PODZIMNÍ SOUTĚŽE 2022
PROPOZICE V.2
Propozice jsou společné pro soutěž juniorů, dorostu a žen. Jsou rozděleny na kapitolu se společnými
ustanoveními a na kapitoly týkající se konkrétních soutěží, resp. lig. Informace v kapitole týkající se
konkrétní soutěže, resp. 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 do všech podzimních soutěží končí 10.7. 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 do všech podzimních soutěží končí 20.7. Druhá lhůta je relevantní
pouze pro týmy, které již podaly nezávaznou přihlášku. Ve druhé lhůtě lze podávat pouze závazné
přihlášky
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 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.
ZAŘAZENÍ DO LIGY
Tým podává přihlášku do soutěže a současně do konkrétní ligy. Přeřazení do jiné ligy je možné jen se
souhlasem daného týmu.
0.A.4.
HRÁČI
V roli hráčů smí nastoupit pouze členové ČAAF se zaplaceným členským příspěvkem jednotlivce (ČPJ)
na rok 2022. Minimální nutná výše zaplaceného ČPJ je 500 Kč.
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
Startovné a soutěžní kauce se liší dle soutěže/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
Lhůta pro zaplacení startovného začíná 11.7. a končí 20.7. Ne dříve, ne později.
Platbu je třeba logicky popsat, například jako Startovné-JL-ALL.
0.B.3.
ÚHRADA SOUTĚŽNÍ KAUCE
Lhůta pro zaplacení soutěžní kauce začíná 11.7. a končí 20.7. Ne dříve, ne později.
Platbu je třeba logicky popsat, například jako Soutěžní kauce-JL-ALL.
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.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
vyšší nejistotu spojenou s členstvím klubu.
0.B.5.
ZRUŠENÍ SOUTĚŽE NEBO LIGY
Bude-li soutěž nebo liga zrušená pro nedostatečný počet týmů, budou platby startovného a soutěžní
kauce vráceny na klubové účty.
0.C.
FORMÁT
Formát každé ze soutěží/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 6 a 7 se však vkládá
následující kritérium:
6a) Počet passing touchdownů ze vzájemných zápasů 2
0.D.
TERMÍNOVÁ LISTINA
Termínovou listinu vydá soutěžní komisař v nejkratší 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.
0.D.2.
DODÁNÍ MOŽNÝCH TERMÍNŮ
Týmy jsou povinny dodat možné termíny svých domácích zápasů nejpozději do 31.7.
0.D.3.
REPREZENTAČNÍ ZÁPAS
V průběhu podzimních soutěží proběhnou zápasy reprezentačního týmu mužů, kterým bude předcházet
i příprava týmu . Termínová listina podzimních soutěží na tyto akce nebude brát ohled.
0.E.

PRAVIDLA A NORMY

0.E.1.
IMPORTI
V podzimních soutěžích může hrát neomezený počet importů.
0.E.2.
SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ
Soutěžní období trvá od 1.9. (od 0:01) do 31.10.
0.E.3.
HOSTOVÁNÍ
O hostování lze žádat nejdříve 15.8.
0.E.4.
ZÁPASOVÁ VIDEA
Povinné je pořízení zápasového videa s úlevou.
0.E.5.
KLESAJÍCÍ PRINCIP
Pokuty, u kterých je v SŘ uvedena značka ano, se ukládají ve výši poloviny sazby uvedené v SŘ.
0.E.6.
DRESY
Týmy jsou povinny mít k dispozici3 bezvadnou4 domácí sadu dresů, případně kombinaci bezvadné
venkovní a bezvadné barevné sady. Nesplnění této povinnosti vede k navýšení startovného.
0.F.

JINÉ

0.F.1.
HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU
Odehráním dané soutěže vznikne příslušnému klubu nárok na hlasy na zasedání Parlamentu. Počty
hlasů jsou dané Stanovami.
Touchdowny naházené v prodloužení se nepočítají
Referenčním datem je začátek soutěžního období
4
Výjimkou mohou být, za podmínek daných SŘ, dresy klubů s mimořádným členstvím
2
3

Propozice podzimních soutěží, strana 3

0.F.2.
GARANTI
Vyžadovanou trenérskou licencí je licence pro tackle fotbal. Licence pro flag fotbal požadavek daný
Soutěžním řádem nesplňuje.
Trenérská licence je vyžadována pouze u jednoho z dvojice garantů.
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 je oprávněna využít prostory v areálu a plochy na výstrojích hráčů pro reklamní a obchodní účely
za podmínek stanovených směrnicí Předsednictva. Taková směrnice musí být vydaná nejpozději 31.7.
0.G.

BUDOUCÍ SEZÓNY

0.G.1.
KALENDÁŘ
Plánovaný začátek podzimních soutěží 2023 je víkend 26.-27.8.
V následujících sezónách začnou podzimní soutěže o víkendu, na který připadne první sobota po 20.8.,
tzn. nejranějším začátkem může být víkend 21.-22.8.5
0.G.2.
VÝSTROJE
Požadavek na rukávy dresů trvale zakrývající chrániče ramen bude vyžadován od sezóny 2026.
0.G.3.
MARKETINGOVÉ UŽITÍ
Směrnice Předsednictva upravující využití prostorů v areálu a ploch na výstrojích hráčů pro reklamní a
obchodní účely musí být vydaná nejpozději 30.4.2023, tzn. zhruba 4 měsíce před začátkem soutěží.

5

Dle této zásady by začátky v dalších letech byly následující: 24.-25.8.2024, 23.-24.8.2025, 22.-23.8.2026, 21.-22.8.2027
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1.

JL1

Od původně zamýšleného rozdělení soutěže juniorů na dvě ligy bylo ustoupeno, neboť do JL1 nepodaly
přihlášku alespoň 4 týmy. JL1 proto byla zrušena, resp. došlo ke spojení JL1 a JL2 do jediné JL.
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2.

JL

JL (Juniorská liga amerického fotbalu, Juniorská liga) je jedinou výkonnostní úrovní soutěže juniorů
(U21) v Česku. Vítězný tým získá titul Mistři6 České republiky v americkém fotbale v kategorii juniorů
pro rok 2022 (zkráceně U21 mistři 2022).
JL je hraná v 9s formě fotbalu.
2.A.

PODMÍNKY ÚČASTI

2.A.1.
PŘIHLÁŠKY
Právo účasti v JL není stanoveno žádným výkonnostním klíčem, akceptovány budou všechny přihlášky.
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 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
2.B.2.b. 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. 7
2.B.3.
VÝŠE SOUTĚŽNÍ KAUCE
Soutěžní kauce činí 10000 Kč.
2.C.
FORMÁT
Ligy se účastní 6 týmů umístěných do jedné společné skupiny.
2.C.1.
TÝMY
Účastníci:
• Brno Sígrs (SGR)
• ISMM Ostrava Steelers (STE)
• Prague Black Panthers (PBP)
• Prague Lions (LIO)
• Přerov Mammoths (MMT)
• Vysočina Gladiators (GLA)
2.C.2.
ZÁKLADNÍ ČÁST
Každý tým odehraje 6 zápasů. Proti jednomu vybranému soupeři 2 zápasy, proti zbývajícím čtyřem
soupeřům 1 zápas.
2.C.3.
PLAYOFF
Playoff je jednokolové, pouze Junior Bowl.
Do Junior Bowlu postoupí první dva týmy pořadí základní části.
Nerozhodne-li se ČAAF pořádat zápas sama, určí ČAAF pořadatelem jeden z týmů.

6
7

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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2.D.

TERMÍNOVÁ LISTINA

2.D.1.
ROZLOŽENÍ TERMÍNŮ
Základní část potrvá celkem 8 týdnů.
Na 6 zápasů připadnou každému týmu 2 volné víkendy, které mohou, ale nemusí být společné pro
všechny týmy.
2.D.2.
•
•
•
•
•
•

KALENDÁŘ
3.9.-4.9.
1. kolo (3 zápasy)
22.10.-23.10.
6. kolo (3 zápasy)
28.10.-30.10.
Volný víkend rezervovaný na případné dohrávky
30.10.
Konec základní části včetně možných dohrávek
5.11.-6.11.
Junior Bowl
Zápasy 2. až 5. kola (celkem 18 zápasů) budou stanoveny dle dodaných možných termínů
v období 10.9. až 16.10.

2.D.3.
ODEHRÁNÍ ZÁPASU V NEOBVYKLÉM AREÁLU
Kompenzace soupeři ve smyslu SŘ platí do výše 60 Kč za km (jen jedním směrem).
2.E.

PRAVIDLA A NORMY

2.E.1.
HRACÍ ČAS
Hrací čas je 4×12 minut a nelze jej upravovat dohodou týmů.
2.E.1.a. Mercy rule
Mercy rule platí ve všech zápasech po celý zápas (v prvním poločase je však nutný souhlas hlavního
trenéra prohrávajícího týmu) při rozdílu aspoň 35 bodů.
2.E.2.
STANDARDY AREÁLŮ
V zápasech je nutno dodržet následující:
• Základní povinné značení
• Adekvátní kapacita hráčských šaten, počet sprch a WC
• Šatna rozhodčích pro 5 osob
• Podavači míčů v ballboy vestách
• Obsluha řetězu v chain crew vestách
• Ukazatel skóre
2.E.3.
FREE KICKY
Před zápasem týmy rozhodčím sdělí, zdali se v zápase hodlají používat free kicky. Pokud se na jejich
používání neshodnou, postupuje se podle pravidla 6-1-13.
2.E.4.
MÍČE
Zápasy lze hrát pouze s oficiálními míči ČAAF. Pořadatel je pro zápas povinen zajistit 3 míče.
2.F.

JINÉ

2.F.1.
TROFEJE
Oba finalisté obdrží medaile8, 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.
2.F.2.
POČET ROZHODČÍCH
Na zápasech je garantovaných 5 rozhodčích.

8

Počet medailí je daný vzorcem a+10, kde a je počet hráčů oprávněných nastoupit k zápasu playoff
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3.

DL1

DL1 (První dorostenecká liga amerického fotbalu, zkráceně 1. dorostenecká liga) je nejvyšší
výkonnostní úrovní soutěže dorostu (U18) v Česku. Vítězný tým získá titul Mistři9 České republiky v
americkém fotbale v kategorii dorostu pro rok 2022 (zkráceně U18 mistři 2022).
DL1 je hraná v 9s formě fotbalu.
3.A.

PODMÍNKY ÚČASTI

3.A.1.
PŘIHLÁŠKY
Právo účasti v DL1 není stanoveno žádným výkonnostním klíčem, akceptovány budou všechny
přihlášky.
3.B.

STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE

3.B.1.
VÝŠE STARTOVNÉHO
Startovné činí 5000 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. 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. 10
3.B.3.
VÝŠE SOUTĚŽNÍ KAUCE
Soutěžní kauce činí 10000 Kč.
3.C.
FORMÁT
Ligy se účastní 5 týmů umístěných do jedné společné skupiny.
3.C.1.
TÝMY
Účastníci:
• Bratislava Monarchs (MON)
• Prague Black Panthers (PBP)
• Prague Lions (LIO)
• Třinec Sharks (SHA)
• Ústí nad Labem Blades (BLD)
3.C.2.
ZÁKLADNÍ ČÁST
Každý tým odehraje 6 zápasů. Proti dvěma vybraným soupeřům 2 zápasy, proti zbývajícím dvěma
soupeřům 1 zápas.
3.C.3.
PLAYOFF
Playoff je jednokolové, pouze Youth Bowl.
Do Youth Bowlu postoupí první dva týmy pořadí základní části.
Nerozhodne-li se ČAAF pořádat zápas sama, určí ČAAF pořadatelem jeden z týmů.

9

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

10
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3.D.

TERMÍNOVÁ LISTINA

3.D.1.
ROZLOŽENÍ TERMÍNŮ
Základní část potrvá celkem 8 týdnů.
Na 6 zápasů připadnou každému týmu 2 volné víkendy. Vzhledem k lichému počtu účastníků nebudou
volné víkendy společné pro všechny týmy a některým týmům připadnou i na první nebo poslední víkend,
což dotčeným týmům fakticky zkrátí období základní části.
3.D.2.
•
•
•
•
•
•

KALENDÁŘ
3.9.-4.9.
1. kolo (2 zápasy)
22.10.-23.10.
8. kolo (2 zápasy)
28.10.-30.10.
Volný víkend rezervovaný na případné dohrávky
30.10.
Konec základní části včetně možných dohrávek
5.11.-6.11.
Youth Bowl
Zápasy 2. až 7. kola (celkem 11 zápasů) budou stanoveny dle dodaných možných termínů
v období 10.9. až 16.10.

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.
HRACÍ ČAS
Hrací čas je 4×12 minut a nelze jej upravovat dohodou týmů.
3.E.1.a. Mercy rule
Mercy rule platí ve všech zápasech po celý zápas (v prvním poločase je však nutný souhlas hlavního
trenéra prohrávajícího týmu) při rozdílu aspoň 35 bodů.
3.E.2.
STANDARDY AREÁLŮ
V zápasech je nutno dodržet následující:
• Základní povinné značení
• Adekvátní kapacita hráčských šaten, počet sprch a WC
• Šatna rozhodčích pro 5 osob
• Podavači míčů v ballboy vestách
• Obsluha řetězu v chain crew vestách
• Ukazatel skóre
3.E.3.
FREE KICKY
Před zápasem týmy rozhodčím sdělí, zdali se v zápase hodlají používat free kicky. Pokud se na jejich
používání neshodnou, postupuje se podle pravidla 6-1-13.
3.E.4.
MÍČE
Zápasy lze hrát pouze s oficiálními míči ČAAF. Pořadatel je pro zápas povinen zajistit 3 míče.
3.F.

JINÉ

3.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
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 je garantovaných 5 rozhodčích.

11

Počet medailí je daný vzorcem a+10, kde a je počet hráčů oprávněných nastoupit k zápasu playoff
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4.

DL2

DL2 (Druhá dorostenecká liga amerického fotbalu, zkráceně 2. dorostenecká liga) je nižší výkonnostní
úrovní soutěže dorostu (U18) v Česku. Vítězný tým získá titul Vítězové12 DL2 2022.
DL2 je hraná v 5s formě fotbalu.
4.A.

PODMÍNKY ÚČASTI

4.A.1.
PŘIHLÁŠKY
Právo účasti v DL2 není stanoveno žádným výkonnostním klíčem, akceptovány budou všechny
přihlášky.
4.B.

STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE

4.B.1.
VÝŠE STARTOVNÉHO
Startovné činí 5000 Kč.
4.B.2.
NAVÝŠENÍ STARTOVNÉHO
Startovné se navyšuje v následujících případech.
• Odvolání souhlasu garanta nebo změna13 garanta: 5000 Kč
• Garanti bez licence: 20000 Kč
Navýšené startovné musí být doplaceno 1 měsíce od výzvy soutěžního komisaře.
4.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.
4.B.3.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
4.B.3.b. 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
4.B.4.
VÝŠE SOUTĚŽNÍ KAUCE
Soutěžní kauce činí 10000 Kč.
4.C.
FORMÁT
Ligy se účastní 4 týmy umístěné do jedné společné skupiny.
4.C.1.
TÝMY
Účastníci:
• Brno Alligators (ALL)
• Brno Sígrs (SGR)
• Pardubice Stallions (STA)
• Příbram Bobcats (BOB)
4.C.2.
ZÁKLADNÍ ČÁST
Základní část bude odehraná turnajovou15 formou.
Každý tým odehraje 6 turnajů (2 doma a 4 venku). Celkem každý tým odehraje 12 zápasů (o délce
odpovídající jednomu poločasu), čtyři proti každému soupeři.

V angličtině Winners
Garanta lze změnit nejpozději 1. září, což je i rozhodné datum pro posouzení, zdali garant má, nebo nemá licenci
14
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
15
Na turnaji každý tým odehraje celkem 4 čtvrtiny, čili takovou porci času, která odpovídá délce jednoho zápasu
12
13
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4.C.3.
PLAYOFF
Playoff je jednokolové, pouze finále.
Do finále postoupí první dva týmy pořadí základní části.
Nerozhodne-li se ČAAF pořádat zápas sama, určí ČAAF pořadatelem jeden z týmů.
4.D.

TERMÍNOVÁ LISTINA

4.D.1.
ROZLOŽENÍ TERMÍNŮ
Základní část potrvá celkem 8 týdnů.
Na 6 zápasů připadnou každému týmu 2 volné víkendy. Vzhledem k turnajovému charakteru nebudou
volné víkendy společné pro všechny týmy a některým týmům připadnou i na první nebo poslední víkend,
což dotčeným týmům fakticky zkrátí období základní části.
4.D.2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KALENDÁŘ
3.9.-4.9.
10.9.-11.9.
17.9.-18.9.
24.9.-25.9.
1.10.-2.10.
8.10.-9.10.
15.10.-16.10.
22.10.-23.10.
28.10.-30.10.
30.10.
5.11.-6.11.

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
Volný víkend rezervovaný na případné dohrávky
Konec základní části včetně možných dohrávek
Finále

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.
HRACÍ ČAS
Hrací čas je 2×10 minut (turnaje s dvěma zápasy pro každý tým), resp. 4×10 minut (klasické zápasy) a
nelze jej upravovat dohodou týmů. V turnajových zápasech platí na začátku poločasu pravidla platná
pro první/třetí čtvrtinu a na konci poločasu platí pravidla platná pro druhou/čtvrtou čtvrtinu.
4.E.1.a. Mercy rule
Mercy rule platí ve všech zápasech po celý zápas při rozdílu aspoň 25 bodů (turnaje), resp. 35 bodů
(klasické zápasy).
4.E.2.
STANDARDY AREÁLŮ
V zápasech je nutno dodržet následující:
• Základní povinné značení
• Adekvátní kapacita hráčských šaten, počet sprch a WC
• Šatna rozhodčích pro 4 osoby
• Obsluha ukazatele downů
4.E.3.
ZÁPASOVÉ SOUPISKY
Maximální počet hráčů, které lze zapsat na zápasovou soupisku, je 18.
Pokud tým odehraje turnaj v jedné sadě dresů, předává pouze jednu soupisku platnou pro celý turnaj
(pro oba zápasy). Pokud tým během turnaje dresy změní, předává pro každý zápas zvláštní soupisku.
4.E.4.
MÍČE
Zápasy lze hrát pouze s oficiálními míči ČAAF. Pořadatel je pro zápas povinen zajistit 2 míče.
4.F.

JINÉ

4.F.1.
TROFEJE
Oba finalisté obdrží medaile16, vítěz obdrží putovní vítěznou trofej.
16

Počet medailí je daný vzorcem a+5, kde a je počet hráčů oprávněných nastoupit k zápasu playoff, nejvýše však 25 kusů
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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.F.2.
POČET ROZHODČÍCH
Na zápasech jsou garantovaní 3 rozhodčí.

5.

ŽL

ŽL (Ženská liga amerického fotbalu, zkráceně Ženská liga) je jedinou výkonnostní úrovní soutěže žen
v Česku. Vítězný tým získá titul Mistryně17 České republiky v americkém fotbale pro rok 2022 (zkráceně
Mistryně 2022).
ŽL je hraná v 9s formě fotbalu.
5.A.

PODMÍNKY ÚČASTI

5.A.1.
PŘIHLÁŠKY
Právo účasti v ŽL není stanoveno žádným výkonnostním klíčem, akceptovány budou všechny přihlášky.
5.B.

STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE

5.B.1.
VÝŠE STARTOVNÉHO
Startovné činí 10000 Kč.
5.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.
5.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
5.B.2.b. Mládežnický program
Startovné se navyšuje v případě nesplnění mládežnického programu. Podmínky mládežnického
programu a navýšení jsou uvedeny v SŘ.
5.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. 18
5.B.3.
VÝŠE SOUTĚŽNÍ KAUCE
Soutěžní kauce činí 10000 Kč.
5.C.
FORMÁT
Ligy se účastní 5 týmů umístěných do jedné společné skupiny.
5.C.1.
TÝMY
Účastníci:
• Brno Amazons (AMA)
• Jičín Hurricanes (HUR)
• Prague Black Cats (PBP)
• Prague Harpies (HAR)
• Warsaw Sirens (SIR)

17
18

V angličtině Champion
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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5.C.2.
ZÁKLADNÍ ČÁST
Každý tým odehraje 6 zápasů. Proti dvěma vybraným soupeřům 2 zápasy, proti zbývajícím dvěma
soupeřům 1 zápas.
5.C.3.
PLAYOFF
Playoff je jednokolové, pouze Rose Bowl.
Do Rose Bowlu postoupí první dva týmy pořadí základní části.
Nerozhodne-li se ČAAF pořádat zápas sama, určí ČAAF pořadatelem jeden z týmů.
5.D.

TERMÍNOVÁ LISTINA

5.D.1.
ROZLOŽENÍ TERMÍNŮ
Základní část potrvá celkem 8 týdnů.
Na 6 zápasů připadnou každému týmu 2 volné víkendy. Vzhledem k lichému počtu účastníků nebudou
volné víkendy společné pro všechny týmy a některým týmům připadnou i na první nebo poslední víkend,
což dotčeným týmům fakticky zkrátí období základní části.
5.D.2.
•
•
•
•
•
•

KALENDÁŘ
3.9.-4.9.
1. kolo (2 zápasy)
22.10.-23.10.
8. kolo (2 zápasy)
28.10.-30.10.
Volný víkend rezervovaný na případné dohrávky
30.10.
Konec základní části včetně možných dohrávek
5.11.-6.11.
Rose Bowl
Zápasy 2. až 7. kola (celkem 11 zápasů) budou stanoveny dle dodaných možných termínů
v období 10.9. až 16.10.

5.D.3.
ODEHRÁNÍ ZÁPASU V NEOBVYKLÉM AREÁLU
Kompenzace soupeři ve smyslu SŘ platí do výše 60 Kč za km (jen jedním směrem).
5.E.

PRAVIDLA A NORMY

5.E.1.
HRACÍ ČAS
Hrací čas je 4×12 minut a nelze jej upravovat dohodou týmů.
5.E.1.a. Mercy rule
Mercy rule platí ve všech zápasech po celý zápas (v prvním poločase je však nutný souhlas hlavního
trenéra prohrávajícího týmu) při rozdílu aspoň 35 bodů.
5.E.2.
STANDARDY AREÁLŮ
V zápasech je nutno dodržet následující:
• Základní povinné značení
• Adekvátní kapacita hráčských šaten, počet sprch a WC
• Šatna rozhodčích pro 5 osob
• Podavači míčů v ballboy vestách
• Obsluha řetězu v chain crew vestách
• Ukazatel skóre
5.E.3.
FREE KICKY
Před zápasem týmy rozhodčím sdělí, zdali se v zápase hodlají používat free kicky. Pokud se na jejich
používání neshodnou, postupuje se podle pravidla 6-1-13.
5.E.4.
MÍČE
Zápasy lze hrát s jakýmikoliv koženými míči velikosti Adult i velikosti Youth. Pokud rozhodčí zápasu
rozhodnou o špatném počasí19, tak lze použít i kompozitní míče.
Pořadatel je pro zápas povinen zajistit 3 míče. Všechny míče musí být stejného typu i značky apod.,
nesmí jít o mix míčů.
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 (pro které platí shodné požadavky), tak
lze dle volby pořadatele hrát jen s míči hostů, nebo bude každý tým hrát s vlastními míči.
19

Špatným počasím se rozumí trvalý déšť, případně natolik mokrý povrch hřiště po předchozím dešti, tedy podmínky, které by
znemožňovaly udržet míče v suchém stavu.
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5.F.

JINÉ

5.F.1.
TROFEJE
Oba finalisté obdrží medaile20, 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.
5.F.2.
POČET ROZHODČÍCH
Na zápasech je garantovaných 5 rozhodčích.

20

Počet medailí je daný vzorcem a+10, kde a je počet hráček oprávněných nastoupit k zápasu playoff

Propozice podzimních soutěží, strana 14

6.

ŽL2

Od původně zamýšleného rozdělení soutěže žen na dvě ligy bylo ustoupeno, neboť do ŽL2 nepodaly
přihlášku alespoň 3 týmy. ŽL2 proto byla zrušena, resp. došlo ke spojení ŽL1 a ŽL2 do jediné ŽL.
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