SOUTĚŽ MUŽŮ 2021
PŘIHLAŠOVACÍ PROPOZICE V.2

Soutěž mužů je rozdělena do čtyř lig. ČLAF, 2.Liga a 3.Liga jsou ligy 11s formy fotbalu. 4.Liga je liga 9s
fotbalu.
Propozice jsou rozděleny na kapitolu se společnými ustanoveními a na kapitoly týkající se konkrétní
ligy. Informace v kapitole týkající se konkrétní ligy je vždy nutné propojit se společnými ustanoveními,
neboť se vzájemně doplňují a pouze společně podávají ucelenou informaci.

0.

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 s největší pravděpodobností 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 omezit v jejich soukromém, nefotbalovém životě.
Normy ČAAF na současné hrozby pamatují a definují různé postupy pro odkládání zápasů. Na straně
druhé, pouhý strach z nákazy apod. není dostatečnou omluvou pro nenastoupení k zápasům nebo
dokonce pro odstoupení ze soutěže a týmy si toho musí být vědomy již při podávání přihlášky.
0.A.

PODMÍNKY ÚČASTI

0.A.1.
COVID SITUACE
Vzhledem k situaci není možné stanovit jednoznačné termíny začátku a konce jednotlivých lig. Nelze-li
určit, kdy bude možné začít, tak nelze určit, kdy začít. Z tohoto důvodu jsou propozice napsané tak, že
vždy stanovují pouze rozpětí termínů, tzn. nejdřívější možnou a nejzazší možnou variantu.
Tyto propozice defacto obsahují 9 různých scénářů, za jakých by soutěž mohla proběhnout. Konkrétní
scénář určí Rada vydáním aktualizovaných přihlašovacích propozic. Tyto aktualizované přihlašovací
propozice se od stávající podoby budou lišit tím, že místo 9 možných scénářů budou obsahovat pouze
jeden konečný scénář.
Každý z těchto scénářů stanovuje začátek soutěže a rovněž stanovuje konec soutěže. Současně je
však s každým z těchto devíti scénářů spojeno datum, kdy nejpozději lze o daném scénáři rozhodnout
a kdy tedy lze nejpozději vydat aktualizované přihlašovací propozice. Toto datum je označeno jako
limitní den.
Vztah mezi scénáři a limitními dny lze popsat následovně. První ze scénářů má limitní den stanoven na
31.3. Do tohoto dne je tedy ve hře všech 9 scénářů. Nebudou-li však aktualizované přihlašovací
propozice vydány do 31.3., tak scénář číslo I již nadále není možný. Protože by jej již nadále nebylo
možné časově stihnout. Do 7.4. je tedy ve hře již jen 8 scénářů. Pokud by aktualizované přihlašovací
propozice byly vydané v prvních sedmi dubnových dnech, tak by mohly obsahovat scénář číslo II (který
znamená začít tak rychle, jak to jen bude možné), ale mohly by obsahovat i scénář číslo IV (který
znamená začít o 2 týdny později a prodloužit tak přípravné období o 14 dnů).
Pokud aktualizované přihlašovací propozice nebudou vydané ani ve druhý limitní den, tzn. 7.4., tak již
nadále nebude možný ani scénář číslo II atd. Postupně tedy budou nástávat jednotlivé limitní dny a
nebude možné využít scénářů s dalšími čísly. Posledním limitním dnem je pak 26.5., kdy již bude
k dispozici pouze scénář číslo IX. A pokud uplyne i tento den a aktualizované přihlašovací propozice
stále nebudou vyhlášené, tak již soutěž zahájena nebude. Ať se děje, co se děje.
Klíčovým datem pro rozhodnutí o soutěži je den, kdy budou splněny obě tyto podmínky:
 Nebude v platnosti žádné opatření, které by znemožňovalo hrát zápasy. Případně takové
opatření sice v platnosti bude, avšak bude časové omezené a nebude bránit začátku soutěže
 Musí být možný trénink bez omezení nebo s nevýznamným omezením1
1

Nevýznamným omezením může být např. zákaz tréninku v hale, omezení počtu osob na hřišti na 50 apod.
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Až tento den nastane, bude neprodleně svolána Rada, která tyto propozice doplní o přesná data. Ode
dne vydání aktualizovaných přihlašovacích propozic začne soutěž mužů:
 Ne dříve než za 45 dnů
 Ne dříve než 15.5. Toto datum je spojeno s prvním limitním dnem. Aby bylo možné začít 15.5.
(avšak v ne dříve!), musí být aktualizované přihlašovací propozice vydané nejpozději 31.3.
 Ne později než 11.7. Toto datum je spojeno s posledním (devátým) limitním dnem, tzn. s 26.5.
Nebudou-li aktualizované přihlašovací propozice vydány nejpozději v tento den, bude soutěž
mužů v této podobě zrušena

Optimální plán

I
Limitní den 31.3.

Posunutý plán

II

III

Zkrácený plán

Scénář
IV
V
VI

VII

VIII

IX

7.4.
14.4.
21.4.
28.4.
5.5.
Začátek soutěže 15.5.

12.5.
22.5.

19.5.
29.5.

26.5. Limitní den
5.6.
12.6.
19.6.
26.6.
3.7.
10.7. Začátek soutěže

Czech Bowl 14.8.
¤ 21.8.
Náhradní termín 28.8. ¤ 28.8.
4.9.
¤
4.9.
11.9. ¤ 11.9. 11.9. 11.9. 11.9. 11.9. Czech Bowl
18.9. ¤
¤
¤
¤
¤
¤ Finálové zápasy nižších lig vždy o týden dříve
25.9. 25.9. 25.9. 25.9. 25.9. Náhradní termín
S ohledem na výše uvedené lze identifikovat tři významné milníky, resp. stavy mezi nimi:
 Optimální plán. Podoba soutěže s primárně naplánovaným začátkem (15.5.), koncem a bez
nutnosti upravovat formát. O optimálním plánu musí být rozhodnuto nejpozději v první limitní den
a optimální plán znamená postup podle scénáře číslo I
 Posunutý plán. Nebude-li optimální plán možný, zůstane zachován formát i termínová struktura,
avšak celá soutěž bude posunutá, tzn. původně plánovaný začátek i původně plánovaný konec
budou posouvány o stejný počet týdnů, konkrétně o jeden, dva, tři nebo čtyři týdny. O posunutém
plán musí být rozhodnuto nejpozději v pátý limitní den a posunutý plán znamená postup podle
některého ze scénářů očíslovaných II až V
 Zkrácený plán. Nebude-li možný ani posunutý plán, bude proti posunutému plánu posouván
začátek soutěže, avšak konec soutěže zůstane stejný jako v případě posunutého plánu. Nutným
důsledkem tedy bude změna formátu a/nebo termínové struktury a délku soutěže bude nutné
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zkrátit o jeden, dva, tři nebo čtyři týdny. O zkráceném plánu musí být rozhodnuto nejpozději
v devátý limitní den a zkrácený plán znamená postup podle některého ze scénářů očíslovaných
VI až IX. Uplyne-li devátý limitní den, není už nadále možný ani zkrácený plán a soutěž mužů
bude v této podobě zrušena
Po vydání aktualizovaných přihlašovacích propozic není v plánu na těchto propozicích něco měnit,
avšak současně bude nutné respektovat aktuální situaci. Pokud se tedy po vydání propozic dojde
k obecnému zhoršení situace a očekávaný postup dle propozic nebude možný, lze rozhodnutím
soutěžního komisaře2 přistoupit ke změně plánu.
Řada dat uvedených v propozicích je uvedena v relativním vztahu k jinému výchozímu datu, které ale
nyní nelze jednoznačně určit, neboť závisí na primárním rozhodnutí o „spuštění“ soutěže. Všechna tato
data budou proto uvedena jednoznačně až v aktualizovaných přihlašovacích propozicích.
0.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.
V případě, že klub chce upravit informace z přihlášky (a je to dovoleno), musí podat novou přihlášku,
která nahradí původní.
Lhůta pro podání přihlášky končí nejdříve 7 dnů po dni, kdy Rada vydá aktualizované přihlašovací
propozice soutěže.
Podané přihlášky zůstávají platné i v případě, že po podání přihlášky dojde k vynucené změně soutěže
ve smyslu změny plánu (optimální-posunutý-zkrácený). Podané přihlášky tedy nelze vzít zpět, resp.
jedinou možností je odstoupení ze soutěže.
0.A.3.
ZAŘAZENÍ DO LIGY
Pro zařazení do lig není žádný přímo daný klíč, týmy si své zařazení zvolí primárně samy. Systémovým
omezením je však velmi zásadní potřeba zařadit do co největšího počtu lig sudý počet týmů. Toto je
vyvolané potřebou volných víkendů pro případné dohrávky odložených zápasů, která bude v sezóně
2021 větší než kdykoliv předtím.
Tým podává přihlášku do konkrétní ligy, nicméně má se za to, že tým bude akceptovat i zařazení do
nižší ligy.
0.A.4.
VAZBY MEZI LIGAMI
Rada je oprávněna změnit zařazení týmu a tým přeřadit z ČLAF do 2.Ligy, resp. z 2.Ligy do 3.Ligy. Pro
změnu zařazení není nutný souhlas týmu a tým musí změnu přijmout, resp. alternativou je odstoupení
týmu ze soutěže včetně příslušných sankcí.
0.A.4.a. Vazba mezi ČLAF a 2.Ligou
Do ČLAF je nutné umístit konkrétní počet týmů. Přesný postup je uveden v příslušné kapitole v části
věnované ČLAF.
0.A.4.b. Vazba mezi 2.Ligou a 3.Ligou
Prioritou je sudý počet týmů. S menšími či většími komplikacemi lze do nižších lig umístit jakýkoliv počet
týmů od 4 do 16, ale nutností je sudý počet.
Pokud se měl 2.Ligy i 3.Ligy účastnit lichý počet týmů, tak Rada jeden tým přesune z 2.Ligy do 3.Ligy a
zajistí tak, aby počet týmů v obou ligách byl sudý.
Pokud by lichý byl celkový počet týmů a nešlo by se tedy vyhnout lichému počtu týmů v jedné z lig, tak
Rada bude optimalizovat počty týmů ve 2.Lize a 3.Lize. Stejný postup by byl nutný i v případě příliš
vysokého počtu přihlášek.
Minimální počet týmů v jakékoliv lize jsou 4. Pokud by se do 2.Ligy nebo 3.Ligy alespoň 4 týmy
nepřihlásily a nebylo by ani možné přesunout týmy mezi ligami, budou tyto ligy spojeny v jednu. Na tuto
spojenou ligu by se pak vztahovaly požadavky kladené na 3.Ligu.
0.A.4.c. Vazba mezi 3.Ligou a 4.Ligou
Pokud se do 4.Ligy nepřihlásí alespoň 4 týmy, tak bude 4.Liga zrušená a týmům bude nabídnuta
možnost přesunu do 3.Ligy, tzn. do 11s formy.
0.A.5.
ÚHRADA ZÁVAZKŮ
Přihlášku lze přijmout pouze od klubu, který vůči ČAAF 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).
2

Současně platí obecný bod Soutěžního řádu, který komukoliv dotčenému rozhodnutím soutěžního komisaře umožňuje podat
námitku Radě. Stanovený postup je tedy maximálně operativní, aniž by však současně dával „neomezenou“ moc do rukou
jediné konkrétní osoby
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0.A.6.
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)
0.A.6.a. Sezóna 2022
Od sezóny 2022 bude výčet nutných podmínek rozšířen i o zápis z členské schůze spolku proběhlé
v loňském roce.
0.A.6.b. Kluby s mimořádným členstvím
Přihláška od klubu s mimořádným členstvím může být odmítnuta, pokud nebude možné přeshraničně
cestovat a neodehrané zápasy by narušily průběh soutěže.
Pokud přihláška přijata bude, bere na sebe tým klubu s mimořádným členstvím plné riziko ve smyslu
uzavření hranic a nemožnosti cestovat, a to jak ve směru z Česka do zahraničí, tak i ze zahraničí do
Česka.3 Pokud by k takové situaci došlo, budou zápasy týmu odkládány podobně jako v případě
karantény týmu.
0.A.7.
POZDNÍ PŘIHLÁŠKA
S ohledem na zkrácené lhůty není žádná možnost podat pozdní přihlášku. Všechny tři výše uvedené
body musí být splněny nejpozději v poslední den příslušné lhůty a nebudou-li splněny, tým se soutěže
nebude moci zúčastnit.
0.A.8.
HRÁČI
V roli hráčů smí nastoupit pouze členové ČAAF se zaplaceným členským příspěvkem jednotlivce (ČPJ)
na rok 2021 ve výši alespoň 1000 Kč, kteří splňují věkové omezení dané SŘ.
0.A.9.
TRENÉŘI
V roli trenérů smí nastoupit pouze členové ČAAF, úhrada ČPJ na rok 2021 není nutná.
0.B.
STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE
Startovné a soutěžní kauce se liší dle ligy.
0.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.
Obecná pravidla pro platby jsou uvedena v Nařízení Parlamentu o členských příspěvcích. Čísla
bankovních účtů jsou uvedena na webu ČAAF.
0.B.2.
ÚHRADA STARTOVNÉHO
Startovné nesmí být zaplaceno dříve, než Rada vydá aktualizované přihlašovací propozice. Současně
musí být zaplaceno ve lhůtě pro podání přihlášky. Ne později.
Platbu je třeba logicky popsat, například jako Startovné-Muži-ALL.
0.B.3.
ÚHRADA SOUTĚŽNÍ KAUCE
Soutěžní kauce nesmí být zaplacena dříve, než Rada vydá aktualizované přihlašovací propozice.
Současně musí být zaplacena ve lhůtě pro podání přihlášky. Ne později.
Platbu je třeba logicky popsat, například jako Soutěžní kauce-Muži-ALL.
0.B.4.
TÝMY KLUBŮ S MIMOŘÁDNÝM ČLENSTVÍM
Startovné a soutěžní kauce pro týmy klubů s mimořádným členstvím může být stanoveno odlišně.
Startovné může odrážet vyšší náklady ČAAF na nominované rozhodčí. Soutěžní kauce může odrážet
určitou nejistotu spojenou s členstvím klubu.
0.C.
FORMÁT
Formát každé z lig je vysvětlen v části Propozic věnované konkrétní lize.

3

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
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0.C.1.
SEZÓNA 2022
Počty týmů v jednotlivých ligách soutěže mužů 2022 nejsou stanoveny, stejně tak není stanovena žádná
přímá vazba mezi výsledky sezóny 2021 (nebo předešlých) a zařazením do lig soutěže mužů 2022.
0.D.
TERMÍNOVÁ LISTINA
Termínovou listinu vydá soutěžní komisař v nejkratší době po uzavření přihlášek, resp. po dodání
možných termínů týmy.
0.D.1.
DODÁNÍ MOŽNÝCH TERMÍNŮ
Týmy jsou povinny dodat možné termíny svých domácích zápasů. Lhůta pro dodání možných termínů
skončí 10 dnů po konci lhůty pro přihlašování.
0.D.2.
REPREZENTAČNÍ ZÁPAS
Během srpna nebo záři může proběhnout reprezentační zápas ME, patrně proti Rusku. Primárně je
zápas naplánován na víkend 7.8.-8.8., ale termín zatím finalizován není a nelze ani s jistotou potvrdit,
zdali zápas skutečně proběhne. Pokud by k zápasu opravdu došlo, může soutěžní komisař upravit
termínovou listinu všech lig a vyřešit tuto termínovou kolizi.
0.E.

PRAVIDLA A NORMY

0.E.1.
IMPORTI
Omezení importů se řídí bodovým systémem dle SŘ, avšak uvažované zvýhodnění domácího
quarterbacka implementováno není.
Povolení k dlouhodobému pobytu a pracovní vztah musí být předloženy nejpozději sedmé úterý4 po
datu, kdy import nastoupil k prvnímu soutěžnímu zápasu, a současně nejpozději do úterý před prvním
zápasem playoff.5
0.E.2.
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.
0.E.3.
SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ
Pro vymezení soutěžní období platí ustanovení uvedené v SŘ.
0.E.4.
HOSTOVÁNÍ
O hostování v týmech soutěže mužů nelze žádat dřív, než začne soutěžní období.
0.F.

JINÉ

0.F.1.
HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU
Odehráním soutěže vznikne příslušnému klubu nárok na hlasy na zasedání Parlamentu. Počty hlasů
jsou dané Stanovami.
0.F.2.
GARANTI
Vyžadovanou trenérskou licencí je licence pro tackle fotbal. Licence pro flag fotbal požadavek daný
Soutěžním řádem nesplňuje.
0.F.3.
PROŠKOLENÍ
Proškolení, provedené před prvním zápasem týmu, provádí týmem vybraný školitel6, který se současně
stává „partnerem“ klubu v otázkách pravidel a norem pro celou sezónu 2021. 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

4

U uvažovaného začátku základní části 15.5. tak bude pro hráče, kteří nastoupí v prvním kole, platit lhůta 29.6.
Pokud by se první zápas playoff konal v úterý, bude za tento den považováno předchozí úterý
6
Skupina možných školitelů je daná, tzn. školitele si nelze stanovit zcela libovolně. V případě neuspořádání proškolení bude
školitel týmu přidělen náhodně
5
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Pro nové7 týmy je povinné úplné proškolení, které v plné výši hradí ČAAF. Pro ostatní týmy je
uspořádání proškolení dobrovolné, jeho úroveň si týmy mohou zvolit8 a ČAAF spoluhradí náklady9
proškolení do výše 3000 Kč. Náklady nad limit budou týmu odečteny ze soutěžní kauce.
0.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 standard pro 3.Ligu nebo 4.Ligu, podle formy
 Oba týmy musí být účastníky soutěže mužů 2021
 Termín, čas a areál zápasu musí být nahlášen nejpozději 3 týdny před jeho konáním
 Zápas se musí odehrát před prvním zápasem jednoho nebo druhého týmu
 Nelze žádat rozhodčí na víkend, ve kterém se bude pořádat školení rozhodčích
V případě nesplnění těchto podmínek platí standardní podmínky pro zajištění rozhodčích.
0.F.5.
MARKETINGOVÉ UŽITÍ
Jednotlivé ligy mohou mít v názvu i jméno titulárního partnera, resp. může dojít k určení marketingového
pojmenování ligy s ohledem na titulárního partnera.
ČAAF je oprávněna využít prostory v areálu a plochy na výstrojích hráčů pro reklamní a obchodní účely
za podmínek stanovených ve zvláštní směrnici Předsednictva. Účinnost takové směrnice nesmí nastat
dříve, než 2 měsíce po jejím vydání.
0.F.5.a. Soutěž mužů 2022
Směrnice tohoto obsahu týkající se soutěže mužů 2022 musí být vydaná nejpozději 30.11.2021.

7

Tým klubu, který se neúčastnil soutěže mužů v sezóně 2019 nebo 2020. Neuspořádání povinného proškolení vede k navýšení
startovného
8
Přesněji řečeno, mohou si zvolit úplné nebo zkrácené proškolení. Konzultační rozsah je defaultní minimum
9
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
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1.

ČLAF

ČLAF (Česká liga amerického fotbalu) je elitní výkonnostní úrovní soutěže mužů v Česku. Vítěz ČLAF
získá titul Mistr10 České republiky v americkém fotbale (pro rok 2021).
1.A.

PODMÍNKY ÚČASTI

1.A.1.
PŘIHLÁŠKY
Přihlášky budou akceptované následovně:
 4 nebo 5 přihlášek: Všechny přihlášky budou akceptované, ale počet zápasů klesne z 8 na 6
 6 přihlášek: Všechny přihlášky budou akceptované
 7 přihlášek: Nepodaří-li dodatečně nalézt osmý tým se zvýhodněnými podmínkami, tak Rada
z přihlášených týmů vybere 6 účastníků a 1 tým bude přeřazen do 2.Ligy
 8 přihlášek: Všechny přihlášky budou akceptované
 9 přihlášek: Nepodaří-li dodatečně nalézt desátý tým se zvýhodněnými podmínkami, tak Rada
z přihlášených týmů vybere 8 účastníků. 1 tým bude přeřazen do 2.Ligy
 10 přihlášek: Všechny přihlášky budou akceptované
 11 nebo více přihlášek: Rada z přihlášených týmů vybere 10 účastníků. Zbývající týmy budou
přeřazeny do 2.Ligy
1.A.1.a. Zvýhodnění
Pokud přihlášky podá 7 nebo 9 klubů, budou osloveny všechny kluby s možností obsadit osmé, resp.
desáté místo. Pro takový dodatečný tým budou platit veškeré podmínky platné pro 2.Ligu, včetně
startovného. V případě, že o dodatečné místo bude mít zájem více klubů, rozhodne o dodatečném týmu
Rada.
1.B.

STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE

1.B.1.
VÝŠE STARTOVNÉHO
Startovné činí 40000 Kč.11
1.B.2.
NAVÝŠENÍ STARTOVNÉHO
Startovné se navyšuje v následujících případech. Navýšené startovné musí být doplaceno do 31.
července. Pokud současně nastane více případů, navyšuje se pak startovné o jejich součet
 Neuspořádání povinného proškolení: 5000 Kč
 Chybějící bezvadné dresy: 50000 Kč (chybějící jedna sada); 100000 Kč (chybějící dvě sady)
 Odvolání souhlasu garanta nebo změna12 garanta: 5000 Kč
 Garant bez licence: 20000 Kč (v případě chybějící licence u jednoho garanta); 50000 Kč (v
případě chybějící licence u obou garantů)
1.B.3.
VÝŠE SOUTĚŽNÍ KAUCE
Soutěžní kauce činí 20000 Kč.13
1.C.
FORMÁT
Počet týmů ČLAF je daný přihláškami. V každém případě budou všechny týmy v jedné společné
skupině.
1.C.1.
ZÁKLADNÍ ČÁST
Formát základní části dle počtu týmů:
 4 týmy: Každý tým odehraje šest zápasů, proti každému týmu dva
 5 týmů: Každý tým odehraje šest zápasů, proti dvěma vybraným týmům dva zápasy, proti
zbývajícím dvěma týmům jeden zápas
 6 týmů: Každý tým odehraje osm zápasů, proti třem vybraným týmům dva zápasy, proti
zbývajícím dvěma týmům jeden zápas
 8 týmů: Každý tým odehraje osm zápasů, proti jednomu vybranému týmům dva zápasy, proti
zbývajícím šesti týmům jeden zápas
10

V angličtině Champion
V případě přeřazení týmu do 2.Ligy bude přeplatek ihned navrácen
12
Garanta lze změnit nejpozději 31. května. 31. květen je i rozhodné datum pro posouzení, zdali garant má, nebo nemá licenci
13
V případě přeřazení týmu do 2.Ligy bude přeplatek ihned navrácen
11
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 10 týmů: Každý tým odehraje osm zápasů, proti osmi týmům jeden, se zbývajícím jedním týmem
se nesetká vůbec
1.C.2.
PLAYOFF, FINÁLE (CZECH BOWL)
Do finále postoupí první dva týmy pořadí základní části.
Pořadatelem finále bude ČAAF.
1.D.

TERMÍNOVÁ LISTINA

1.D.1.
SOUTĚŽNÍ TERMÍNY
1.D.1.a. Optimální plán
1. kolo: 15.5.-16.5.
2. kolo: 22.5.-23.5.
3. kolo: 5.6.-6.6.
4. kolo: 12.6.-13.6.
5. kolo: 26.6.-27.6.
6. kolo: 3.7.-4.7.
7. kolo: 17.7.-18.7.
8. kolo: 24.7.-25.7.
Konec základní části včetně možných dohrávek: 8.8. (tzn. 12 týdnů po 1. kole)
Na 8 zápasů připadnou každému týmu 3 volné víkendy vložené mezi jednotlivá kola a 2 volné víkendy
mezi plánovaným 8. kolem a finále. Pro všechna kola, resp. volné víkendy platí, že jsou naprosto bez
výjimky společné pro všechny týmy a pouze na víkendy s naplánovanými koly lze dodávat volné
termíny. Na volné termíny nebudou týmům plánované žádné zápasy, slouží výhradně jako záložní.
1.D.1.b. Posunutý plán
1. kolo: Platí data optimálního plánu posunutá o 1, 2, 3 nebo 4 týdny, tzn. data platná pro některý ze
scénářů II až V (nejpozději tedy 12.6.-13.6.)
…
8. kolo: Platí data optimálního plánu posunutá o 1, 2, 3 nebo 4 týdny, tzn. data platná pro některý ze
scénářů II až V (nejpozději tedy 21.8.-22.8.)
Konec základní části včetně možných dohrávek: 12 týdnů po 1. kole (nejpozději tedy 5.9.)
Na 8 zápasů připadnou každému týmu 3 volné víkendy vložené mezi jednotlivá kola a 2 volné víkendy
mezi plánovaným 8. kolem a finále. Pro všechna kola, resp. volné víkendy platí, že jsou naprosto bez
výjimky společné pro všechny týmy a pouze na víkendy s naplánovanými koly lze dodávat volné
termíny. Na volné termíny nebudou týmům plánované žádné zápasy, slouží výhradně jako záložní.
1.D.1.c. Zkrácený plán
1. kolo: Dle dostupné délky základní části, tzn. data platná pro některý ze scénářů VI až IX, tzn.
nejpozději 10.7.-11.7.
…
8. kolo: 28.8.-29.8.
Konec základní části včetně možných dohrávek: 5.9.
Na 8 zápasů připadnou každému týmu 0-3 volné víkendy vložené mezi jednotlivá kola a 1 volný víkend
mezi plánovaným 8. kolem a finále. Pro všechna kola, resp. volné víkendy platí, že jsou naprosto bez
výjimky společné pro všechny týmy a pouze na víkendy s naplánovanými koly lze dodávat volné
termíny. Na volné termíny nebudou týmům plánované žádné zápasy, slouží výhradně jako záložní.
1.D.2.
CZECH BOWL
1.D.2.a. Optimální plán
Finále se uskuteční v intervalu 13.8. (pátek) až 16.8. (pondělí). Z tohoto intervalu bude přesný termín
finále stanoven později s ohledem na maximální společenský profit z tohoto zápasu.
Bude-li finále odloženo z důvodu karantény na náhradní termín, uskuteční se o víkendu 28.8.-29.8. Na
náhradní termín by se finále odložilo bez ohledu na postoj týmů a před náhradním termínem lze na týmy
uvalit karanténu.14
1.D.2.b. Posunutý plán
Finále se uskuteční v intervalu pátek až pondělí, tři týdny po plánovaném 8. kole. Z tohoto čtyřdenního
intervalu bude přesný termín finále stanoven později s ohledem na maximální společenský profit
z tohoto zápasu.

14

Týmům by se tedy mohly před náhradním (!!) termínem finále zakázat společné tréninky a vyloučit tak situaci, kdy by se tým
ocitl v karanténě v den zápasu
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Bude-li finále odloženo z důvodu karantény na náhradní termín, uskuteční se o dva víkendy později. Na
náhradní termín by se finále odložilo bez ohledu na postoj týmů a před náhradním termínem lze na týmy
uvalit karanténu.15
1.D.2.c. Zkrácený plán
Finále se uskuteční v intervalu 10.9. (pátek) až 13.9. (pondělí). Z tohoto intervalu bude přesný termín
finále stanoven později s ohledem na maximální společenský profit z tohoto zápasu.
Bude-li finále odloženo z důvodu karantény na náhradní termín, uskuteční se o víkendu 25.9.-26.9. Na
náhradní termín by se finále odložilo bez ohledu na postoj týmů a před náhradním termínem lze na týmy
uvalit karanténu.16
1.D.3.
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).
1.D.4.
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.
IMPORTI
Na zápasovou soupisku lze zapsat importy odpovídající v bodovém systému ve smyslu SŘ nejvýše 4
bodům.17 Všichni importi mohou být současně na hřišti.
1.E.2.
STANDARDY AREÁLŮ
V zápasech je nutno dodržet následující:
 Základní povinné značení
o V playoff a v televizních zápasech 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
Počínaje sezónou 2023 bude možné zápasy ČLAF hrát výhradně v areálech, které budou splňovat
podmínky dané SŘ pro areál 500.
1.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.
1.E.4.
VÝSTROJE
Všichni hráči musí mít stejné dresy, kalhoty i helmy18 (včetně designových prvků, reklam apod.). Hráči
nesplňující toto pravidlo nesmí k zápasu nastoupit.
1.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.
1.E.6.
ZÁPASOVÁ VIDEA
Povinné je pořízení standardního zápasového videa dle SŘ.

15

Týmům by se tedy mohly před náhradním (!!) termínem finále zakázat společné tréninky a vyloučit tak situaci, kdy by se tým
ocitl v karanténě v den zápasu
16
Týmům by se tedy mohly před náhradním (!!) termínem finále zakázat společné tréninky a vyloučit tak situaci, kdy by se tým
ocitl v karanténě v den zápasu
17
Přípustné varianty jsou tedy QB kategorie A, QB kategorie B, dvojice ne-QB kategorie A, čtyři ne-QB kategorie B, případně
kombinace jednoho ne-QB kategorie A a dvou ne-QB kategorie B
18
Povinnost se týká i facemasek, brad a upínácích pásků. Povinnosti spojené s helmami a jejich součástmi se netýkají typů nebo
tvarů, ale výhradně barevnosti. Jedinou výjimkou z jednotného vzhledu jsou nepovinné vlajky dle občanství hráče
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1.E.7.
STATISTIKY
Pořízení zápasových statistik je povinností pořadatele.
1.E.8.
UPDATY VÝSLEDKŮ
Zveřejňování updatů výsledků je povinností pořadatele.
1.E.9.
KLESAJÍCÍ PRINCIP
Pokuty uvedené v SŘ se udělují v jedenapůlnásobné výši (tam, kde SŘ klesající princip připouští).
1.E.10. DRESY
Všechny týmy jsou povinny mít k dispozici19 dvě sady dresů, jednu bílou a jednu barevnou. Nesplnění
této povinnosti vede k navýšení startovného.
Tyto sady musí být ve smyslu SŘ certifikované jako bezvadné, případně s výjimkou určenou klubům
s mimořádným členstvím nebo se závadou spočívající v nesplnění podmínky jednobarevnosti.
1.F.

JINÉ

1.F.1.
TROFEJE
Oba finalisté obdrží medaile20, 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 2022. Nenavrácení putovní trofeje je závazkem klubu bránícím v přihlášce
do soutěže.
1.F.2.
EVROPSKÁ SOUTĚŽ
Pokud se jeden nebo oba finalisté ČLAF 2021 přihlásí v sezóně 2022 do evropské Ligy mistrů nebo
obdobné21 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 2021 ano.

19

Referenčním datem je první zápas týmu v soutěži. K tomuto dni musí mít tým dvě sady dresů
Připraveno bude 60 kusů
21
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
20
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2.

2.LIGA

2.Liga (Druhá liga amerického fotbalu) je druhou výkonnostní úrovní soutěže mužů v Česku.
2.A.

PODMÍNKY ÚČASTI

2.A.1.
PŘIHLÁŠKY
Přihlášky budou akceptované v podobě, v jaké je kluby podají, pokud půjde o sudé číslo mezi 4 a 16
(včetně).
Pokud se do 2.Ligy přihlásí lichý počet týmů a současně se lichý počet týmů přihlásí do 3.Ligy, tak Rada
jeden tým přesune do 3.Ligy. Pokud se lichý počet týmů přihlásí pouze do 2.Ligy, tak Rada bude
optimalizovat počty týmů ve 2.Lize a 3.Lize. Stejný postup by byl nutný i v případě příliš vysokého (nebo
nízkého) počtu přihlášek.
2.B.

STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE

2.B.1.
VÝŠE STARTOVNÉHO
Startovné činí 10000 Kč.
2.B.2.
NAVÝŠENÍ STARTOVNÉHO
Startovné se navyšuje v následujících případech. Navýšené startovné musí být doplaceno do 31.
července. Pokud současně nastane více případů, navyšuje se pak startovné o jejich součet
 Neuspořádání povinného proškolení: 5000 Kč
 Chybějící bezvadné dresy: 20000 Kč (chybějící jedna sada); 50000 Kč (chybějící dvě sady)
 Odvolání souhlasu garanta nebo změna22 garanta: 5000 Kč
 Garant bez licence: 20000 Kč
2.B.3.
NAVÝŠENÍ STARTOVNÉHO (II.)
Startovné se navyšuje dle počtu hráčů, kteří za tým alespoň jednou nastoupí. Navýšené startovné musí
být doplaceno do 30. září.
 Do 30 hráčů: startovné se nijak nenavyšuje
 Mezi 30 a 50 hráči: 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
2.B.4.
VÝŠE SOUTĚŽNÍ KAUCE
Soutěžní kauce činí 10000 Kč.
2.C.
FORMÁT
Formát ligy bude stanoven po uzavření přihlášek. Podle počtu přihlášených týmů budou týmy v jedné
společné skupině, nebo budou rozděleny do dvou regionálních skupin.
2.C.1.
ZÁKLADNÍ ČÁST
Ať již bude formát jakýkoliv, každý tým odehraje šest zápasů. Počty zápasů proti jednotlivým soupeřům
budou dané celkovým počtem týmů.23
2.C.2.
PLAYOFF, FINÁLE (SILVER BOWL)
Pokud budou týmy rozděleny do dvou skupin, postoupí do finále vítězové skupin.
Pokud budou týmy v jedné společné skupině, postoupí do finále první dva týmy pořadí základní části.
Nerozhodne-li se ČAAF pořádat finále sama, určí pořadatelem finále ČAAF jednoho z finalistů, kteří
musí být připraveni zápas pořádat.

22
23

Garanta lze změnit nejpozději 31. května. 31. květen je i rozhodné datum pro posouzení, zdali garant má, nebo nemá licenci
S ohledem na nezbytnost společných volných víkendů mohou být zvoleny i formáty, které by za jiných okolností zvoleny nebyly.
Při 10 týmech by nejspíš byla zvolena rozdělení týmů do dvou skupin, ve kterých by ale hrál každý s každým a navíc by
týmy odehrály dva zápasy proti týmům z druhé skupiny. Při 14 týmech by pak v úvahu připadalo rozdělení do dvou skupin
po 7 týmech, avšak s využitím meziskupinových zápasů a tím pádem bez toho, aby se tým potkal se všemi soupeři
z vlastní skupiny
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2.D.

TERMÍNOVÁ LISTINA

2.D.1.
SOUTĚŽNÍ TERMÍNY
Pro 2.Ligu a 3.Ligu a 4.Ligou budou použity dva scénáře, jak bude naplánovaný mix zápasových a
volných víkendů. Dvě ligy se budou hrát podle jednoho scénáře, jedna liga se bude hrát podle druhého.
Předem nelze říct, který scénář bude použit pro kterou ligu, podstatné budou počty týmů v těchto ligách.
Cílem bude rozložit počty zápasů co nejrovnoměrněji.
2.D.1.a. Optimální plán
1. kolo: 15.5.-16.5.
…
6. kolo: 17.7.-18.7. / 24.7.-25.7. (jeden scénář / druhý scénář)
Konec základní části včetně možných dohrávek: 1.8. (tzn. 11 týdnů po 1. kole)
Na 6 zápasů připadnou každému týmu 4 / 5 volných víkendů vložených mezi jednotlivá kola a 2 / 1 volný
víkend mezi plánovaným 6. kolem a finále. Pro všechna kola, resp. volné víkendy platí, že jsou naprosto
bez výjimky společné pro všechny týmy a pouze na víkendy s naplánovanými koly lze dodávat volné
termíny. Na volné termíny nebudou týmům plánované žádné zápasy, slouží výhradně jako záložní.
2.D.1.b. Posunutý plán
1. kolo: Platí data optimálního plánu posunutá o 1, 2, 3 nebo 4 týdny, tzn. data platná pro některý ze
scénářů II až V (nejpozději tedy 12.6.-13.6.)
…
6. kolo: Platí data optimálního plánu posunutá o 1, 2, 3 nebo 4 týdny, tzn. data platná pro některý ze
scénářů II až V (nejpozději tedy 14.8.-15.8. / 21.8.-22.8.)
Konec základní části včetně možných dohrávek: 11 týdnů po 1. kole (nejpozději tedy 29.8.)
Na 6 zápasů připadnou každému týmu 4 / 5 volných víkendů vložených mezi jednotlivá kola a 2 / 1 volný
víkend mezi plánovaným 6. kolem a finále. Pro všechna kola, resp. volné víkendy platí, že jsou naprosto
bez výjimky společné pro všechny týmy a pouze na víkendy s naplánovanými koly lze dodávat volné
termíny. Na volné termíny nebudou týmům plánované žádné zápasy, slouží výhradně jako záložní.
2.D.1.c. Zkrácený plán
1. kolo: Dle dostupné délky základní části, tzn. data platná pro některý ze scénářů VI až IX, tzn.
nejpozději 10.7.-11.7.
…
6. kolo: 21.8.-22.8.
Konec základní části včetně možných dohrávek: 29.8.
Na 6 zápasů připadne každému týmu alespoň 1 volný víkend vložený mezi jednotlivá kola a 1 volný
víkend mezi plánovaným 6. kolem a finále. Pro všechna kola, resp. volné víkendy platí, že jsou naprosto
bez výjimky společné pro všechny týmy a pouze na víkendy s naplánovanými koly lze dodávat volné
termíny. Na volné termíny nebudou týmům plánované žádné zápasy, slouží výhradně jako záložní.
2.D.2.
SILVER BOWL
2.D.2.a. Optimální plán
Finále se uskuteční o víkendu 7.8.-8.8.
Bude-li finále odloženo z důvodu karantény na náhradní termín, uskuteční se o víkendu 21.8.-22.8.
Podmínkou odložení finále na náhradní termín je souhlas obou týmů.
2.D.2.b. Posunutý plán
Proti optimálnímu plánu se finále uskuteční o 1, 2, 3 nebo 4 týdny později, tzn. dle některého ze scénářů
II až V.
Bude-li finále odloženo z důvodu karantény na náhradní termín, uskuteční se o dva víkendy později.
Podmínkou odložení finále na náhradní termín je souhlas obou týmů.
2.D.2.c. Zkrácený plán
Finále se uskuteční o víkendu 4.9.-5.9.
Bude-li finále odloženo z důvodu karantény na náhradní termín, uskuteční se o víkendu 18.9.-19.9.
Podmínkou odložení finále na náhradní termín je souhlas obou týmů.
2.D.3.
ODEHRÁNÍ ZÁPASU V NEOBVYKLÉM AREÁLU
Kompenzace soupeři ve smyslu SŘ platí do výše 60 Kč za km (jen jedním směrem).
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2.E.

PRAVIDLA A NORMY

2.E.1.
IMPORTI
Na zápasovou soupisku lze zapsat importy odpovídající v bodovém systému ve smyslu SŘ nejvýše 2
bodům.24 Všichni importi mohou být současně na hřišti.
2.E.2.
STANDARDY AREÁLŮ
V zápasech je nutno dodržet následující
 Základní povinné značení
o V playoff plné značení
 Yardlines po 5 yardech
 Podavači míčů
 Adekvátní kapacita hráčských šaten, počet sprch a WC
 Šatna rozhodčích pro 5 osob
o V playoff pro 7 osob
 WC pro diváky do 100 metrů od tribuny
 Ukazatel skóre
 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.
2.E.4.
MÍČE
Zápasy lze hrát pouze s míči Wilson ČAAF založenými na GST míči, s černými vroubkovanými švy.
Pořadatel je pro zápas povinen zajistit 3 míče.
2.E.5.
ZÁPASOVÁ VIDEA
Povinné je pořízení standardního zápasového videa dle SŘ.
2.E.6.
UPDATY VÝSLEDKŮ
Zveřejňování updatů výsledků je povinností pořadatele.
2.E.7.
GARANTI
Trenérská licence je vyžadována pouze u jednoho z dvojice garantů.
2.E.8.
KLESAJÍCÍ PRINCIP
Pokuty uvedené v SŘ se udělují v uvedené výši.
2.E.9.
DRESY
Všechny týmy jsou povinny mít k dispozici25 dvě sady dresů, jednu bílou a jednu barevnou. Nesplnění
této povinnosti vede k navýšení startovného.
Tyto sady musí být ve smyslu SŘ certifikované jako bezvadné, případně s výjimkou určenou klubům
s mimořádným členstvím nebo se závadou spočívající v nesplnění podmínky jednobarevnosti.
2.F.

JINÉ

2.F.1.
TROFEJE
Oba finalisté obdrží medaile26, 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 2022. Nenavrácení putovní trofeje je závazkem klubu bránícím v přihlášce
do soutěže.

24

Přípustné varianty jsou tedy jeden ne-QB kategorie A nebo dva ne-QB kategorie B
Referenčním datem je první zápas týmu v soutěži. K tomuto dni musí mít tým dvě sady dresů
26
Připraveno bude 60 kusů
25
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3.

3.LIGA

3.Liga (Třetí liga amerického fotbalu) je třetí výkonnostní úrovní soutěže mužů v Česku.
3.A.

PODMÍNKY ÚČASTI

3.A.1.
PŘIHLÁŠKY
Přihlášky budou akceptované v podobě, v jaké je kluby podají.
3.B.

STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE

3.B.1.
VÝŠE STARTOVNÉHO
Startovné činí 10000 Kč.
3.B.2.
NAVÝŠENÍ STARTOVNÉHO
Startovné se navyšuje v následujících případech. Navýšené startovné musí být doplaceno do 31.
července. Pokud současně nastane více případů, navyšuje se pak startovné o jejich součet
 Neuspořádání povinného proškolení: 5000 Kč
 Chybějící bezvadné barevné dresy: 20000 Kč27
 Odvolání souhlasu garanta nebo změna28 garanta: 5000 Kč
 Garant bez licence: 20000 Kč
3.B.3.
NAVÝŠENÍ STARTOVNÉHO (II.)
Startovné se navyšuje dle počtu hráčů, kteří za tým alespoň jednou nastoupí. Navýšené startovné musí
být doplaceno do 30. září.
 Do 30 hráčů: startovné se nijak nenavyšuje
 Mezi 30 a 50 hráči: 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
3.B.4.
VÝŠE SOUTĚŽNÍ KAUCE
Soutěžní kauce činí 10000 Kč.
3.C.
FORMÁT
Propozice se shodují s kapitolou 2.C.
3.D.

TERMÍNOVÁ LISTINA

3.D.1.
SOUTĚŽNÍ TERMÍNY
Propozice se shodují s kapitolou 2.D.1.
3.D.2.
BRONZE BOWL
Propozice se shodují s kapitolou 2.D.2.
3.D.3.
ODEHRÁNÍ ZÁPASU V NEOBVYKLÉM AREÁLU
Kompenzace soupeři ve smyslu SŘ platí do výše 60 Kč za km (jen jedním směrem).
3.E.

PRAVIDLA A NORMY

3.E.1.
IMPORTI
Na zápasovou soupisku lze zapsat importy odpovídající v bodovém systému ve smyslu SŘ nejvýše 1
bodu.29
3.E.2.
STANDARDY AREÁLŮ
V zápasech je nutno dodržet následující:
 Základní povinné značení
 Yardlines po 5 yardech
27

Lze snížit až na 10000 Kč, pokud tým bude mít k dispozici bezvadné bílé dresy
Garanta lze změnit nejpozději 31. května. 31. květen je i rozhodné datum pro posouzení, zdali garant má, nebo nemá licenci
29
Přípustnou variantou jsou tedy pouze jeden ne-QB kategorie B
28
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Podavači míčů
Adekvátní kapacita hráčských šaten, počet sprch a WC
Šatna rozhodčích pro 5 osob
Ukazatel skóre
Mikrofon pro refereeho

3.E.3.
OMEZENÍ ZÁPASOVÉ SOUPISKY
Minimální počet hráčů týmu připravených ke hře není stanoven.
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.
Soutěž mužů 2021 je poslední soutěž, ve které lze využít míče s bílými hladkými švy.
3.E.5.
ZÁPASOVÁ VIDEA
Povinné je pořízení zápasového videa s úlevou dle SŘ.
3.E.6.
UPDATY VÝSLEDKŮ
Zveřejňování updatů výsledků je povinností pořadatele.
3.E.7.
KLESAJÍCÍ PRINCIP
Pokuty uvedené v SŘ se udělují v poloviční výši (tam, kde SŘ klesající princip připouští).
3.E.8.
GARANTI
Trenérská licence je vyžadována pouze jednoho z dvojice garantů.
3.E.9.
DRESY
Všechny týmy jsou povinny mít k dispozici30 jednu barevnou sadu dresů. Nesplnění této povinnosti vede
k navýšení startovného.
Tato sada musí být ve smyslu SŘ certifikovaná jako bezvadná, případně s výjimkou určenou klubům
s mimořádným členstvím nebo se závadou spočívající v nesplnění podmínky jednobarevnosti.
3.F.

JINÉ

3.F.1.
TROFEJE
Oba finalisté obdrží medaile31, vítěz obdrží trofej pro vítěze 3.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 2022. Nenavrácení putovní trofeje je závazkem klubu bránícím v přihlášce
do soutěže.

30
31

Referenčním datem je první zápas týmu v soutěži
Připraveno bude 60 kusů
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4.

4.LIGA

4.Liga (Čtvrtá liga amerického fotbalu) je čtvrtou výkonnostní úrovní soutěže mužů v Česku. 4.Liga je
jedinou ligou 9s formy fotbalu.
4.A.

PODMÍNKY ÚČASTI

4.A.1.
PŘIHLÁŠKY
Přihlášky budou akceptované v podobě, v jaké je kluby podají.
4.B.

STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE

4.B.1.
VÝŠE STARTOVNÉHO
Startovné činí 10000 Kč.
4.B.2.
NAVÝŠENÍ STARTOVNÉHO
Startovné se navyšuje v následujících případech. Navýšené startovné musí být doplaceno do 31.
července. Pokud současně nastane více případů, navyšuje se pak startovné o jejich součet
 Neuspořádání povinného proškolení: 5000 Kč
 Chybějící bezvadné barevné dresy: 20000 Kč32
 Odvolání souhlasu garanta nebo změna33 garanta: 5000 Kč
 Garant bez licence: 20000 Kč
4.B.3.
NAVÝŠENÍ STARTOVNÉHO (II.)
Startovné se navyšuje dle počtu hráčů, kteří za tým alespoň jednou nastoupí. Navýšené startovné musí
být doplaceno do 30. září.
 Do 30 hráčů: startovné se nijak nenavyšuje
 Mezi 30 a 50 hráči: 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
4.B.4.
VÝŠE SOUTĚŽNÍ KAUCE
Soutěžní kauce činí 10000 Kč.
4.C.
FORMÁT
Propozice se shodují s kapitolou 2.C.
4.D.

TERMÍNOVÁ LISTINA

4.D.1.
SOUTĚŽNÍ TERMÍNY
Propozice se shodují s kapitolou 2.D.1.
4.D.2.
BRONZE BOWL
Propozice se shodují s kapitolou 2.D.2.
4.D.3.
ODEHRÁNÍ ZÁPASU V NEOBVYKLÉM AREÁLU
Kompenzace soupeři ve smyslu SŘ platí do výše 40 Kč za km (jen jedním směrem).
4.E.

PRAVIDLA A NORMY

4.E.1.
IMPORTI
Na zápasovou soupisku lze zapsat importy odpovídající v bodovém systému ve smyslu SŘ nejvýše 1
bodu.34
4.E.2.
STANDARDY AREÁLŮ
V zápasech je nutno dodržet následující:
 Základní povinné značení
32

Lze snížit až na 10000 Kč, pokud tým bude mít k dispozici bezvadné bílé dresy
Garanta lze změnit nejpozději 31. května. 31. květen je i rozhodné datum pro posouzení, zdali garant má, nebo nemá licenci
34
Přípustnou variantou jsou tedy pouze jeden ne-QB kategorie B
33
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 Yardlines po 10 yardech
o V playoff po 5 yardech
 Podavači míčů
 Adekvátní kapacita hráčských šaten, počet sprch a WC
 Šatna rozhodčích pro 5 osob
 Ukazatel skóre
 Mikrofon pro refereeho
4.E.3.
OMEZENÍ ZÁPASOVÉ SOUPISKY
Minimální počet hráčů týmu připravených ke hře není stanoven. Maximální počet hráčů, které lze uvést
na zápasovou soupisku, je 25.
4.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.
Soutěž mužů 2021 je poslední soutěž, ve které lze využít míče s bílými hladkými švy.
4.E.5.
ZÁPASOVÁ VIDEA
Povinné je pořízení zápasového videa s úlevou dle SŘ.
4.E.6.
UPDATY VÝSLEDKŮ
Zveřejňování updatů výsledků je povinností pořadatele.
4.E.7.
KLESAJÍCÍ PRINCIP
Pokuty uvedené v SŘ se udělují v poloviční výši (tam, kde SŘ klesající princip připouští).
4.E.8.
GARANTI
Trenérská licence je vyžadována pouze jednoho z dvojice garantů.
4.E.9.
DRESY
Všechny týmy jsou povinny mít k dispozici35 jednu barevnou sadu dresů. Nesplnění této povinnosti vede
k navýšení startovného.
Tato sada musí být ve smyslu SŘ certifikovaná jako bezvadná, případně s výjimkou určenou klubům
s mimořádným členstvím nebo se závadou spočívající v nesplnění podmínky jednobarevnosti.
4.F.

JINÉ

4.F.1.
TROFEJE
Oba finalisté obdrží medaile36, vítěz obdrží trofej pro vítěze 4.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 2022. Nenavrácení putovní trofeje je závazkem klubu bránícím v přihlášce
do soutěže.

35
36

Referenčním datem je první zápas týmu v soutěži
Připraveno bude 30 kusů
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