SOUTĚŽ MUŽŮ 2022
PROPOZICE V.2
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.
Podbarvení představuje upravený text oproti v.1.

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. První lhůta
První lhůta pro podání přihlášky končí 21.2.
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.
0.A.1.b. Druhá lhůta
Druhá lhůta pro podání přihlášky končí 7.3.
Druhá lhůta je relevantní pouze pro týmy, které dříve podaly nezávaznou přihlášku. Ve druhé lhůtě lze
podávat pouze závazné přihlášky a již v ní nelze podávat přihlášky do ČLAF.
0.A.1.c. Nezávazná přihláška
Podání nezávazné přihlášky je možnost, nikoliv povinnost. Nezávaznou přihlášku tým podat může,
avšak nemusí. Na nezávaznou přihlášku není nutné uvádět dresy ani garanty.
Podání nezávazné přihlášky znamená, že do uplynutí druhé lhůty může tým:
• Podat závaznou přihlášku do ligy uvedené na nezávazné přihlášce
• Podat závaznou přihlášku do jiné ligy, než kterou uvedl na nezávazné přihlášce
• Nepodat závaznou přihlášku, a tím ze soutěže bez jakýchkoliv sankcí odstoupit
0.A.1.d. 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.
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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.e. 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 jmen garantů, a to i
kdyby tyto údaje již byly na předešlé přihlášce. Nicméně nedojde-li ke změně garantů, není nutné znovu
zajišťovat jejich podpisy.
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 7.3., 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.
ZAŘAZENÍ DO LIGY
Tým podává přihlášku do soutěže, nikoliv do konkrétní ligy. Na přihlášce tým uvede ligu, do které si
přeje být zařazen, nicméně tým je povinen akceptovat i zařazení do nižší ligy, rozhodne-li tak Rada.
Alternativou je pouze odstoupení týmu ze soutěže včetně akceptování trestu za odstoupení.
0.A.4.
MINIMÁLNÍ POČET TÝMŮ
Minimální počet týmů v 2.Lize a 3.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 vesměs na 3.Ligu.
0.A.5.
HRÁČI
V roli hráčů smí nastoupit pouze členové ČAAF se zaplaceným členským příspěvkem jednotlivce (ČPJ)
na rok 2022. Minimální nutná výše zaplaceného ČPJ je 1000, resp. 6000 Kč v případě importa.
Věkové omezení je dané SŘ.
0.A.6.
TRENÉŘI
V roli trenérů smí nastoupit pouze členové ČAAF, úhrada ČPJ na rok 2022 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.
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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.B.2.
ÚHRADA STARTOVNÉHO
Lhůta pro zaplacení startovného začíná 22.2. a končí 7.3. Ne dříve, ne později.
Platbu je třeba logicky popsat, například jako Startovné-Muži-ALL.
0.B.3.
ÚHRADA SOUTĚŽNÍ KAUCE
Lhůta pro zaplacení soutěžní kauce začíná 22.2. a končí 7.3. Ne dříve, ne později.
Platbu je třeba logicky popsat, například jako Soutěžní kauce- Muži-ALL.
0.B.4.
ZMĚNA LIGY
V případě přeřazení týmu do ligy s jiným startovným a soutěžní kaucí bude přeplatek ihned navrácen,
resp. tým musí rozdíl neprodleně doplatit.
0.B.5.
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 z lig je vysvětlen v části Propozic věnované konkrétní lize.
0.C.1.
POMOCNÁ KRITÉRIA PRO URČENÍ POŘADÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI
Pomocná kritéria (pro případ stejné bilance) jsou v Soutěžním řádu. Mezi kritéria 8 a 9 se však vkládá
následující kritérium:
8a) Získané kredity
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.
ODEHRÁNÍ ZÁPASU V NEOBVYKLÉM AREÁLU
Kompenzace soupeři ve smyslu SŘ platí do výše 60 Kč za km (jen jedním směrem).
0.E.

PRAVIDLA A NORMY

0.E.1.
IMPORTI
Omezení importů se řídí body dle SŘ. Bodový strop je uveden v kapitole věnované konkrétní lize.
0.E.1.a. Pobyt
Klub musí u importů ze zemí mimo EHP nejpozději ve lhůtě stanovené SŘ2 doložit vstup a pobyt importa
na území Česka v souladu s právními předpisy.
Půjde-li o některý z níže uvedených pobytů a bude-li v žádosti o pobyt specifikována fotbalová činnost
v klubu importa, musí být pobyt platný k datu předložení a jeho platnost musí být minimálně do
plánovaného termínu finále dané ligy. Těmito pobyty jsou:
• Dlouhodobé vízum/dlouhodobý pobyt za účelem
o Sportovní
o Podnikání
o Sezónní zaměstnání
o Ostatní
• Zaměstnanecká karta
V ostatních případech musí být pobyt platný nejen do plánovaného termínu finále dané ligy, ale i 6
měsíců nazpět a klub musí prokázat i to, že import již v Česku alespoň 6 měsíců pobývá.
Pokud klub některý z těchto platných pobytů nedoloží, nesmí import do okamžiku předložení takového
pobytu nastoupit k žádnému soutěžnímu zápasu v roli hráče.
0.E.2.
HRACÍ ČAS
Hrací čas je 4×12 minut a nelze jej upravovat dohodou týmů.
0.E.2.a. Mercy rule
Mercy rule platí ve všech zápasech pouze ve druhém poločase při rozdílu aspoň 35 bodů.
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Tzn. do 9.6. pro ČLAF, resp. do 16.6. pro 2.Ligu a 3.Ligu
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0.E.3.
SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ
Soutěžní období trvá od 1.4. (od 0:01) do 30.6.
0.E.4.
HOSTOVÁNÍ
O hostování lze žádat nejdříve 1.4.
0.E.5.
UPDATY VÝSLEDKŮ
Zveřejňování updatů výsledků je povinností pořadatele.
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.
MARKETINGOVÉ UŽITÍ
Jednotlivé ligy mohou mít v názvu i jméno titulárního partnera, resp. může být stanoveno marketingové
pojmenování ligy s ohledem na titulárního partnera.
ČAAF ve stanoveném termínu nevydala nutnou směrnici Předsednictva upravující využití prostorů
v areálu a ploch na výstrojích hráčů pro reklamní a obchodní účely a toto využití není omezeno.
0.G.

BUDOUCÍ SEZÓNY

0.G.1.
PŘIHLÁŠKY
Počty týmů v jednotlivých ligách soutěže mužů 2023 nejsou předem stanoveny.
Bez ohledu na formát ČLAF 2023 v ní mají účast zajištěnu týmy, které se v celkovém pořadí soutěže
mužů 2022 umístí na místech 1-5. Zbývající účastníky ČLAF 2023 doplní Rada z týmů, které podají
přihlášku.
Zařazení do 2.Ligy 2023, resp. 3.Ligy 2023 nebude podléhat žádnému výkonnostnímu klíči, zařazení
do ligy si zvolí tým přihláškou.
0.G.2.
STARTOVNÉ, MLÁDEŽNICKÝ PROGRAM
Startovné v ČLAF 2023 (pouze v ČLAF, nikoliv v nižších ligách) se navyšuje za všechny nepokryté
osoby.3
0.G.3.
FORMÁT
Očekávaný formát soutěže mužů 2023.
0.G.3.a. ČLAF
Každý tým odehraje 10 zápasů v základní části, počty zápasů proti jednotlivým soupeřům budou dané
celkovým počtem týmů. Po základní části bude následovat dvoukolové playoff.
0.G.3.b. 2.Liga
Každý tým odehraje 8 zápasů v základní části, počty zápasů proti jednotlivým soupeřům budou dané
celkovým počtem týmů. Po základní části bude následovat dvoukolové playoff.
0.G.3.c. 3.Liga
Každý tým odehraje 6 zápasů v základní části, počty zápasů proti jednotlivým soupeřům budou dané
celkovým počtem týmů. Po základní části bude následovat dvoukolové playoff.
0.G.4.
KALENDÁŘ
Termíny soutěže mužů 2022 budou po skončení soutěže vyhodnoceny a termíny soutěže mužů 2023
budou oznámeny nejpozději 30.9.2022.
0.G.5.
IMPORTI
Pravidla týkající se využití importů, ve smyslu bodového ohodnocení, budou oznámena nejpozději
30.9.2022.
0.G.6.
3

STANDARDY AREÁLŮ

Nelze tedy uplatnit „bonus“ 20 automaticky pokrytých osob
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Pro odehrání zápasů ČLAF 2023 a následujících (pouze ČLAF, nikoliv nižších lig) bude nařízeno využití
areálu 500 ve smyslu SŘ.
Počínaje sezónou 2024 bude v ČLAF (opět v ČLAF, nikoliv v nižších ligách) bude navíc nutné využití
fotbalových branek.
0.G.7.
VÝSTROJE
Požadavek na rukávy dresů trvale zakrývající chrániče ramen bude vyžadován
• U domácí sady v ČLAF od sezóny 2024, u venkovní sady v ČLAF od sezóny 2025
• U domácí sady v nižších ligách od sezóny 2025, u venkovní sady v nižších ligách od sezóny 2026
0.G.8.
MARKETINGOVÉ UŽITÍ
Směrnice Předsednictva upravující využití prostorů v areálu a ploch na výstrojích hráčů pro reklamní a
obchodní účely musí být vydaná nejpozději 30.11.2022.
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1.

ČLAF

ČLAF (Česká liga amerického fotbalu) je elitní výkonnostní úrovní soutěže mužů v Česku. Vítězný tým
získá titul Mistři4 České republiky v americkém fotbale pro rok 2022 (zkráceně Mistři 2022).
1.A.

PODMÍNKY ÚČASTI

1.A.1.
PŘIHLÁŠKY
Právo účasti v ČLAF není stanoveno žádným přímým výkonnostním klíčem, nicméně Rada má právo
odmítnout přihlášku týmu v případě, že dojde k závěru, že úroveň týmu je pro ČLAF zjevně
nedostatečná. Počet účastníků je současně omezen na 10 a podá-li přihlášku více týmů, vybere z nich
účastníky Rada.
1.A.1.a. Závazná přihláška
Tým musí závaznou přihlášku podat již v první lhůtě.
Pozn.: V případě ČLAF nehraje druhá lhůta pro podávání přihlášek roli a nelze podat nezávaznou
přihlášku. Současně platí, že všechny týmy, které mají zájem o zařazení do ČLAF, musí zvolit přihlášku
do ČLAF. Rada teoreticky může přihlášku odmítnout a tým zařadit do nižší ligy, ale pokud tým v první
lhůtě závaznou přihlášku do ČLAF nepodá, tak se do ČLAF už žádnou cestou nedostane.
1.B.

STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE

1.B.1.
VÝŠE STARTOVNÉHO
Startovné činí 30000 Kč.
1.B.2.
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.
1.B.2.a. Týmové povinnosti
Startovné se navyšuje v případě nenaplnění těchto týmových povinností:
• Chybějící bezvadné sady dresů: 50000 Kč (chybějící jedna sada); 100000 Kč (chybějící dvě sady)
• Odvolání souhlasu garanta nebo změna 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.2.b. Mládežnický program
Startovné se navyšuje v případě nesplnění mládežnického programu. Podmínky mládežnického
programu a navýšení jsou uvedeny v SŘ.
1.B.2.c. Nedostavení se rozhodčích
Startovné se snižuje v případě, že týmy odehrají zápas(y) s méně rozhodčími, než kolik je garantovaný
počet rozhodčích v dané lize. Startovné se snižuje o 1000 Kč za každého chybějícího rozhodčího. 5
1.B.3.
VÝŠE SOUTĚŽNÍ KAUCE
Soutěžní kauce činí 20000 Kč.
1.C.
FORMÁT
Ligy se účastní 9 týmů umístěných do jedné společné skupiny.
1.C.1.
TÝMY
Účastníci:
• Bratislava Monarchs (MON)
• Brno Alligators (ALL)
• Brno Sígrs (SGR)
• Nitra Knights (NIT)
• Ostrava Steelers (STE)
• Prague Lions (LIO)
• Přerov Mammoths (MMT)
• Ústí nad Labem Blades (BLD)
4
5

V angličtině Champions
Příklad: Tým má naplánovaných 6 zápasů a v lize je garantovaných 5 rozhodčích. Na jeden domácí zápas ale z jakéhokoliv
důvodu přijedou jen 3 a na jeden venkovní jen 4. Startovné se v takovém případě sníží o 3000 Kč
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• Vysočina Gladiators (GLA)
1.C.2.
ZÁKLADNÍ ČÁST
Každý tým odehraje 8 zápasů. Proti každému soupeři 1 zápas.
1.C.3.
PLAYOFF
Playoff má 2 kola, semifinále a Czech Bowl.
1.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
Nerozhodne-li se ČAAF pořádat některý zápas sama a nerozhodnou-li se týmy vzdát se pořadatelství
ve prospěch soupeře, který změnu pořadatelství přijme, budou pořadateli #1 a #2.
1.C.3.b. Czech Bowl
Do Czech Bowlu postoupí vítězové semifinále.
Pořadatelem zápasu bude ČAAF.
1.D.

TERMÍNOVÁ LISTINA

1.D.1.
ROZLOŽENÍ TERMÍNŮ
Základní část potrvá celkem 11 týdnů.
Na 8 zápasů připadnou každému týmu 3 volné víkendy. S ohledem na lichý počet týmů mohou volné
víkendy připadnout i na první nebo poslední víkend, což dotčeným týmům fakticky zkrátí období základní
části na 10 týdnů.
1.D.2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KALENDÁŘ
9.4.-10.4.
16.4.-17.4.
23.4.-24.4.
30.4.-1.5.
7.5.-8.5.
14.5.-15.5.
21.5.-22.5.
28.5.-29.5.
4.6.-5.6.
11.6.-12.6.
18.6.-19.6.
25.6.-26.6.
26.6.
2.7.-3.7.
9.7.-10.7.
14.7.-18.7.6

1. kolo
2. kolo
Zápasový víkend, který by se mohl změnit na volný
Zápasový víkend, který by se mohl změnit na volný
Zápasový víkend, který by se mohl změnit na volný
Zápasový víkend
Volný víkend
Zápasový víkend
Zápasový víkend, který by se mohl změnit na volný
8. kolo
9. kolo
Volný víkend rezervovaný na případné dohrávky
Konec základní části včetně možných dohrávek
Semifinále
Volný víkend
Czech Bowl

1.D.3.
ZAČÁTKY ZÁPASŮ
Začátky sobotních zápasů lze bez omezení stanovit mezi 12:00 a 20:00, začátky nedělních zápasů lze
bez omezení stanovit mezi 12:00 a 18:00 (jde tedy o rozšíření intervalů oproti obecné zásadě).
1.D.4.
DODÁNÍ MOŽNÝCH TERMÍNŮ
Lhůta pro dodání možných termínů domácích zápasů končí 14.3.

6

Konkrétní termín bude vybrán s ohledem na stadiónové a televizní možnosti
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1.E.

PRAVIDLA A NORMY

1.E.1.
IMPORTI
Na zápasovou soupisku lze zapsat importy odpovídající v bodovém systému ve smyslu SŘ nejvýše 5
bodům.
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
1.E.3.
VÝSTROJE
1.E.3.a. Dresy a kalhoty
Všichni hráči musí mít stejné dresy a kalhoty, včetně designových prvků, reklam apod. Hráči nesplňující
toto pravidlo nesmí k zápasu nastoupit.
1.E.3.b. Helmy
Všichni hráči musí mít helmy stejné barvy. Hráči nesplňující toto pravidlo nesmí k zápasu nastoupit.
1.E.3.c. Příslušenství helem
Všichni hráči musí mít stejné7 facemasky, brady a upínací pásky a shodné8 designové prvky a reklamy.
Hráči nesplňující toto pravidlo k zápasu nastoupit smí, avšak jde o přestupek.
1.E.4.
MÍČE
Zápasy lze hrát pouze s oficiálními míči ČAAF. Pořadatel je pro zápas povinen zajistit 5 míčů.
1.E.5.
ZÁPASOVÁ VIDEA
Povinné je pořízení standardního zápasového videa dle SŘ. Pokud jeden z týmů hraje už o nejbližším
víkendu, musí být video zápasu nasdíleno už do pondělních 18:00 (první den zpoždění končí až ve
středu v 6:00).
1.E.6.
STATISTIKY
Pořízení zápasových statistik je povinností pořadatele.
1.E.7.
KLESAJÍCÍ PRINCIP
Všechny pokuty se ukládají ve výši jedenapůlnásobku sazby uvedené v SŘ, tzn. pokuty se proti základní
sazbě navyšují i u přestupků se značkou ne.
1.E.8.
DRESY
Týmy jsou povinny mít k dispozici9 dvě bezvadné10 sady dresů, jednu venkovní a jednu domácí. Domácí
sadu lze nahradit sadou barevnou. Nesplnění této povinnosti vede k navýšení startovného.
1.F.

JINÉ

1.F.1.
TROFEJE
Oba finalisté obdrží medaile11, 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

Povinnosti se netýkají typů nebo tvarů, ale výhradně barevnosti
Výjimkou z jednotného grafického vzhledu jsou nepovinné vlajky dle občanství hráče a nepovinné hráčské bodování (samolepky
typu „pacička za interception“)
9
Referenčním datem je první zápas týmu v soutěži. K tomuto dni musí mít tým dvě sady dresů
10
Výjimkou jsou sady dresů klubů s mimořádným členstvím
11
Připraveno bude 60 kusů
7
8
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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.
1.F.2.
POČET ROZHODČÍCH
Na zápasech je garantovaných 5 rozhodčích.
1.F.3.
EVROPSKÁ SOUTĚŽ
Pokud se jeden nebo oba účastníci Czech Bowlu přihlásí v následující sezóně do evropské Ligy mistrů
nebo obdobné12 soutěže, ČAAF každému z nich na startovné přispěje částkou (až) 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 ano.

12

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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2.

2.LIGA

2.Liga (Druhá liga amerického fotbalu) je druhou výkonnostní úrovní soutěže mužů v Česku. Vítězný
tým získá titul Vítězové13 2.Ligy 2022.
2.A.

PODMÍNKY ÚČASTI

2.A.1.
PŘIHLÁŠKY
Právo účasti v 2.Lize není stanoveno žádným výkonnostním klíčem, preferován je však sudý počet
účastníků. Pokud do 2.Ligy i 3.Ligy podá závaznou přihlášku lichý počet týmů, může Rada rozhodnout
o přeřazení jednoho týmu z 2.Ligy do 3.Ligy.
2.B.

STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE

2.B.1.
VÝŠE STARTOVNÉHO
Startovné činí 10000 Kč.
2.B.2.
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.
2.B.2.a. Týmové povinnosti
Startovné se navyšuje v případě nenaplnění těchto týmových povinností:
• Chybějící bezvadné sady dresů: 20000 Kč (chybějící jedna sada); 50000 Kč (chybějící dvě sady)
• Odvolání souhlasu garanta nebo změna garanta: 5000 Kč
• Garant bez licence: 20000 Kč
2.B.2.b. Mládežnický program
Startovné se navyšuje v případě nesplnění mládežnického programu. Podmínky mládežnického
programu a navýšení jsou uvedeny v SŘ.
2.B.2.c. Velikost týmu
Startovné se navyšuje dle počtu hráčů, kteří za tým alespoň jednou nastoupí.
• Do 30 hráčů: startovné se 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.2.d. Nedostavení se rozhodčích
Startovné se snižuje v případě, že týmy odehrají zápas(y) s méně rozhodčími, než kolik je garantovaný
počet rozhodčích v dané lize. Startovné se snižuje o 1000 Kč za každého chybějícího rozhodčího. 14
2.B.3.
VÝŠE SOUTĚŽNÍ KAUCE
Soutěžní kauce činí 10000 Kč.
2.C.
FORMÁT
Ligy se účastní 5 týmů umístěných do jedné společné skupiny.
2.C.1.
TÝMY
Účastníci:
• Pardubice Stallions (STA)
• Pilsen Patriots (PTR)
• Prague Mustangs (MUS)
• Příbram Bobcats (BOB)
• Třinec Sharks (SHA)
2.C.2.
ZÁKLADNÍ ČÁST
Každý tým odehraje 6 zápasů. Proti dvěma vybraným soupeřům 2 zápasy, proti zbývajícím dvěma
soupeřům 1 zápas.

13
14

V angličtině Winners
Příklad: Tým má naplánovaných 6 zápasů a v lize je garantovaných 5 rozhodčích. Na jeden domácí zápas ale z jakéhokoliv
důvodu přijedou jen 3 a na jeden venkovní jen 4. Startovné se v takovém případě sníží o 3000 Kč
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2.C.3.
PLAYOFF
Playoff má 2 kola, semifinále a Silver Bowl.
2.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
Nerozhodnou-li se týmy vzdát se pořadatelství ve prospěch soupeře, který změnu pořadatelství přijme,
budou pořadateli #1 a #2.
2.C.3.b. Silver Bowl
Do Silver Bowlu postoupí vítězové semifinále.
ČAAF určí pořadatelem jeden z týmů.
2.D.

TERMÍNOVÁ LISTINA

2.D.1.
ROZLOŽENÍ TERMÍNŮ
Základní část potrvá celkem 9 týdnů.
Na 6 zápasů připadnou každému týmu 3 volné víkendy. S ohledem na lichý počet týmů mohou volné
víkendy připadnout i na první nebo poslední víkend, což dotčeným týmům fakticky zkrátí období základní
části na 8 týdnů.
2.D.2.
•
•
•
•
•
•

KALENDÁŘ
16.4.-17.4.
11.6.-12.6.
18.6.-19.6.
19.6.
25.6.-26.6.
2.7.-6.7.15

První zápasový víkend
Poslední zápasový víkend
Volný víkend rezervovaný na případné dohrávky
Konec základní části včetně možných dohrávek
Semifinále
Silver Bowl

2.D.3.
DODÁNÍ MOŽNÝCH TERMÍNŮ
Lhůta pro dodání možných termínů domácích zápasů končí 14.3.
2.E.

PRAVIDLA A NORMY

2.E.1.
IMPORTI
Na zápasovou soupisku lze zapsat importy odpovídající v bodovém systému ve smyslu SŘ nejvýše 3
bodům.
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

15

Možnými hracími dny jsou i červencové státní svátky
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2.E.3.
MÍČE
Zápasy lze hrát pouze s oficiálními míči ČAAF. Pořadatel je pro zápas povinen zajistit 3 míče.
2.E.4.
ZÁPASOVÁ VIDEA
Povinné je pořízení standardního zápasového videa dle SŘ.
2.E.5.
KLESAJÍCÍ PRINCIP
Pokuty se ukládají ve výši sazby uvedené v SŘ.
2.E.6.
DRESY
Týmy jsou povinny mít k dispozici16 dvě bezvadné17 sady dresů, jednu venkovní a jednu domácí.
Domácí sadu lze nahradit sadou barevnou. Nesplnění této povinnosti vede k navýšení startovného.
2.F.

JINÉ

2.F.1.
TROFEJE
Oba finalisté obdrží medaile18, 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.
2.F.2.
POČET ROZHODČÍCH
Na zápasech je garantovaných 5 rozhodčích.
2.F.3.
GARANTI
Trenérská licence je vyžadována pouze u jednoho z dvojice garantů.

Referenčním datem je první zápas týmu v soutěži. K tomuto dni musí mít tým dvě sady dresů
Výjimkou jsou sady dresů klubů s mimořádným členstvím
18
Počet medailí je daný vzorcem a+10, kde a je počet hráčů oprávněných nastoupit k zápasu playoff; maximálně však 60 kusů
16
17
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3.

3.LIGA

3.Liga (Třetí liga amerického fotbalu) je třetí výkonnostní úrovní soutěže mužů v Česku. Vítězný tým
získá titul Vítězové19 3.Ligy 2022.
3.A.

PODMÍNKY ÚČASTI

3.A.1.
PŘIHLÁŠKY
Právo účasti v 3.Lize není stanoveno žádným výkonnostním klíčem, preferován je však sudý počet
účastníků. Pokud do 2.Ligy i 3.Ligy podá závaznou přihlášku lichý počet týmů, může Rada rozhodnout
o přeřazení jednoho týmu z 2.Ligy do 3.Ligy.
3.B.

STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE

3.B.1.
VÝŠE STARTOVNÉHO
Startovné činí 10000 Kč.
3.B.2.
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.
3.B.2.a. Týmové povinnosti
Startovné se navyšuje v případě nenaplnění těchto týmových povinností:
• Chybějící bezvadné domácí dresy: 30000 Kč (pouze 20000 Kč, pokud tým bude mít k dispozici
bezvadnou bílou nebo bezvadnou barevnou sadu)
• Odvolání souhlasu garanta nebo změna garanta: 5000 Kč
• Garant bez licence: 20000 Kč
3.B.2.b. Mládežnický program
Startovné se navyšuje v případě nesplnění mládežnického programu. Podmínky mládežnického
programu a navýšení jsou uvedeny v SŘ.
3.B.2.c. Velikost týmu
Startovné se navyšuje dle počtu hráčů, kteří za tým alespoň jednou nastoupí.
• Do 30 hráčů: startovné se 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.2.d. Nedostavení se rozhodčích
Startovné se snižuje v případě, že týmy odehrají zápas(y) s méně rozhodčími, než kolik je garantovaný
počet rozhodčích v dané lize. Startovné se snižuje o 1000 Kč za každého chybějícího rozhodčího. 20
3.B.3.
VÝŠE SOUTĚŽNÍ KAUCE
Soutěžní kauce činí 10000 Kč.
3.C.
FORMÁT
Ligy se účastní 6 týmů umístěných do jedné společné skupiny.
3.C.1.
TÝMY
Účastníci:
• Bělá Raiders (RAI)
• Hradec Králové Dragons (DRA)
• Jičín Hurricanes (HUR)
• Šumperk Dietos (DTS)
• Tábor Foxes (FOX)
• Zlín Golems (GOL)

19
20

V angličtině Winners
Příklad: Tým má naplánovaných 6 zápasů a v lize je garantovaných 5 rozhodčích. Na jeden domácí zápas ale z jakéhokoliv
důvodu přijedou jen 3 a na jeden venkovní jen 4. Startovné se v takovém případě sníží o 3000 Kč
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3.C.2.
ZÁKLADNÍ ČÁST
Každý tým odehraje 6 zápasů. Proti jednomu vybranému soupeři 2 zápasy, proti zbývajícím čtyřem
soupeřům 1 zápas.
3.C.3.
PLAYOFF
Playoff je jednokolové, pouze Bronze Bowl.
Do Bronze Bowlu postoupí nejlepší dva týmy dle pořadí základní části.
ČAAF určí pořadatelem jeden z týmů.
3.D.

TERMÍNOVÁ LISTINA

3.D.1.
ROZLOŽENÍ TERMÍNŮ
Základní část potrvá celkem 10 týdnů.
Na 6 zápasů připadnou každému týmu 4 volné víkendy, které mohou, ale nemusí být společné pro
všechny týmy.
3.D.2.
•
•
•
•
•

KALENDÁŘ
16.4.-17.4.
18.6.-19.6.
25.6.-26.6.
26.6.
2.7.-6.7.21

1. kolo
6. kolo
Volný víkend rezervovaný na případné dohrávky
Konec základní části včetně možných dohrávek
Bronze Bowl

3.D.3.
DODÁNÍ MOŽNÝCH TERMÍNŮ
Lhůta pro dodání možných termínů domácích zápasů končí 14.3.
3.E.

PRAVIDLA A NORMY

3.E.1.
IMPORTI
Na zápasovou soupisku lze zapsat importy odpovídající v bodovém systému ve smyslu SŘ nejvýše 2
bodům, avšak nesmí jít o pozici QB.
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
• Šatna rozhodčích pro 5 osob
• Ukazatel skóre
• Mikrofon pro refereeho
3.E.3.
MÍČE
Zápasy lze hrát pouze s oficiálními míči ČAAF. Pořadatel je pro zápas povinen zajistit 3 míče.
3.E.4.
ZÁPASOVÁ VIDEA
Povinné je pořízení zápasového videa s úlevou dle SŘ.
3.E.5.
KLESAJÍCÍ PRINCIP
Pokuty, u kterých je v SŘ uvedena značka ano, se ukládají ve výši poloviny sazby uvedené v SŘ.
3.E.6.
DRESY
Týmy jsou povinny mít k dispozici22 bezvadnou23 domácí sadu dresů, případně kombinaci bezvadné
venkovní a bezvadné barevné sady. Nesplnění této povinnosti vede k navýšení startovného.

Možnými hracími dny jsou i červencové státní svátky
Referenčním datem je první zápas týmu v soutěži. K tomuto dni musí mít tým dvě sady dresů
23
Výjimkou jsou sady dresů klubů s mimořádným členstvím
21
22
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3.F.

JINÉ

3.F.1.
TROFEJE
Oba finalisté obdrží medaile24, 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.
3.F.2.
POČET ROZHODČÍCH
Na zápasech jsou garantovaní 4 rozhodčí.
3.F.3.
GARANTI
Trenérská licence je vyžadována pouze u jednoho z dvojice garantů.

24

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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