 2.Ligu
 Není nutná druhá sada dresů, tzn. jako pro 2.Ligu
 Pokuty uvedené v Soutěžním řádu se (tam, kde SŘ klesající princip připouští) udělují v poloviční
výši
Rozhodnutí o zařazení týmů do lig Rada učiní 11. července.
1.A.3.
ZMĚNA LIGY
Změna ligy není po rozhodnutí Rady o zařazení možná, možné je pouze odstoupení ze soutěže. Klubu,
který se přihlásí do soutěže mužů a jehož tým bude Radou zařazen do ČLAF, avšak odmítne v ČLAF
nastoupit, může Rada zakázat přihlášení do soutěže mužů 2021.

1

2

Pro Alligators, Blades, Gladiators, Lions, Mammoths, Patriots, Sígrs a Steelers tedy platí, že buď budou hrát ČLAF, nebo soutěž
mužů 2020 nebudou hrát vůbec
Tzn. pokud nastane situace, že se některý z osmi konkrétních klubů rozhodne z jakéhokoliv důvodu v sezóně 2020 vůbec
nenastoupit do soutěže mužů, ačkoliv to měl ještě v lednu v úmyslu a přihlášku do soutěže podal
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Pokud klub svůj tým do soutěže nepřihlásí vůbec, nebude sankcionován a nebude to mít přímou vazbu
na zařazení do ligy v soutěži mužů 2021.
1.A.4.
ÚHRADA ZÁVAZKŮ
Přihlášku lze přijmout pouze od klubu, který vůči ČAAF nemá žádné závazky 3 (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.5.
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.6.
POZDNÍ PŘIHLÁŠKA
Neexistuje žádná možnost akceptovat pozdní přihlášku. Všechny tři výše uvedené body musí být
splněny nejpozději 10. července a nebudou-li splněny, klub se soutěže nebude moci zúčastnit.
1.A.7.
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. 4 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. 5
1.A.8.
HRÁČI
Jako hráči smí nastoupit pouze členové ČAAF se zaplaceným členským příspěvkem jednotlivce (ČPJ)
na rok 2020 ve výši alespoň 1000 Kč a splňující věkové omezení dané SŘ.
1.A.9.
TRENÉŘI
Jako trenéři smí být na zápasovou soupisku zapsáni pouze členové ČAAF, úhrada ČPJ na rok 2020
není nutná.
1.B.

STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE

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:
 30000 Kč za týmy, které měly v rámci standardně plánované „jarní“ soutěže hrát ČLAF 6
 10000 Kč za ostatní týmy

3

Závazkem se v tomto případě rozumí i uhrazený ČPK v tacklové výši, jehož úhrada je nutnou podmínkou podání přihlášky
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
5
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
6
Tzn. pro Alligators, Blades, Gladiators, Lions, Mammoths, Patriots, Sígrs a Steelers; pokud se přihlásí
4
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1.B.3.
ÚHRADA STARTOVNÉHO
Startovné musí být zaplaceno nejpozději 10. července. Současně je však zakázáno platit startovné dříve
než 2. července.
Platbu je třeba logicky popsat, například jako Startovné-Muži-ALL.
1.B.4.
SNÍŽENÍ STARTOVNÉHO
Obvyklé snižování startovného pro nováčky bude aplikováno až při přihlašování do soutěže 2021,
referenční sezónou pro posuzování nováčků bude soutěž 2019.
1.B.5.
NAVÝŠENÍ STARTOVNÉHO (I.)
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
 Neuspořádání proškolení v případě, že je pro tým povinné: 5000 Kč
 Chybějící druhá sada dresů (pouze ČLAF): 40000 Kč
 Odvolání souhlasu garanta nebo změna garanta: 5000 Kč
 Garant bez licence: 15000 Kč (v případě chybějící licence u jednoho garanta) / 45000 Kč (v
případě chybějící licence u obou garantů)
1.B.6.
NAVÝŠENÍ STARTOVNÉHO (II.)
Toto navýšení startovného se týká pouze týmů, pro které platí základní startovné 10000 Kč. Startovné
se těmto týmům navyšuje dle počtu hráčů, kteří za tým alespoň jednou nastoupí. Navýšené startovné
musí být doplaceno do 30. listopadu.
 Do 30 hráčů: startovné se nijak nenavyšuje
 31 až 50 hráčů: startovné se navyšuje o 500 Kč za každého hráče nad 30. Maximálně tedy o
10000 Kč
 Od 50 hráčů: startovné se navyšuje o 10000 Kč
1.B.7.
VÝŠE SOUTĚŽNÍ KAUCE
Soutěžní kauce:
 15000 Kč za týmy, které měly v rámci standardně plánované „jarní“ soutěže hrát ČLAF 7
 10000 Kč pro ostatní týmy
1.B.8.
ÚHRADA SOUTĚŽNÍ KAUCE
Soutěžní kauce musí být zaplacena nejpozději 10. července. Současně je však zakázáno platit soutěžní
kauci dříve než 2. července.
Platbu je třeba logicky popsat, například jako Kauce-Muži-ALL.
1.C.
FORMÁT
Formát každé z lig je vysvětlen v části Propozic věnované konkrétní lize.
1.C.1.
POMOCNÁ KRITÉRIA PRO URČENÍ POŘADÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI
Pomocná kritéria (pro případ stejné bilance) jsou v Soutěžním řádu.
1.C.2.
SEZÓNA 2021
Počty týmů v jednotlivých ligách soutěže mužů 2021 nejsou stanoveny.
Při zařazování týmů do soutěže mužů 2021 se vzejde z celkového pořadí v soutěži 2019 s tím, že
vítězové 2.Ligy 2019 a 3.Ligy 2019 mají právo na postup do vyšší soutěže. 8
Případná uvolněná místa9 v ligách obsadí Rada podle svého uvážení, přičemž může, ale nemusí vyjít z
celkového pořadí soutěže 2019 a může přihlédnout i k pořadí soutěže 2020. 10
1.D.
TERMÍNOVÁ LISTINA
Termínovou listinu vydá soutěžní komisař do 5 dnů po skončení lhůty pro dodávání možných termínů.

7

Tzn. pro Alligators, Blades, Gladiators, Lions, Mammoths, Patriots, Sígrs a Steelers; pokud se přihlásí
Příklad: Pokud by ČLAF 2021 byla šestičlenná, tak bude primárně obsazena nejlepšími pěti týmy ČLAF 2019 a vítězem 2.Ligy
2019. Atd.
9
Uvolněným místem se rozumí případ, kdy se některý tým do soutěže nepřihlásí vůbec, případně požádá o zařazení do nižší ligy,
než by odpovídalo jeho umístění
10
Výsledky sezóny 2020 tedy nemají vliv na zařazování do lig soutěže 2021, zařazování se řídí ročníkem 2019. Ročník 2020 lze
vzít v potaz pouze jako pomocné kritérium při obsazování volných míst
8

Propozice soutěže mužů 2020, strana 3

1.D.1.
ODEHRÁNÍ ZÁPASU V NEOBVYKLÉM AREÁLU
Kompenzace soupeři ve smyslu SŘ platí do výše 60 Kč za km (jen jedním směrem).
1.E.

PRAVIDLA A NORMY

1.E.1.
HRACÍ ČAS
Hrací čas je 4×12 minut a nelze jej upravovat dohodou týmů.
Mercy rule platí ve všech zápasech a pouze ve druhém poločase.
1.E.2.
SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ
Soutěžní období všech lig soutěže mužů ve smyslu SŘ začne 8. srpna (v 0:01) a skončí 31. října.
1.E.3.
HOSTOVÁNÍ
O hostování v týmech soutěže mužů lze žádat nejdříve 1. srpna.
1.E.4.
IMPORTI – ZMĚNA OD SEZÓNY 2021
Standardním pravidlem bude možnost zapsat na zápasovou soupisku 1 importa, a to pouze v ČLAF (v
ostatních ligách nebude možné importa využít vůbec). Import bude moci v takovém případě hrát na
jakékoliv pozici.
Pouze v případě, že tým na pozici quarterbacka používá domácího hráče, lze možné využití importů
rozšířit, a to:
 Na 2 importy (místo 1) v ČLAF
 Na 1 importa (místo žádného) v 2.Lize
 Ve zbylých ligách se nic nezmění, tzn. ve 3.Lize a 4.Lize nebude využití importů možné
Při rozšířeném využití imfportů nesmí import odehrát ani jeden snap jako quarterback. Konkrétní
pravidlové omezení bude uvedeno v pravidlech fotbalu.11
Domácím hráčem se rozumí hráč, který splňuje tyto podmínky:
 Při vzniku (prvního) členství v ČAAF nepotřeboval žádnou podobu mezinárodního přestupu
 Od 1.1.201912 nezměnil členský klub
o Řádný mezinárodní přestup není překážkou statusu domácího hráče, podmínka členství
musí být splněna z hlediska členství v klubech ČAAF
o Hostování není překážkou statusu domácího hráče13
Výše uvedené je garantováno a bude v sezóně 2021 platit. Nad rámec tohoto však mohou být
Soutěžním řádem zavedena i omezení využívání dalších hráčů, u kterých je oprávněný předpoklad
vyplácení nějaké formy odměn za hraní.
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.
GARANTI
Vyžadovanou trenérskou licencí je licence pro tackle fotbal. Licence pro flag fotbal požadavek daný
Soutěžním řádem nesplňuje.
1.F.3.
PROŠKOLENÍ
Proškolení, provedené před prvním zápasem týmu, provádí týmem vybraný školitel14, který se současně
stává „partnerem“ klubu v otázkách pravidel a norem. Proškolení má tři možné úrovně:
 Úplné proškolení v délce zhruba 150 minut
 Zkrácené proškolení v délce zhruba 60 minut
 Pouze konzultační rozsah, bez uspořádaného proškolení

11

Import nesmí získat držení míče dříve, nežli se míč dotkne kohokoliv jiného nebo země. Současně import nesmí hodit forward
pass. Toto tedy nepřímo znamená, že z hráčů v backfieldu smí import hrát jako RB, avšak bez možnosti direct snapu,
tzn. jiný hráč mu musí míč předat nebo hodit nebo míč k němu odbít, případně může import míč zvednout ze země. V
žádné formaci a žádné akci nesmí import házet
12
Podmínka platná pro sezónu 2021. Nedojde-li ke změně pravidla, bude se s každou další sezónou posouvat o jeden rok
13
Jde o atribut hráče, z výhody domácího hráče by tedy mohl těžit klub, ve kterém hráč hostuje, nikoliv jeho „domovský“ klub
14
Skupina možných školitelů je daná, tzn. školitele si nelze stanovit zcela libovolně. V případě neuspořádání proškolení bude
školitel týmu přidělen náhodně
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Pro nové15 týmy je povinné úplné proškolení, které v plné výši hradí ČAAF. Pro ostatní týmy je
uspořádání proškolení dobrovolné, jeho úroveň si týmy mohou zvolit16 a ČAAF spoluhradí náklady17
proškolení do výše 3000 Kč. Náklady nad limit budou týmu odečteny ze soutěžní kauce.
Proškolení (a školitel) je společné pro všechny týmy klubu zastoupené v podzimních soutěžích. Pouze
v případě, že je klub zastoupen v alespoň třech tackle soutěžích, a jednou z nich je soutěž mužů, může
klub uspořádat dvě oddělená proškolení vedená týmž školitelem.18
1.F.4.
PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY
Všechny týmy mohou požádat o zajištění rozhodčích na jeden přípravný zápas zdarma. ČAAF žádosti
vyhoví, budou-li k dispozici rozhodčí, jejichž dostupnost ale není pod přímou kontrolou ČAAF.
Podmínky a zásady:
 Omezení na jeden zápas se týká domácích i hostů
 Jde o nesoutěžní zápas ve smyslu SŘ, platí standardy areálů pro 2.Ligu
 Oba týmy musí být účastníky soutěže mužů 2020
 Termín, čas a areál zápasu musí být nahlášen nejpozději 3 týdny před jeho konáním
 Zápas se musí odehrát mezi 1. srpnem a prvním zápasem jednoho nebo druhého týmu
V případě nesplnění těchto podmínek platí standardní podmínky pro zajištění rozhodčích.
1.F.5.
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.6.
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 ligy mohou mít v názvu i jméno titulárního partnera, resp. může dojít k úpravě názvu lig
s ohledem na titulárního partnera.

15

Tým klubu, který se neúčastnil soutěže mužů v sezóně 2019. Neuspořádání povinného proškolení vede k navýšení startovného
Přesněji řečeno, mohou si zvolit úplné nebo zkrácené proškolení. Konzultační rozsah je defaultní minimum
17
ČAAF hradí do určité výše náklady spojené s proškolitelem. Ty závisí na zvolené úrovni - 3000 Kč plus cestovné (úplné), resp.
2000 Kč plus cestovné (zkrácené), resp. 1000 Kč (pouze konzultace). Náklady na samotné proškolení (například zajištění
a úhrada pronájmu učebny apod.) stejně jako jeho samotná organizace jdou vždy za týmem
18
Limity pro náklady se v takovém případě posuzují odděleně. Týmová proškolení bez finanční účasti ČAAF jsou samozřejmě
početně neomezená
16
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2.

ČLAF

ČLAF (Česká liga amerického fotbalu) je elitní výkonnostní úrovní soutěže mužů v Česku. Marketingové
pojmenování ČLAF zní Paddock liga. Vítěz ČLAF získá titul Mistr19 České republiky v americkém fotbale
(pro rok 2020).
2.A.
PODMÍNKY ÚČASTI
Do ČLAF bude zařazeno osm týmů určených Radou.
2.B.
STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE
Informace o startovném a soutěžní kauci jsou v úvodní kapitole.
2.C.
FORMÁT
ČLAF je naplánovaná pro osm týmů umístěných do dvou skupin po čtyřech týmech.
2.C.1.
TÝMY
Skupina Západ:
 Vysočina Gladiators
 Pilsen Patriots
 Ústí nad Labem Blades
 Prague Mustangs
Skupina Východ:
 Ostrava Steelers
 Brno Sígrs
 Brno Alligators
 Přerov Mammoths
2.C.2.
ZÁKLADNÍ ČÁST
Každý tým odehraje osm zápasů, dva proti každému soupeři z vlastní skupiny, jeden proti dvěma
vybraným20 soupeřům z druhé skupiny.
2.C.3.
SEMIFINÁLE
Do semifinále postoupí celkem čtyři týmy, dva vítězové a dva druhé týmy skupin. V semifinále se
střetnou vítězové proti druhým tak, aby spolu nehrály týmy ze stejné skupiny.
Nerozhodne-li se ČAAF pořádat jedno nebo obě semifinále sama, budou pořadateli vítězové skupin.
2.C.4.
FINÁLE (CZECH BOWL)
Do finále postoupí vítězové ze semifinále.
Pořadatelem finále bude ČAAF.
2.D.

TERMÍNOVÁ LISTINA

2.D.1.
DODÁNÍ MOŽNÝCH TERMÍNŮ (PRVNÍ DVA VÍKENDY)
Týmy jsou povinny dodat možné termíny svého prvního domácího zápasu nejpozději do 15. července.
V prvních dvou víkendech bude hrát každý tým přesně jednou doma a přesně jednou venku.
2.D.2.
DODÁNÍ MOŽNÝCH TERMÍNŮ (ZBÝVAJÍCÍ VÍKENDY)
Týmy jsou povinny dodat možné termíny svých zbývajících domácích zápasů nejpozději do 31.
července.
2.D.3.
TERMÍNY
Základní část potrvá celkem 9 týdnů. Na 8 zápasů připadne každému týmu 1 volný víkend, který však
nemusí být společný pro všechny týmy. Termínový kalendář je následující:
 15.8.-16.8.
Začátek základní části
 10.10.-11.10.
Konec základní části
 17.10.-18.10.
Volný víkend po základní části
19
20

V angličtině Champion
V potaz se vezme pořadí sezóny 2019. Meziskupinově se mezi sebou střetne dvojice (v sezóně 2019) lépe umístěných týmů,
tzn. první a druhý s prvním a druhým. Obdobně pak třetí a čtvrtý
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 24.10.-25.10.
 30.10.-9.11.

Semifinále
Interval (pátek až pondělí) pro stanovení termínu 21 finále (Czech Bowlu)

2.D.4.
ZAČÁTKY ZÁPASŮ
Začátky sobotních zápasů ČLAF lze bez omezení stanovit mezi 12:00 a 20:00 (jde tedy o rozšíření
sobotního intervalu oproti obecné zásadě).
2.E.

PRAVIDLA A NORMY

2.E.1.
IMPORTI
Na zápasovou soupisku lze zapsat nejvýše 2 importy. Navýšení na 3 importy mohou využít nováčci
v ČLAF a všechny týmy, které využijí importa splňujícího tyto podmínky:
 Import byl veden jako trenér týmu v juniorské soutěži 2019 a chyběl na nejvýše jednom zápase
týmu během soutěže
 Import je členem stejného klubu jako byl v juniorské soutěži 2019
 Výjimku lze uplatnit na nejvýše jednoho importa22
 Výjimka se týká konkrétní osoby, nelze ji přenést z osoby na osobu
Na hřišti mohou být současně vždy jen nejvýše 2 importi.
2.E.2.
STANDARDY AREÁLŮ
V zápasech je nutno dodržet následující
 Základní povinné značení
o V playoff rozšířené plné značení
 Yardlines po 5 yardech
 Podavači míčů v ballboy vestách
 Adekvátní kapacita hráčských šaten, počet sprch a WC
 Šatna rozhodčích pro 7 osob
 WC pro diváky do 100 metrů od tribuny
 Ukazatel skóre, včetně gameclocku a playclocků
 Mikrofon pro refereeho
 Chain crew vesty
2.E.3.
OMEZENÍ ZÁPASOVÉ SOUPISKY
Minimální počet hráčů týmu připravených ke hře je 16. Pokud tým nemá ke hře připravený minimální
počet hráčů, zápas nelze zahájit. Maximální počet hráčů není stanoven.
Výjimka: na zápasové soupisky na finále lze zapsat nejvýše 60 osob v libovolné kombinaci hráčů a
trenérů.
2.E.4.
VÝSTROJE
Všichni hráči musí mít stejné dresy, kalhoty i helmy23 (včetně designových prvků, reklam apod. 24). Hráči
nesplňující toto pravidlo nesmí k zápasu nastoupit.
2.E.5.
MÍČE
Zápasy lze hrát pouze s míči Wilson ČAAF založenými na GST míči, s černými vroubkovanými švy.
Pořadatel je pro zápas povinen zajistit 5 míčů.
2.E.6.
ZÁPASOVÁ VIDEA
Povinné je pořízení standardního zápasového videa dle SŘ.
2.E.7.
STATISTIKY
Pořízení zápasových statistik je povinností pořadatele.
2.E.8.
UPDATY VÝSLEDKŮ
Zveřejňování updatů výsledků je povinností pořadatele.
21

Konkrétní termín bude vybrán s ohledem na stadiónové a televizní možnosti
Pokud tedy tým měl jako trenéry tři importy, tak výjimku lze uplatnit na kteréhokoliv, avšak pouze jednoho, z nich
23
Povinnosti spojené s helmami a jejich součástmi se netýkají typů nebo tvarů, ale výhradně barevnosti. Všichni hráči musí mít
stejnou barvu facemasek, brad a upínácích pásků. Pro brady a upínací pásky platí, že černá a bílá se považují za jednu
barvu (tzn. v rámci týmu je dovolený mix černé a bílé)
24
Helmy se mohou lišit pouze tím, že na spodní zadní část helem lze umisťovat týmové samolepky jednotného typu oceňující
individuální výkony a českou státní vlajku, případně státní vlajku dle občanství hráče. Spodní zadní část je na položené
helmě vymezená svislou rovinou procházející ušními otvory a vodorovnou rovinou procházející vrškem facemasky
22
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2.E.9.
DRESY
Všechny týmy jsou povinny mít k dispozici25 dvě, jednu bílou a jednu barevnou, důstojné (rozuměj
nepoškozené atp.) certifikované sady dresů. Nesplnění této povinnosti vede k navýšení startovného.
2.F.

JINÉ

2.F.1.
TROFEJE
Oba finalisté obdrží medaile26, vítěz obdrží trofej pro Mistra České republiky.
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 soutěže mužů 2021. Nenavrácení putovní trofeje je závazkem klubu bránícím v přihlášce
do soutěže.
2.F.2.
EVROPSKÁ SOUTĚŽ
Pokud se jeden nebo oba finalisté ČLAF 2020 přihlásí v sezóně 2021 do evropské Ligy mistrů nebo
obdobné27 soutěže, ČAAF každému z nich na startovné přispěje částkou (nejvýše) 30000 Kč. Příspěvek
nelze přesunout na jiný tým, a to ani v případě, že by se finalisté do evropské soutěže nepřihlásili,
zatímco například čtvrtý tým celkového pořadí ČLAF 2020 ano.

25
26
27

Referenčním datem je první zápas týmu v soutěži. K tomuto dni musí mít tým dvě sady dresů
Počet medailí je daný vzorcem a+10, kde a je počet hráčů oprávněných nastoupit k zápasu playoff, maximálně však 60 kusů
Obdobnou se rozumí, že sice půjde o soutěž pořádanou IFAF a mající funkci Ligy mistrů, nicméně z nějakého důvodu (např.
licenčního) bude soutěž pojmenovaná jinak
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3.

2.LIGA

2.Liga (Druhá liga amerického fotbalu) je druhou výkonnostní úrovní soutěže mužů v České republice.
3.A.
PODMÍNKY ÚČASTI
Do 2.Ligy budou zařazeny všechny týmy, které Radou nebyly zařazeny do ČLAF.
3.B.
STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE
Informace o startovném a soutěžní kauci jsou v úvodní kapitole.
3.C.
FORMÁT
2.Liga je naplánovaná pro osm týmů umístěných do dvou skupin po čtyřech týmech.
3.C.1.
TÝMY
Skupina Západ
 Liberec Titans
 Mladá Boleslav Greenraiders
 Pardubice Stallions
 Příbram Bobcats
Skupina Východ
 Brno Sígrs 2
 Nitra Knights
 Třinec Sharks
 Zlín Golems
3.C.2.
ZÁKLADNÍ ČÁST
Každý tým odehraje šest zápasů, pouze proti soupeřům z vlastní skupiny, dva proti každému z nich.
3.C.3.
FINÁLE (SILVER BOWL)
Do finále postoupí vítězové skupin.
Nerozhodne-li se ČAAF pořádat finále sama, určí pořadatelem finále ČAAF jednoho z finalistů, kteří
musí být připraveni zápas pořádat.
3.D.

TERMÍNOVÁ LISTINA

3.D.1.
DODÁNÍ MOŽNÝCH TERMÍNŮ
Týmy jsou povinny dodat možné termíny svých domácích zápasů, a to nejpozději do 31. července.
3.D.2.
TERMÍNY
Základní část potrvá celkem 8 týdnů. Na 6 zápasů připadnou každému týmu 2 volné víkendy, které
mohou, ale nemusí být společné pro všechny týmy. Termínový kalendář je následující:
 22.8.-23.8.
Začátek základní části
 10.10.-11.10.
Konec základní části
 17.10.-18.10.
Volný víkend po základní části
 24.10.-25.10.28
Finále (Silver Bowl)
3.E.

PRAVIDLA A NORMY

3.E.1.
IMPORTI
Na zápasovou soupisku lze zapsat nejvýše 1 importa.
3.E.2.
STANDARDY AREÁLŮ
V zápasech je nutno dodržet následující:
 Základní povinné značení
 Yardlines po 5 yardech
 Podavači míčů
 Adekvátní kapacita hráčských šaten, počet sprch a WC
28

Případně se zápas může odehrát jako předzápas Czech Bowlu. Možným termínem je rovněž středa 28.10.
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 Šatna rozhodčích pro 5 osob
 Ukazatel skóre
 Mikrofon pro refereeho
3.E.3.
OMEZENÍ ZÁPASOVÉ SOUPISKY
Minimální ani maximální počet hráčů není stanoven.
Výjimka: na zápasové soupisky na finále lze zapsat nejvýše 60 osob v libovolné kombinaci hráčů a
trenérů.
3.E.4.
MÍČE
Zápasy lze hrát pouze s míči Wilson ČAAF založenými na GST míči, a to jak s černými vroubkovanými
švy, tak s bílými hladkými švy. Pořadatel může nabídnout stejné míče jednoho, nebo druhého typu,
avšak nikoliv mix obou typů.
Pokud s touto volbou budou hosté souhlasit, tak se bude hrát jen s těmito míči. Pokud s volbou
pořadatele hosté souhlasit nebudou a budou mít jiný typ míčů, tak lze dle volby pořadatele hrát jen s
míči hostů, nebo bude každý tým hrát s vlastními míči.
Pořadatel je pro zápas povinen zajistit 3 míče. Totéž platí pro případ, že by se hrálo (i) s míči hostů.
3.E.5.
ZÁPASOVÁ VIDEA
Povinné je pořízení standardního zápasového videa dle SŘ.
3.E.6.
KLESAJÍCÍ PRINCIP
Pokuty uvedené v Soutěžním řádu se (tam, kde SŘ klesající princip připouští) udělují v poloviční výši.
3.E.7.
UPDATY VÝSLEDKŮ
Zveřejňování updatů výsledků je povinností pořadatele.
3.E.8.
GARANTI
Trenérská licence je vyžadována pouze u jednoho z dvojice garantů.
3.F.

JINÉ

3.F.1.
TROFEJE
Oba finalisté obdrží medaile29, vítěz obdrží trofej pro vítěze 2.Ligy.
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 soutěže mužů 2021. Nenavrácení putovní trofeje je závazkem klubu bránícím v přihlášce
do soutěže.

29

Počet medailí je daný vzorcem a+10, kde a je počet hráčů oprávněných nastoupit k zápasu playoff, maximálně však 60 kusů
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