FLAGOVÉ SOUTĚŽE 2022
PROPOZICE V.4
Propozice jsou společné pro flagové soutěže žáků, dorostu 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.
Podbarvení představuje upravený text oproti v.3.

0.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

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.
Bez ohledu na případné testování však nelze nijak zaručit, že nemůže dojít k přenosu, natož k 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.
Nebude-li kvůli omezením možné začít soutěž v naplánovaných termínech, může Rada rozhodnout o:
• Posunutí začátku soutěže, v případě nutnosti i opakovaně
• Změně formátu soutěže
• Zrušení soutěže a jejím případném opětovném vyhlášení
0.A.

PODMÍNKY ÚČASTI

0.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.
Rozlišují se první a druhá lhůta. Rovněž se rozlišují nezávazná a závazná přihláška.
0.A.1.a. Nezávazná přihláška
Podání nezávazné přihlášky je možnost, nikoliv povinnost. Nezávaznou přihlášku tým podat může,
avšak nemusí. Na nezávaznou přihlášku není nutné uvádět garanta.
Podání nezávazné přihlášky znamená, že do uplynutí druhé lhůty může tým:
• Podat závaznou přihlášku do ligy uvedené na nezávazné přihlášce
• Nepodat závaznou přihlášku, a tím ze soutěže bez jakýchkoliv sankcí odstoupit
0.A.1.b. Závazná přihláška
Podání závazné přihlášky je nutnou podmínkou účasti týmu v soutěži.
Tým může závaznou přihlášku podat již v první lhůtě. V takovém případě již nelze ze soutěže odstoupit,
přihláška je definitivní a není nutné ji podávat znovu.
Pokud tým v první lhůtě podal nezávaznou přihlášku a nerozhodl se ze soutěže odstoupit, musí ve druhé
lhůtě podat následnou závaznou přihlášku. Pokud se tým nakonec rozhodne závaznou přihlášku
nepodat a již uhradil startovné a soutěžní kauci, budou týmu tyto platby vráceny.
Na závaznou přihlášku je nutné uvést všechny požadované údaje, nicméně není nutné znovu zajišťovat
podpisy garantů, pokud jsou uvedeny již na nezávazné přihlášce a nedošlo ke změně garantů.
0.A.1.c. Změna přihlášky
Pokud tým postupně podá nezávaznou i závaznou přihlášku, případně chce upravit informace na
přihlášce, musí na nové přihlášce znovu uvést všechny požadované údaje, včetně jména garanta, a to
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i kdyby tyto údaje již byly na předešlé přihlášce. Nicméně nedojde-li ke změně garanta, není nutné
znovu zajišťovat jeho podpis.
0.A.2.
PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY
Pro přijetí přihlášky musí být současně v jeden okamžik splněny tyto čtyři podmínky:
• Klub má podanou závaznou přihlášku
• Startovné a soutěžní kauce jsou zaplacené
• Klub nemá žádné závazky vůči ČAAF nebo Americký fotbal s.r.o. (z jakéhokoliv důvodu a
lhostejno, zdali ve splatnosti nebo po ní)
• Klub předložil zápis z členské schůze spolku proběhlé v loňském nebo letošním roce
Nejsou-li všechny výše uvedené podmínky splněny nejpozději v poslední den lhůty pro podání závazné
přihlášky, tým se soutěže nemůže zúčastnit. Pozdní přihlášky nejsou možné.
0.A.2.a. 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.1 Pokud by k takové situaci došlo, budou zápasy týmu odkládány podobně jako v případě
karantény týmu.
0.A.3.
MINIMÁLNÍ POČET TÝMŮ
V případě, že se do některé ze soutěží nepřihlásí alespoň 4 týmy, bude tato soutěž zrušena.
0.A.4.
HRÁČI
V roli hráčů smí nastoupit pouze členové ČAAF, úhrada členského příspěvku jednotlivce (ČPJ) na rok
2022 není nutná.
Věkové omezení je dané SŘ.
0.A.5.
TRENÉŘI
V roli trenérů smí nastoupit pouze členové ČAAF, úhrada ČPJ na rok 2022 není nutná.
0.B.

STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE

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.
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
vyšší nejistotu spojenou s členstvím klubu.
0.C.
FORMÁT
Formát každé ze soutěží je vysvětlen v části Propozic věnované konkrétní soutěži.
Všechny soutěže budou odehrané turnajovou formou.
0.D.
TERMÍNOVÁ LISTINA
Termínovou listinu vydá soutěžní komisař v nejkratší možné době po uzavření přihlášek, resp. po
dodání možných termínů týmy.
0.D.1.
RŮZNÉ TÝMY TÉHOŽ KLUBU
Při tvorbě termínové listiny nelze nijak garantovat, že týmy různých kategorií jednoho klubu nebudou
hrát o stejném víkendu, případně dokonce ve stejný den a na různých místech.
1

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.D.2.
ODEHRÁNÍ ZÁPASU V NEOBVYKLÉM AREÁLU
Kompenzace ve smyslu SŘ platí do výše 30 Kč za km (jen jedním směrem).
0.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.
0.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.
0.E.

PRAVIDLA A NORMY

0.E.1.
HRACÍ ČAS
Hrací čas zápasů na turnajích, na kterých každý tým odehraje standardně 2 nebo 3 zápasy, bude 2×20
minut. Hrací čas zápasů na turnajích, na kterých každý tým odehraje 4 zápasy, bude 2×15 minut.
0.E.1.a. Zastavování času a mercy rule
Platí české úpravy pravidel.
0.E.2.
HOSTOVÁNÍ
O hostování nelze žádat dřív, než začne soutěžní období.
0.E.3.
STANDARDY AREÁLŮ
V zápasech je nutno dodržet následující:
• Základní povinné značení
• Adekvátní kapacita hráčských šaten, počet sprch a WC (týmy lze do šaten umístit po dvou)
• Šatna rozhodčích pro 4 osoby
0.E.4.
ZÁPASOVÉ SOUPISKY
Maximální počet hráčů, které lze zapsat na zápasovou soupisku, je 15.
Maximální počet trenérů, které lze zapsat na zápasovou soupisku, jsou 2, tzn. hlavní trenér a jeden
další trenér.
Tým předává pouze jednu soupisku platnou pro celý turnaj (pro všechny zápasy hracího dne).
0.E.5.
VÝSTROJE
0.E.5.a. Požadavek jednotnosti
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).
0.E.5.b. Bílé dresy
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.
0.E.5.c. Flagy
Týmy musí používat „lupací“ flagové sety. Pokuta za nesplnění této povinnosti je 5000 Kč, uděluje se
v režimu AutomatD.
0.E.6.
KLESAJÍCÍ PRINCIP
Pokuty, u kterých je v SŘ uvedena značka ano, se ukládají ve výši čtvrtiny sazby uvedené v SŘ.
0.F.

JINÉ

0.F.1.
GARANTI
Vyžadovanou trenérskou licencí je licence pro flag fotbal. Licence pro tackle fotbal požadavek daný
Soutěžním řádem nesplňuje.
0.F.2.
POČET ROZHODČÍCH
Počet rozhodčích na zápasech není garantován.
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0.F.3.
TÝMOVÍ ROZHODČÍ
Na každý (domácí i venkovní) turnaj musí každý tým zajistit jednoho týmového rozhodčího 2 vybaveného
alespoň dresem3, 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.

FLU12

Do FLU12 (Flagové ligy U12) se nepřihlásil dostatečný počet týmů a soutěž byla zrušena.

2.

FLU15

FLU15 (Flagová liga U15) je soutěží flag fotbalu určenou kategorii žáků a hranou ve smíšených týmech.
Vítězný tým získá titul Mistr České republiky v americkém fotbalu v kategorii žáků pro rok 2022
(zkráceně U15 mistři 2022).
2.A.

PODMÍNKY ÚČASTI

2.A.1.
PŘIHLÁŠKY
Právo účasti ve FLU15 není stanoveno žádným výkonnostním klíčem, akceptovány budou všechny
přihlášky.
2.A.1.a. První lhůta jarních přihlášek
První lhůta pro podání přihlášky do všech flagových soutěží končí 10.3. Přihlášku je nutné označit jako
nezávaznou, nebo jako závaznou. Všechny týmy, které mají zájem o start v soutěži, musí v první lhůtě
podat alespoň nezávaznou přihlášku.
2.A.1.b. Druhá lhůta jarních přihlášek
Druhá lhůta pro podání přihlášky do všech flagových soutěží končí 20.3.
Druhá lhůta je relevantní pouze pro týmy, které dříve podají nezávaznou přihlášku. Ve druhé lhůtě lze
podávat pouze závazné přihlášky
2.A.1.c. Podzimní přihlášky
Tým je možné přihlásit i v průběhu soutěže, tým v takovém případě odehraje pouze podzimní turnaje.
Lhůta pro podání přihlášky končí 31.7. Tato lhůta je jediná a je nutné podat závaznou přihlášku.
Ostatní ustanovení platí v podobném rozsahu jako u standardní přihlášky.
2.A.1.d. Odhlášky po jaru
Tým je možné po odehrání jarních turnajů ze soutěže odhlásit, aniž by klub byl potrestán za nedohrání
soutěže. K takovému odhlášení však musí dojít nejpozději 31.7.
2.B.

STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE

2.B.1.
VÝŠE STARTOVNÉHO
Startovné činí 5000 Kč (za každý přihlášený tým).4
2.B.2.
ÚHRADA STARTOVNÉHO
Lhůta pro zaplacení startovného začíná 1.3. a končí 20.3. Ne dříve, ne později. Pro podzimní přihlášky
platí lhůta do 31.7.
Platbu je třeba logicky popsat, například jako Startovné-FLU15-ALL.
2.B.3.
DODATEČNÁ ÚPRAVA VÝŠE STARTOVNÉHO
V níže uvedených případech může dojít k dodatečné úpravě startovného. Navýšené startovné musí být
doplaceno do 1 měsíce od výzvy soutěžního komisaře.

V případě dohody týmů nemusí jít nutně o člena daného klubu, ale týmy si týmové rozhodčí mohou „půjčovat“. Odpovědnost za
dodání týmových rozhodčích se však „dohodou o zapůjčení“ nemění
3
Dresy jsou jedinou nutnou výstrojí týmových rozhodčích. Musí jít o klasické 2in dresy pro rozhodčí (případná reklama není
nutná), případně repliky dresů v podobě jednotných trik firmy DDSport
4
Přihlášeným týmům budou poslané/předané 2 repliky dresů pro týmové rozhodčí (velikost M a XL)
2
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2.B.3.a. Garant
Startovné se navyšuje v případě nenaplnění povinností garanta s licencí. Startovné se navyšuje o
20000 Kč.
2.B.3.b. Týmoví rozhodčí
Startovné se snižuje v případě, že tým zajistí stálého týmového rozhodčího.5 Startovné se snižuje o
5000 Kč.
2.B.4.
VÝŠE SOUTĚŽNÍ KAUCE
Soutěžní kauce činí 5000 Kč (bez ohledu na počet přihlášených týmů).
2.B.5.
ÚHRADA SOUTĚŽNÍ KAUCE
Lhůta pro zaplacení soutěžní kauce začíná 1.3. a končí 20.3. Ne dříve, ne později. Pro podzimní
přihlášky platí lhůta do 31.7.
Platbu je třeba logicky popsat, například jako Soutěžní kauce-FLU15-ALL.
2.C.
FORMÁT
Jarní části ligy se účastní 14 týmů rozdělených do dvou regionálních skupin po 6, resp. 8 týmech.
Podzimní části ligy se účastní 15 týmů rozdělených do dvou regionálních skupin po 7, resp. 8 týmech.
2.C.1.
TÝMY
Skupina Východ:
• Bratislava Monarchs (MON)
• Brno Alligators (ALL)
• Brno Sígrs (SGR)
• Ostrava Steelers 1 (STE1)
• Ostrava Steelers 2 (STE2; pouze podzimní část)
• Vysočina Gladiators 1 (GLA1)
• Vysočina Gladiators 2 (GLA2)
Skupina Západ:
• Pilsen Patriots (PTR)
• Prague Black Panthers (PBP)
• Prague Lions (LIO)
• Prague Mustangs (MUS)
• Příbram Bobcats 1 (BOB1)
• Příbram Bobcats 2 (BOB2)
• Trutnov Rangers (RNG)
• Ústí nad Labem Blades (BLD)
2.C.2.
ZÁKLADNÍ ČÁST
2.C.2.a. Jarní část
Základní část proběhne formou jednodenních turnajů, během kterých zpravidla čtveřice týmů odehraje
6 zápasů (každý tým 3 zápasy).
Každý tým odehraje 9 turnajů.
8 z 9 turnajů bude pouze mezi soupeři z vlastní skupiny. Na 1 z 9 turnajů se potkají týmy napříč
skupinami. Výjimkou bude dvojice týmů ze skupiny Východ, která tento poměr bude mít 7+2.
Vzhledem k počtu turnajů a počtu týmů by většina týmů měla pořádat 2 turnaje.
2.C.2.b. Podzimní část
Základní část proběhne formou jednodenních turnajů. Všechny turnaje budou pouze mezi soupeři
z vlastní skupiny. Ve skupině Západ odehraje na každém turnaji čtveřice týmů 6 zápasů, tzn. každý tým
3 zápasy. Ve skupině Východ bude mít polovina turnajů týž formát, druhou polovinu turnajů odehraje
trojice týmů 3 zápasy, tzn. každý tým 2 zápasy.
Každý tým odehraje 7 turnajů.
Vzhledem k počtu turnajů a počtu týmů by většina týmů měla pořádat 2 turnaje.
2.C.2.c. Remízy
Bude-li skóre zápasu v základní části po skončení druhého poločasu nerozhodné, zápas se
neprodlužuje (platí remíza).

5

Jediné nahrazení je možné jen v letní přestávce. Bez ohledu na jakékoliv okolnosti je akceptovatelná nanejvýš jedna zápasová
absence na jaře a jedna na podzim. Týmový rozhodčí musí být uveden na týmové soupisce a projít facecheckem
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2.C.2.d. Pomocná kritéria pro určení pořadí v základní části
Pomocná kritéria (pro případ stejné bilance) jsou v Soutěžním řádu. Mezi kritéria 1 a 2 se však vkládají
následující kritéria:
1a) Normovaná bilance ze vzájemných zápasů v podzimní části
1b) Normovaná bilance ze vzájemných zápasů hraných na neutrální půdě
2.C.3.
PLAYOFF
Playoff má podobu finálového turnaje o 3 kolech. Nerozhodne-li se ČAAF pořádat turnaj sama, určí
ČAAF pořadatelem jeden z týmů.
2.C.3.a. Čtvrtfinále
Do čtvrtfinále postoupí nejlepší čtyři týmy z každé skupiny (Východ a Západ, tedy týmy V1 až Z4).
Dvojice pro čtvrtfinále: V1-Z4, V2-Z3, Z1-V4, Z2-V3. V případě, že Z3 a Z4 (nebo V3 a V4) budou mít
v základní části stejnou bilanci, může V1 (Z1) rozhodnout o prohození soupeřů a dvojice pro čtvrtfinále
v takovém případě budou V1-Z3, V2-Z4 (Z1-V3, Z2-V4).
2.C.3.b. Semifinále
Do semifinále postoupí vítězové čtvrtfinále.
Dvojice pro semifinále: V případě, že postoupí po 2 týmech z každé skupiny, střetne se lépe ve skupině
umístěný tým s hůře umístěným týmem druhé skupiny. V případě, že z jedné skupiny postoupí jen 1
tým, střetne se s prostředním (ve smyslu pořadí skupiny) z trojice týmů druhé skupiny. V případě, že
postoupí jen týmy z jedné skupiny, střetnou se 1-4 a 2-3.
2.C.3.c. Finále
Do finále postoupí vítězové semifinále.
2.C.3.d. Zápas o třetí místo
Do zápasu postoupí poražení ze semifinále.
2.C.3.e. Zápasy o páté až osmé místo
Poražené týmy ze čtvrtfinále budou hrát o konečné páté až osmé místo. Postup je obdobný jako pro
semifinále, finále a zápas o třetí místo.
2.D.

TERMÍNOVÁ LISTINA

2.D.1.
DODÁNÍ MOŽNÝCH TERMÍNŮ
Týmy jsou povinny dodat možné termíny svých domácích zápasů nejpozději do 31.3. (pro jarní část),
resp. do 10.8. (pro podzimní část).
2.D.2.
ROZLOŽENÍ TERMÍNŮ
2.D.2.a. Podzimní část
Základní část potrvá celkem 8 týdnů.
Na 7 turnajů připadne každému týmu 1 volný víkend.
2.D.3.
KALENDÁŘ
Jarní část:
• 16.4.-17.4.
První jarní soutěžní víkend
• 25.6.-26.6.
Poslední jarní soutěžní víkend
Podzimní část:
• 3.9.-4.9.
1. kolo (4 turnaje)
• 22.10.-23.10.
7. kolo (4 turnaje)
• 23.10.
Konec základní části
• 28.10.-30.10.
Finálový turnaj
• Turnaje 2. až 6. kola (celkem 20 turnajů) budou naplánované dle dodaných možných termínů o
víkendech v období 10.9. až 16.10., včetně středy 28.9.
2.E.

PRAVIDLA A NORMY

2.E.1.
SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ
Soutěžní období trvá od 1.4. (od 0:01) do 31.10.
2.E.2.
TÝMOVÁ OPRÁVNĚNOST POSTOUPIT DO PLAYOFF
Do playoff mohou postoupit pouze týmy, v jejichž neprospěch nebyly vyhlášeny kontumační výsledky
na různých turnajích a současně odehrály alespoň 6 turnajů.
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2.E.3.
HRÁČSKÁ OPRÁVNĚNOST NASTOUPIT V PLAYOFF
U v SŘ vyjmenovaných skupin hráčů se povinnost odehrát polovinu zápasů základní části snižuje na 3
turnaje. Pro ostatní hráče neplatí v souladu se SŘ žádná povinnost.
2.E.4.
MÍČE
Zápasy lze hrát pouze s těmito typy míčů:
• Kožený nebo kompozitní Wilson TDY
Všechny týmy (útoky) hrají s vlastním míčem.
2.F.

JINÉ

2.F.1.
HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU
Odehráním soutěže vznikne příslušnému klubu nárok na hlasy na zasedání Parlamentu. Počty hlasů
jsou dané Stanovami.
2.F.2.
TROFEJE
Tři nejlepší týmy obdrží medaile6, vítěz obdrží putovní mistrovskou trofej.
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 příštího ročníku stejné soutěže a současně nejpozději do 30.6. následujícího roku.
Nenavrácení putovní trofeje je závazkem klubu, který brání podávání přihlášek do soutěží.

3.

FLU18

FLU18 (Flagová liga U18) je soutěží flag fotbalu určenou kategorii dorostu. Vítězný tým získá titul
Vítězové7 FLU18 2022.
3.A.

PODMÍNKY ÚČASTI

3.A.1.
PŘIHLÁŠKY
Právo účasti ve FLU18 není stanoveno žádným výkonnostním klíčem, akceptovány budou všechny
přihlášky.
3.A.1.a. První lhůta
První lhůta pro podání přihlášky do všech flagových soutěží končí 10.3. Přihlášku je nutné označit jako
nezávaznou, nebo jako závaznou. Všechny týmy, které mají zájem o start v soutěži, musí v první lhůtě
podat alespoň nezávaznou přihlášku.
3.A.1.b. Druhá lhůta
Druhá lhůta pro podání přihlášky do všech flagových soutěží končí 20.3.
Druhá lhůta je relevantní pouze pro týmy, které dříve podají nezávaznou přihlášku. Ve druhé lhůtě lze
podávat pouze závazné přihlášky
3.A.2.
HRÁČI
V roli hráčů smí nastoupit pouze členové ČAAF, úhrada členského příspěvku jednotlivce (ČPJ) na rok
2022 není nutná.
Věkové omezení je dané SŘ.
3.A.2.a. Výjimka pro týmy dospělých
V soutěži smí nastoupit i týmy dospělých. Pro tyto týmy platí věkové omezení slučující kategorii dorostu
a dospělých, tzn. za tyto týmy mohou nastoupit i starší hráči (bez horního věkového omezení).
Týmy dospělých musí být označeny při přihlášce do soutěže, jejich status je neměnný8 a platí pro ně
úpravy některých dalších bodů.
3.B.

STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE

3.B.1.
VÝŠE STARTOVNÉHO
Startovné činí 5000 Kč (za každý přihlášený tým).
Počet medailí je daný vzorcem a+5, kde a je počet hráčů oprávněných nastoupit k zápasu playoff, nejvýše však 25 kusů
V angličtině Winners
8
Během soutěže tedy nelze „změnit názor“ a do U18 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
6
7
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3.B.2.
ÚHRADA STARTOVNÉHO
Lhůta pro zaplacení startovného začíná 1.3. a končí 20.3. Ne dříve, ne později.
Platbu je třeba logicky popsat, například jako Startovné-FLU18-ALL.
3.B.3.
DODATEČNÁ ÚPRAVA VÝŠE STARTOVNÉHO
Startovné se navyšuje v případě nenaplnění povinností garanta s licencí. Startovné se navyšuje o
20000 Kč. Navýšené startovné musí být doplaceno do 1 měsíce od výzvy soutěžního komisaře.
3.B.4.
VÝŠE SOUTĚŽNÍ KAUCE
Soutěžní kauce činí 5000 Kč (bez ohledu na počet přihlášených týmů)
3.B.5.
ÚHRADA SOUTĚŽNÍ KAUCE
Lhůta pro zaplacení soutěžní kauce začíná 1.3. a končí 20.3. Ne dříve, ne později.
Platbu je třeba logicky popsat, například jako Soutěžní kauce-FLU18-ALL.
3.C.
FORMÁT
Ligy se účastní 5 týmů umístěných do jedné společné skupiny.
3.C.1.
TÝMY
Účastníci:
• Brno Alligators (ALL)
• Ostrava Steelers (STE)
• Příbram Bobcats (BOB)
• Trutnov Rangers (RNG; tým dospělých)
• Ústí nad Labem Blades (BLD)
3.C.2.
ZÁKLADNÍ ČÁST
Základní část proběhne formou jednodenních turnajů, během kterých vždy čtveřice týmů odehraje 6
zápasů (každý tým 3 zápasy).
Každý tým odehraje 4 turnaje, 1 z nich domácí.
Proti každému soupeři odehraje tým 3 zápasy.
3.C.2.a. Remízy
Bude-li skóre zápasu v základní části po skončení druhého poločasu nerozhodné, zápas se
neprodlužuje (platí remíza).
3.C.2.b. Pomocná kritéria pro určení pořadí v základní části
Pomocná kritéria (pro případ stejné bilance) jsou v Soutěžním řádu. Mezi kritéria 1 a 2 se však vkládá
následující kritérium:
1a) Normovaná bilance ze vzájemných zápasů hraných na neutrální půdě
3.C.3.
PLAYOFF
Playoff má podobu finálového turnaje o 2 kolech. Nerozhodne-li se ČAAF pořádat turnaj sama, určí
ČAAF pořadatelem jeden z týmů.
Vzhledem k počtu účastníků může na finálový turnaj postoupit i tým dospělých (RNG), nicméně
v celkovém pořadí tento tým zohledněn nebude.
3.C.3.a. Semifinále
Do semifinále postoupí nejlepší čtyři týmy dle pořadí základní části (#1 až #4).
Dvojice pro semifinále:
• #1 vs #4
• #2 vs #3
V případě, že #3 a #4 budou mít v základní části stejnou bilanci, může #1 rozhodnout o prohození
soupeřů a dvojice pro semifinále v takovém případě budou:
• #1 vs #3
• #2 vs #4
3.C.3.b. Finále
Do finále postoupí vítězové semifinále.
3.C.3.c. Zápas o třetí místo
Do zápasu postoupí poražení ze semifinále.
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3.D.

TERMÍNOVÁ LISTINA

3.D.1.
DODÁNÍ MOŽNÝCH TERMÍNŮ
Týmy jsou povinny dodat možné termíny svých domácích zápasů nejpozději do 7.4.
3.D.2.

KALENDÁŘ

• 23.4.-24.4.
Alternativní víkend pro odehrání turnaje
• 30.4.-1.5.
První turnaj
• 7.5.-8.5.
Druhý turnaj
• 14.5.-15.5.
Třetí turnaj
• 21.5.-22.5.
Volný víkend (sraz tacklové reprezentace U19)
• 28.5.-29.5.
Čtvrtý turnaj
• 4.6.-5.6.
Pátý turnaj
• 11.6.-12.6.
Alternativní víkend pro odehrání turnaje
• 12.6.
Konec základní části včetně možných dohrávek
• 18.6.-19.6.
Playoff
Alternativní víkendy budou využity jedině v případě, že bez jejich využití by nešlo naplánovat všechny
turnaje, protože by to neumožňovaly možné termíny dodané týmy.
Oproti plánu bylo playoff o jeden týden předsunuto z důvodu srazu tacklové reprezentace U19.
3.E.

PRAVIDLA A NORMY

3.E.1.
SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ
Soutěžní období trvá od 1.4. (od 0:01) do 30.6.
3.E.2.
MÍČE
Zápasy lze hrát pouze s těmito typy míčů:
• Oficiální ČAAF
• Kompozitní ČAAF
Všechny týmy (útoky) hrají s vlastním míčem.
3.F.

JINÉ

3.F.1.
HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU
Odehráním soutěže vznikne příslušnému klubu nárok na hlasy na zasedání Parlamentu. Počty hlasů
jsou dané Stanovami.
Nárok na hlasy klubu nevzniká za tým dospělých.
3.F.2.
TROFEJE
Tři nejlepší týmy obdrží medaile9, vítěz obdrží putovní vítěznou trofej.
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 příštího ročníku stejné soutěže a současně nejpozději do 30.6. následujícího roku.
Nenavrácení putovní trofeje je závazkem klubu, který brání podávání přihlášek do soutěží.

4.

FLŽ

FLŽ (Flagová liga žen) je soutěží flag fotbalu určenou kategorii žen. Vítězný tým získá titul Vítězky10
FLŽ 2022.
4.A.

PODMÍNKY ÚČASTI

4.A.1.
PŘIHLÁŠKY
Právo účasti ve FLŽ není stanoveno žádným výkonnostním klíčem, akceptovány budou všechny
přihlášky.

9

Počet medailí je daný vzorcem a+5, kde a je počet hráčů oprávněných nastoupit k zápasu playoff, nejvýše však 25 kusů
V angličtině Winners

10
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4.A.1.a. První lhůta
První lhůta pro podání přihlášky do všech flagových soutěží končí 10.3. Přihlášku je nutné označit jako
nezávaznou, nebo jako závaznou. Všechny týmy, které mají zájem o start v soutěži, musí v první lhůtě
podat alespoň nezávaznou přihlášku.
4.A.1.b. Druhá lhůta
Druhá lhůta pro podání přihlášky do všech flagových soutěží končí 20.3.
Druhá lhůta je relevantní pouze pro týmy, které dříve podají nezávaznou přihlášku. Ve druhé lhůtě lze
podávat pouze závazné přihlášky
4.B.

STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE

4.B.1.
VÝŠE STARTOVNÉHO
Startovné činí 5000 Kč (za každý přihlášený tým).
4.B.2.
ÚHRADA STARTOVNÉHO
Lhůta pro zaplacení startovného začíná 1.3. a končí 20.3. Ne dříve, ne později.
Platbu je třeba logicky popsat, například jako Startovné-FLŽ-ALL.
4.B.3.
DODATEČNÁ ÚPRAVA VÝŠE STARTOVNÉHO
Startovné se navyšuje v případě nenaplnění povinností garanta s licencí. Startovné se navyšuje o
20000 Kč. Navýšené startovné musí být doplaceno do 1 měsíce od výzvy soutěžního komisaře.
4.B.4.
VÝŠE SOUTĚŽNÍ KAUCE
Soutěžní kauce činí 5000 Kč (bez ohledu na počet přihlášených týmů)
4.B.5.
ÚHRADA SOUTĚŽNÍ KAUCE
Lhůta pro zaplacení soutěžní kauce začíná 1.3. a končí 20.3. Ne dříve, ne později.
Platbu je třeba logicky popsat, například jako Soutěžní kauce-FLŽ-ALL.
4.C.
FORMÁT
Ligy se účastní 6 týmů umístěných do jedné společné skupiny.
4.C.1.
TÝMY
Účastníci:
• Brno Amazons (AMA)
• Jičín Windstorms (HUR)
• Ostrava Steelers (STE)
• Prague Black Panthers (PBP)
• Prague Harpies (HAR)
• Příbram Bobcats (BOB)
4.C.2.
ZÁKLADNÍ ČÁST
Základní část proběhne formou jednodenních turnajů, během kterých vždy čtveřice týmů odehraje 6
zápasů (každý tým 3 zápasy).
Každý tým odehraje 4 turnaje, 1 z nich domácí.
Proti každému soupeři odehraje tým 2 nebo 3 zápasy.
4.C.2.a. Remízy
Bude-li skóre zápasu v základní části po skončení druhého poločasu nerozhodné, zápas se
neprodlužuje (platí remíza).
4.C.2.b. Pomocná kritéria pro určení pořadí v základní části
Pomocná kritéria (pro případ stejné bilance) jsou v Soutěžním řádu. Mezi kritéria 1 a 2 se však vkládá
následující kritérium:
1a) Normovaná bilance ze vzájemných zápasů hraných na neutrální půdě
4.C.3.
PLAYOFF
Playoff má podobu finálového turnaje o 2 kolech. Nerozhodne-li se ČAAF pořádat turnaj sama, určí
ČAAF pořadatelem jeden z týmů.
4.C.3.a. Semifinále
Do semifinále postoupí nejlepší čtyři týmy dle pořadí základní části (#1 až #4).
Dvojice pro semifinále:
• #1 vs #4
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• #2 vs #3
V případě, že #3 a #4 budou mít v základní části stejnou bilanci, může #1 rozhodnout o prohození
soupeřů a dvojice pro semifinále v takovém případě budou:
• #1 vs #3
• #2 vs #4
4.C.3.b. Finále
Do finále postoupí vítězové semifinále.
4.C.3.c. Zápas o třetí místo
Do zápasu postoupí poražení ze semifinále.
4.D.

TERMÍNOVÁ LISTINA

4.D.1.
DODÁNÍ MOŽNÝCH TERMÍNŮ
Týmy jsou povinny dodat možné termíny svých domácích zápasů nejpozději do 7.4.
4.D.2.

KALENDÁŘ

• 23.4.-24.4.
Alternativní víkend pro odehrání prvního turnaje
• 30.4.-1.5.
První turnaj
• 11.6.-12.6.
Šestý turnaj
• 18.6.-19.6.
Alternativní víkend pro odehrání šestého turnaje
• 19.6.
Konec základní části včetně možných dohrávek
• 25.6.-26.6.
Playoff
Alternativní víkendy budou využity jedině v případě, že bez jejich využití by nešlo naplánovat všechny
turnaje, protože by to neumožňovaly možné termíny dodané týmy.
4.E.

PRAVIDLA A NORMY

4.E.1.
SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ
Soutěžní období trvá od 1.4. (od 0:01) do 30.6.
4.E.2.
MÍČE
Zápasy lze hrát pouze s těmito typy míčů:
• Kožený nebo kompozitní Wilson TDY
Všechny týmy (útoky) hrají s vlastním míčem.
4.F.

JINÉ

4.F.1.
HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU
Odehráním soutěže vznikne příslušnému klubu nárok na hlasy na zasedání Parlamentu. Počty hlasů
jsou dané Stanovami.
4.F.2.
TROFEJE
Tři nejlepší týmy obdrží medaile11, vítěz obdrží putovní vítěznou trofej.
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 příštího ročníku stejné soutěže a současně nejpozději do 30.6. následujícího roku.
Nenavrácení putovní trofeje je závazkem klubu, který brání podávání přihlášek do soutěží.

5.

FLM

Do FLM (Flagové ligy mužů) se nepřihlásil dostatečný počet týmů a soutěž byla zrušena.

11

Počet medailí je daný vzorcem a+5, kde a je počet hráček oprávněných nastoupit k zápasu playoff, nejvýše však 25 kusů
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