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SOUTĚŽ MUŽŮ 2023 
PROPOZICE 

 
Číslo verze 4 
Datum vydání 5.10.2022 (první verze), resp. 3.4.2023 (současná verze) 
Podbarvení Označuje věcně změněný text oproti předchozí verzi 

0. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

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. 

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 31.10.2022. 
Přihlášku je nutné označit jako nezávaznou, nebo jako závaznou. Všechny týmy, včetně případných 
týmů B, 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 31.1.1  
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 (resp. vůbec se 
do soutěže nepřihlásit) 

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. 
Pokud tým v první lhůtě podal nezávaznou přihlášku a chce se soutěže zúčastnit, musí ve druhé lhůtě 
podat následnou závaznou přihlášku.  
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. NUTNÉ PODMÍNKY 

Pro zařazení týmu do soutěže musí být, vedle včasného podání závazné přihlášky, současně v jeden 
okamžik splněny tyto podmínky: 

• Tacklový členský příspěvek klubu na rok 2023 byl zaplacen2 

 
1 Není-li u data uveden jiný rok, je vždy míněn rok 2023 
2 Vzhledem k tomu, že alespoň nezávaznou přihlášku musí klub podat do 31.10.2022, je nepřímou podmínkou i zaplacený ČPK 

na rok 2022. V tomto případě však postačí i ČPK v základní výši 
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• Startovné a soutěžní kauce, byla-li požadovaná, byly zaplaceny 

• Klub nemá žádné závazky vůči ČAAF nebo Americký fotbal s.r.o. (z jakéhokoliv důvodu a 
lhostejno, zdali ve splatnosti nebo po ní) 

• Klub doložil zápis z členské schůze spolku proběhlé roce 2022 nebo 2023 
Nejsou-li  všechny výše uvedené podmínky současně splněny nejpozději v poslední den lhůty pro 
úhradu startovného, je přihláška týmu zrušena a tým se soutěže nezúčastní. Pozdní přihlášky nebo 
pozdní naplnění uvedených podmínek jsou vyloučené. 

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.  

0.A.4. HRÁČI 

V roli hráčů smí nastoupit pouze členové ČAAF se zaplaceným členským příspěvkem jednotlivce (ČPJ) 
na rok 2023 ve výši alespoň 1000 Kč.3 
Věkové omezení je dané SŘ. 

0.A.5. TRENÉŘI A JINÍ ČLENOVÉ TÝMU 

V roli trenérů a jiných členů týmu smí nastoupit pouze členové ČAAF, úhrada ČPJ na rok 2023 není 
nutná. 

0.B. STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE 

Startovné a soutěžní kauce se liší dle ligy. Stejně tak lhůty pro jejich zaplacení. 

0.B.1. PLATBY 

Platby je třeba logicky popsat, například Startovné-Muži-ALL. 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 

Soutěžní kauci a startovné pro týmy klubů s mimořádným členstvím může Rada stanovit odlišně. 
Soutěžní kauci může Rada navýšit kvůli vyšší nejistotě spojené s členstvím klubu. Startovné může Rada 
navýšit kvůli vyšším nákladům ČAAF na nominované rozhodčí, případně vyšším nákladům týmů na 
cestování. Rada však může stanovit i jinou kompentaci, například povinnost týmu zajistit rozhodčí nebo 
ubytování pro soupeře na vlastní náklady. 
Podmínky Rada týmu oznámí po podání přihlášky. Vzhledem k tomu, že tým přesné podmínky nemůže 
znát předem, může v případě nesouhlasu s podmínkami přihlášku do soutěže bez sankce stáhnout. 

0.C. FORMÁT 

Formát každé z lig je vysvětlen v části Propozic věnované konkrétní lize.  

0.D. TERMÍNOVÁ LISTINA 

Termínovou listinu vydá soutěžní komisař v nejkratší možné době po uplynutí lhůty pro nabídku termínů.  

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 

0.E.1.a. Počet 
Omezení importů se řídí body dle SŘ. Bodový strop je uveden v kapitole věnované konkrétní lize. 
0.E.1.b. Importi zapsaní na soupisku do 28.2. 
Importi musí nejpozději první červnovou středu doložit jakýkoliv typ pobytového oprávnění, které bude 
platné alespoň do konce soutěžního období a nepůjde o první (krátkodobé) schengenského vízum. 
Nebude-li takové pobytové oprávnění doloženo, nesmí import do okamžiku pozdějšího předložení 
nastoupit k žádnému soutěžnímu zápasu v roli hráče. 

 
3 Viz Nařízení Parlamentu 1/2023 
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0.E.1.c. Importi zapsaní na soupisku od 1.3. 
Se zapsáním importa na týmovou sezónní soupisku je spojen poplatek ve výši: 

• 60000 Kč v případě importa kategorie A 

• 20000 Kč v případě importa kategorie B 
Importi musí nejpozději tři měsíce od zapsání na týmovou sezónní soupisku doložit jakýkoliv typ 
pobytového oprávnění, které bude platné alespoň do konce soutěžního období. 
Nebude-li takové pobytové oprávnění doloženo, nesmí import do okamžiku pozdějšího předložení 
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. 

0.E.3. SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ 

Soutěžní období trvá od 21.3. (od 0:01) do 20.7. 
Do začátku soutěžního období lze, bez poplatku, měnit nebo doplňovat všechny údaje uvedené na 
závazné přihlášce. 
Po začátku soutěžního období již není možná změna názvu týmu a změna garanta je spojená 
s navýšením startovného. 
Začátek soutěžního období je rozhodujícím momentem pro posouzení naplnění týmových povinností 
v podobě sad dresů a licence garantů. 

0.E.4. UPDATY VÝSLEDKŮ 

Zveřejňování updatů výsledků je povinností pořadatele.  

0.E.5. KREDITY 

Kredity jsou pomocným kritériem pro určení pořadí dané ligy. Jsou připisované za níže popsané činnosti. 
0.E.5.a. Gameday kredity 
Kredity získává vždy jen pořadatel zápasu (domácí tým). Kredity se, na základě zápisu vyplněného 
rozhodčími a dle týmových vyjádření k (ne)přiznaným kreditům, získávají za každý zápas zvlášť. Kredity 
nelze získat za televizní zápasy. 
Vždy po jednom kreditu se přiděluje za následující:4 

• Plné značení 

• Rozšířené plné značení5 

• Fotbalové branky6 

• Estetické obložení brankových tyček7 

• Game clock s obsluhou 

• Play clock s obsluhou 

• Stejné helmy, mřížky, brady a pásky 
0.E.5.b. E-gameday kredity 
Kredity získává vždy jen domácí tým (pořadatel zápasu). Kredity se, na základě informací mediální 
komise, získávají za každý zápas zvlášť. Kredity nelze získat za televizní zápasy. 
Vždy po jednom kreditu se přiděluje za následující:8 

• Zápasové statistiky 

• Zápasové statistiky do 6 hodin od kickoffu9 

• Zápasový stream 

• Fotogalerie ze zápasu 

• Článek o zápasu 

• Pořízení zápasového videa z endzony kamery 

 
4 Podmínkou je naplnění podmínek daných SŘ, resp. jinou normou nebo pokynem (tedy bez vad, případně bez uděleného 

automatického trestu) 
5 Při splnění podmínky rozšířeného plného značení získává tým 2 kredity (1 za plné, další 1 za rozšířené plné) 
6 Branka o šířce 564 cm stojící na jedné noze, která je o alespoň 1 metr mimo rovinu branky 
7 Opláštění měkkého materiálu musí být po obvodu celé tyčky (musí jít tedy o dutý válec, případně kvádr), měkký materiál musí 

být okolo tyčky rovnoměrně (nesmí vytvářet „sněhuláky“) a přichycení na tyčku nesmí být řešeno zvnějšku páskou apod. 
8 Podmínkou je naplnění podmínek daných SŘ, resp. jinou normou nebo pokynem (tedy bez vad, případně bez uděleného 

automatického trestu) 
9 Při splnění podmínky dodání zápasových statistik do 6 hodin od kickoffu získává tým 2 kredity (1 za samotné dodání statistik, 

další 1 za jejich rychlé dodání) 
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0.E.5.c. Kredity za fotografie 
Pět kreditů se přiděluje za fotografie všech hráčů týmu splňující tyto podmínky: 

• Požadavky jako průkazovou fotografii, zepředu, kvalitní ostrý snímek s jednotným pozadím. 
Fotografie jednotlivých členů týmu musí působit zaměnitelným dojmem 

• Všichni hráči musí být jednotně v aktuálních dresech týmu a pokud bude z pod dresu vidět tričko, 
musí mít tato trička jednotnou barvu 

• Dole musí být fotografie oříznuta těsně pod V límce dresu. Nahoře musí být fotografie oříznuta 
tak, že mezi okrajem fotografie a temenem hlavy bude asi 10 % výšky fotografie 

• Referenční datum pro posouzení fotografií je 1.5. 
0.E.5.d. Výpočet 
Sečtou se kredity získané v jednotlivých kategoriích. 

• Sečtou se gameday kredity získané na jednotlivých zápasech a vypočte se jejich prostý 
aritmetický průměr. Do výpočtu se nezahrnují televizní zápasy10 

• Sečtou se e-gameday kredity získané na jednotlivých zápasech a vypočte se jejich prostý 
aritmetický průměr. Do výpočtu se nezahrnují televizní zápasy. Dále se do výpočtu nezahrnují 
zápasy konané v posledním kole (víkendu) dané ligy (a případné dohrávky po posledním kole)11 

• Kredity za fotografie hráčů (tzn. 5, nebo 0) 

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. TROFEJE 

V každé z lig obdrží oba finalisté medaile, vítěz ligy obdrží putovní 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. 

0.F.3. GARANTI 

Vyžadovanou trenérskou licencí je licence pro tackle fotbal. Licence pro flag fotbal požadavek daný 
Soutěžním řádem nesplňuje. 

0.F.4. MARKETINGOVÉ UŽITÍ 

Jednotlivé ligy mohou mít v názvu i jméno titulárního partnera, resp. může být stanoveno marketingové 
pojmenování ligy s ohledem na titulárního partnera. 
Využití prostorů v areálu a ploch na výstrojích hráčů pro reklamní a obchodní účely upravuje Nařízení 
Předsednictva 4/2023. 

0.G. BUDOUCÍ SEZÓNY 

0.G.1. PROPOZICE 

Vydání propozic soutěže mužů 2024 se očekává v září s první lhůtou pro podání přihlášky do 31.10. 

0.G.2. PŘIHLÁŠKY 

Počty týmů v jednotlivých ligách soutěže mužů 2024 nejsou předem stanoveny. 
Bez ohledu na formát ČLAF 2024 v ní mají účast zajištěnu týmy, které se v celkovém pořadí soutěže 
mužů 2023 umístí na prvním až pátém místě. Zbývající účastníky ČLAF 2024 doplní Rada z týmů, které 
podají přihlášku. 
Zařazení do 2.Ligy 2024, resp. 3.Ligy 2024 nebude podléhat žádnému výkonnostnímu klíči, zařazení 
do ligy si zvolí tým přihláškou. 

0.G.3. FORMÁT 

Očekávaný formát soutěže mužů 2024. 
0.G.3.a. ČLAF 
Každý tým odehraje 10 zápasů v základní části, počty zápasů proti jednotlivým soupeřům budou dané 

 
10 Pokud by nastala situace, že kvůli vyloučení zápasů nebude možné vypočítat průměr, započítá se týmu průměr celé ligy 
11 Pokud by nastala situace, že kvůli vyloučení zápasů nebude možné vypočítat průměr, započítá se týmu průměr celé ligy 
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celkovým počtem týmů. Po základní části bude následovat dvoukolové playoff. 
Účast v ČLAF 2024 mají garantované týmy, které se v celkovém pořadí soutěže mužů 2023 umístí na 
místech 1-6. Zbývající účastníky ČLAF 2024 doplní Rada z týmů, které podají přihlášku. 
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. 
Zařazení do 2.Ligy 2024 nebude podléhat žádnému výkonnostnímu klíči, zařazení do ligy si zvolí tým. 
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. 
Zařazení do 3.Ligy 2024 nebude podléhat žádnému výkonnostnímu klíči, zařazení do ligy si zvolí tým. 

0.G.4. STANDARDY AREÁLŮ 

Počínaje sezónou 2024 bude v ČLAF (nikoliv v nižších ligách) povinné využití fotbalových branek. 

0.G.5. 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.6. ZÁPASOVÁ VIDEA 

Počínaje sezónou 2024 bude (pouze) v ČLAF poviné pořízení zápasového videa z endzony kamery. 

0.G.7. GARANTI 

Počínaje sezónou 2025 bude i v 2.Lize (nikoliv v 3.Lize) vyžadována tacklová licence C u obou garantů. 
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1. ČLAF 

ČLAF (Česká liga amerického fotbalu) je elitní výkonnostní úrovní soutěže mužů v Česku. Vítězný tým 
získá titul Mistři12 České republiky v americkém fotbale pro rok 2023 (zkráceně Mistři 2023). 

1.A. PODMÍNKY ÚČASTI 

1.A.1. PŘIHLÁŠKY 

Právo účasti v ČLAF 2023 má prvních 5 týmů konečného pořadí ČLAF 2022. O dalších účastnících 
rozhodne Rada na základě přihlášek. 
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. Pokud tým v první lhůtě nepodá závaznou přihlášku do ČLAF, tak se do ČLAF už žádnou 
cestou nedostane. 

1.A.2. OSLOVENÍ, ODSTOUPENÍ A VYŘAZENÍ 

1.A.2.a. Oslovení 
Rada na základě podaných závazných přihlášek určí počet týmů v ČLAF a osloví příslušné týmy. Bude-
li počet oslovených týmů nižší než počet týmů, které podaly závaznou přihlášku, budou nadlimitní týmy 
z ČLAF vyřazeny z kapacitních důvodů, resp. budou mohou být zařazeny na seznam náhradníků, 
budou-li s tímto týmy souhlasit. 
Náhradník se může stát týmem ČLAF v případě odstoupení některého z oslovených týmů za podmínky, 
že se Rada rozhodne zachovat počet týmů. Náhradník souhlasící se svým upgradem bude zvýhodněn 
nulovým startovným v ČLAF. 
1.A.2.b. Vyřazení z kapacitního důvodu 
Tým, který podá závaznou přihlášku do ČLAF, avšak tento tým nebude možné do ČLAF zařadit 
z důvodu omezeného počtu týmů, může ze soutěže bez sankce odstoupit, nebo se může rozhodnout 
podat přihlášku se do nižší ligy. 
1.A.2.c. Odstoupení 
Tým, který podá závaznou přihlášku do ČLAF, nemá možnost ze soutěže odstoupit bez sankce. Pokud 
přesto odstoupí, tak do žádné ligy soutěže mužů nebude zařazen žádný tým klubu.13 Mimo přestupku 
dle SŘ tým přijde o uhrazené startovné. Pokud startovné uhrazeno nebylo, vznikne danému klubu 
závazek ve výši startovného.14 
Po odstoupení může být omezena možnost přestupů z klubu. 
1.A.2.d. Vyřazení z jiného důvodu 
Tým, který podá závaznou přihlášku do ČLAF, avšak Rada se rozhodne tento tým zařadit do 2.Ligy 
nebo 3.Ligy, nemá možnost ze soutěže odstoupit bez sankce. Pokud přesto odstoupí, bude se 
postupovat dle ustanovení o odstoupení. Startovné k úhradě bude v takovém případě ve výši 
startovného v lize, do které tým zařadí Rada.15 

1.B. STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE 

1.B.1. ZÁKLADNÍ STARTOVNÉ 

Základní startovné činí 60000 Kč.  
Lhůta pro zaplacení startovného začíná 1.1. a končí 20.1. Ne dříve, ne později. 

1.B.2. DODATEČNÁ ÚPRAVA 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:  
o 100000 Kč v případě chybějících obou sad 

 
12 V angličtině Champions 
13 Odstoupivší tým se tedy nemůže přesunout do nižší ligy. Stejně tak nelze využít přihlášku týmu B jako „záložní“ apod. 
14 Trestem tedy není jen pokuta dle SŘ, ale v každém případě i propadnuté startovné 
15 Pokud by tedy Rada tým ze svého rozhodnutí zařadila do 2.Ligy a tým toto odmítl a raději soutěž mužů vůbec nehrál, tak tým 

nemusí doplatit v ČLAF, ale startovné v 2.Lize 
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o 50000 Kč v případě chybějící venkovní sady 
o 70000 Kč v případě chybějící domácí sady 

▪ 20000 Kč v případě, že je chybějící domácí sada nahrazena sadou barevnou 

• Změna garanta: 5000 Kč 

• Garant bez licence: 
o 20000 Kč v případě chybějící licence u jednoho garanta 
o 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. Startovné se navyšuje za všechny nepokryté osoby.16 
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 2000 Kč za každého chybějícího rozhodčího.  

1.B.3. SOUTĚŽNÍ KAUCE 

Plná soutěžní kauce činí 50000 Kč. 
Snížená soutěžní kauce činí 20000 Kč. 
Lhůta pro zaplacení soutěžní kauce začíná 1.1. a končí 20.1. Ne dříve, ne později. 

1.C. FORMÁT 

Ligy se účastní 8 týmů umístěných do 2 regionálních skupin. 

1.C.1. TÝMY 

Skupina Východ: 

• Bratislava Monarchs (MON) 

• ISMM Ostrava Steelers (STE) 

• Nitra Knights (NIT) 

• Přerov Mammoths (MMT) 
Skupina Západ: 

• Brno Alligators (ALL) 

• Ústí nad Labem Blades (BLD) 

• Vysočina Gladiators (GLA) 

• Znojmo Knights (KNI) 

1.C.2. ZÁKLADNÍ ČÁST 

Každý tým odehraje 10 zápasů. Proti soupeřům z vlastní skupiny 6 zápasů (doma i venku proti každému 
z nich), proti soupeřům z druhé skupiny 4 zápasy (nebo, nebo venku proti každému z nich). 

1.C.3. PLAYOFF 

Playoff má 2 kola, semifinále a Czech Bowl. 
1.C.3.a. Semifinále 
Do semifinále postoupí nejlepší 2 týmy dle pořadí skupin základní části (V1, V2, Z1 a Z2). 
Dvojice pro semifinále: 

• V1 vs Z2 

• Z1 vs V2 
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 V1 a Z1. 
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 12 týdnů, nepočítaje v to případné předehrávky. 
Na 10 zápasů připadnou každému týmu 2 volné víkendy, které mohou, ale nemusí být společné pro 
všechny týmy. 

 
16 Nelze tedy uplatnit „bonus“ 20 automaticky pokrytých osob 
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1.D.2. KALENDÁŘ 

• 25.3.-26.3. Možné předehrávky 

• 1.4.-2.4. 1. kolo 

• 8.4.-9.4. 2. kolo 

• 15.4.-4.6. 3. až 8. kolo 

• 10.6.-11.6. 9. kolo 

• 17.6.-18.6. 10. kolo 

• 24.6.-25.6. Volný víkend rezervovaný na případné dohrávky 

• 25.6. Konec základní části včetně možných dohrávek 

• 1.7.-2.7. Semifinále 

• 8.7.-9.7. Volný víkend 

• 12.7.-17.7.17 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 TERMÍNŮ 

Lhůta pro nabídku termínů domácích zápasů končí 28.2. 

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: 

• Areál 200 

• Minimální nutné značení, yardlines po 5 yardech 
o V playoff a v televizních zápasech rozšířené plné značení 

• Ukazatel skóre, včetně gameclocku a playclocků 

• Mikrofon pro refereeho 

• Adekvátní kapacita hráčských šaten, počet sprch a WC 

• Počet lavic do týmových zón: 4 

• Šatna rozhodčích pro 7 osob 

• V playoff a v televizních zápasech jednotné barevné oblečení chain crew a ballboys 

• WC pro diváky do 100 metrů od tribuny 

1.E.3. VÝSTROJE 

Specifika Soutěžního řádu týkající se výstrojí. Uveden je požadavek a postup v případě porušení 

• Dresy: stejné; nelze hrát 

• Kalhoty: stejné; nelze hrát 

• Reklamy na dresech a kalhotách: stejné; nelze hrát 

• Pásek u kalhot: stejné; přestupek 

• Chrániče: stejné; přestupek 

• Helmy: stejné; nelze hrát 

• Reklamy na helmách: stejné; přestupek 

• Mřížky, brady, upínací pásky: stejné; přestupek 

• Doplňky: stejné; přestupek 

• Ponožky, legíny: stejné; přestupek 

• Ortézy: stejné; 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. 

 
17 Konkrétní termín bude vybrán s ohledem na stadiónové a televizní možnosti 
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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 

U pokut se značkou ano platí zvláštní výše pokuty (jedenapůlnásobek). 

1.E.8. DRESY 

Týmy jsou povinny mít k dispozici dvě bezvadné18 sady dresů, jednu venkovní a jednu domácí. 

1.F. JINÉ 

1.F.1. MEDAILE 

Pro finalisty bude připraveno 60 kusů medailí. 

1.F.2. POČET ROZHODČÍCH 

Na zápasech je garantovaných 5 rozhodčích. 
 
  

 
18 Výjimku z bezvadnosti mají týmy klubů s mimořádným členstvím 
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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 Vítězové19 2.Ligy 2023. 

2.A. PODMÍNKY ÚČASTI 

2.A.1. PŘIHLÁŠKY 

Právo účasti v 2.Lize není stanoveno žádným výkonnostním klíčem. 
O účastnících 2.Ligy rozhodne Rada na základě přihlášek. Primárně do 2.Ligy zařadí týmy, které si 
2.Ligu zvolily na závazné přihlášce, případně byly vyřazeny z ČLAF. Rada však může přihlédnout i 
k výkonnostnímu hledisku a může takový tým zařadit do 3.Ligy. 

2.A.2. POČTY TÝMŮ 

Preferován je sudý počet účastníků. Pokud do 2.Ligy i 3.Ligy podá závaznou přihlášku lichý počet týmů, 
může Rada z optimalizačného důvodu rozhodnout o přeřazení jednoho týmu z 2.Ligy do 3.Ligy. 
Minimální počet týmů v 2.Lize je 5 a ve 3.Lize 4 týmy. Pokud by se nepřihlásil dostatečný počet týmů a 
nebylo by možné ani vhodně přesunout týmy mezi20 ligami, budou tyto ligy spojeny v jednu. Na tuto 
spojenou ligu by se pak vztahovaly požadavky kladené vesměs na 3.Ligu. 

2.A.3. ODSTOUPENÍ A VYŘAZENÍ 

2.A.3.a. Odstoupení 
Tým, který podá závaznou přihlášku do 2.Ligy, nemá možnost ze soutěže odstoupit bez sankce. Mimo 
přestupku dle SŘ tým přijde o uhrazené startovné. Pokud startovné uhrazeno nebylo, vznikne danému 
klubu závazek ve výši startovného.21 
Po odstoupení může být omezena možnost přestupů z klubu. 
2.A.3.b. Vyřazení 
Tým, který podá závaznou přihlášku do 2.Ligy, avšak Rada se rozhodne tento tým zařadit do 3.Ligy, 
nemá možnost ze soutěže odstoupit bez sankce. Pokud přesto odstoupí, bude se postupovat dle 
ustanovení o odstoupení. Startovné k úhradě bude v takovém případě ve výši startovného v 3.Lize. 

2.B. STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE 

2.B.1. ZÁKLADNÍ STARTOVNÉ 

Základní startovné činí 20000 Kč.  
Lhůta pro zaplacení startovného začíná 1.1. a končí 20.2. Ne dříve, ne později. 

2.B.2. DODATEČNÁ ÚPRAVA 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) 

• Změna garanta: 5000 Kč 

• Garant bez licence: 30000 Kč 
2.B.2.b. Týmové povinnosti 
Startovné se navyšuje v případě nenaplnění těchto týmových povinností: 

• Chybějící bezvadné sady dresů:  
o 50000 Kč v případě chybějících obou sad 
o 20000 Kč v případě chybějící venkovní sady 
o 30000 Kč v případě chybějící domácí sady 

▪ 10000 Kč v případě, že je chybějící domácí sada nahrazena sadou barevnou 

• Změna garanta: 5000 Kč 

• Garant bez licence: 
o Bez navýšení v případě chybějící licence u jednoho garanta 
o 30000 Kč v případě chybějící licence u obou garantů 

 
19 V angličtině Winners 
20 Z 2.Ligy do 3.Ligy lze tým přesunout i bez jeho souhlasu. Z 3.Ligy do 2.Ligy však pouze s jeho souhlasem 
21 Trestem tedy není jen pokuta dle SŘ, ale v každém případě i propadnuté startovné 
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2.B.2.c. Mládežnický program 
Startovné se navyšuje v případě nesplnění mládežnického programu. Podmínky mládežnického 
programu a navýšení jsou uvedeny v SŘ. 
2.B.2.d. Velikost týmu 
Startovné se navyšuje dle počtu hráčů, kteří za tým alespoň jednou nastoupí.  

• Do 40 hráčů: startovné se nenavyšuje 

• Mezi 40 a 60 hráči: startovné se navyšuje o 500 Kč za každého hráče nad 40. Maximálně tedy o 
10000 Kč 

• Od 60 hráčů: startovné se navyšuje o 10000 Kč 
2.B.2.e. 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.  

2.B.3. SOUTĚŽNÍ KAUCE 

Plná soutěžní kauce činí 30000 Kč. 
Snížená soutěžní kauce činí 10000 Kč. 
Lhůta pro zaplacení soutěžní kauce začíná 1.1. a končí 20.2. Ne dříve, ne později. 

2.C. FORMÁT 

Ligy se účastní 8 týmů umístěných do 1 společné skupiny. 

2.C.1. TÝMY 

Účastníci: 

• Bělá Raiders (RAI) 

• Brno Sígrs (SGR) 

• Pardubice Stallions (STA) 

• Pilsen Patriots (PTR) 

• Prague Lions (LIO) 

• Prague Mustangs (MUS) 

• Příbram Bobcats (BOB) 

• Třinec Sharks (SHA) 

2.C.2. ZÁKLADNÍ ČÁST 

Každý tým odehraje 8 zápasů. Proti 1 regionálně blízkému soupeři 2 zápasy (doma i venku), proti 
zbývajícím 6 soupeřům 1 zápas (doma, nebo venku). 

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. 
Pořadatele zápasu určí ČAAF. 

2.D. TERMÍNOVÁ LISTINA 

2.D.1. ROZLOŽENÍ TERMÍNŮ 

Základní část potrvá celkem 11 týdnů. 
Na 8 zápasů připadnou každému týmu 3 volné víkendy, které mohou, ale nemusí být společné pro 
všechny týmy. 
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2.D.2. KALENDÁŘ 

• 8.4.-9.4. 1. kolo 

• 15.4.-16.4. 2. kolo 

• 22.4.-4.6. 3. až 6. kolo 

• 10.6.-11.6. 7. kolo 

• 17.6.-18.6. 8. kolo 

• 24.6.-25.6. Volný víkend rezervovaný na případné dohrávky 

• 25.6. Konec základní části včetně možných dohrávek 

• 1.7.-2.7. Semifinále 

• 8.7.-9.7. Silver Bowl 

2.D.3. DODÁNÍ TERMÍNŮ 

Lhůta pro nabídku termínů domácích zápasů končí 15.3. 

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: 

• Minimální nutné značení, yardlines po 5 yardech 
o V playoff plné značení 

• Ukazatel skóre 

• Mikrofon pro refereeho 

• Adekvátní kapacita hráčských šaten, počet sprch a WC 

• Počet lavic do týmových zón: 3 

• Šatna rozhodčích pro 5 osob 

• WC pro diváky do 100 metrů od tribuny 

2.E.3. VÝSTROJE 

Specifika Soutěžního řádu týkající se výstrojí. Uveden je požadavek a postup v případě porušení 

• Dresy: stejné; nelze hrát 

• Kalhoty: stejné; přestupek 

• Reklamy na dresech a kalhotách: stejné; přestupek 

• Pásek u kalhot: stejné; přestupek 

• Chrániče: stejné; přestupek 

• Helmy: stejné; přestupek 

• Reklamy na helmách: podobné; - 

• Mřížky, brady, upínací pásky: podobné; - 

• Doplňky: stejné; přestupek 

• Ponožky, legíny: stejné; přestupek 

• Ortézy: stejné; přestupek 

2.E.4. MÍČE 

Zápasy lze hrát pouze s oficiálními míči ČAAF. Pořadatel je pro zápas povinen zajistit 3 míče. 

2.E.5. ZÁPASOVÁ VIDEA 

Povinné je pořízení standardního zápasového videa dle SŘ.  

2.E.6. KLESAJÍCÍ PRINCIP 

U pokut se značkou ano platí základní výše pokuty. 

2.E.7. DRESY 

Týmy jsou povinny mít k dispozici dvě bezvadné22 sady dresů, jednu venkovní a jednu domácí. 

 
22 Výjimku z bezvadnosti mají týmy klubů s mimořádným členstvím 
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2.F. JINÉ 

2.F.1. MEDAILE 

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

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. 
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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 Vítězové23 3.Ligy 2023. 

3.A. PODMÍNKY ÚČASTI 

3.A.1. PŘIHLÁŠKY 

Právo účasti v 3.Lize není stanoveno žádným výkonnostním klíčem. 
O účastnících 3.Ligy rozhodne Rada na základě přihlášek. Vedle týmů, které si 3.Ligu zvolily na závazné 
přihlášce, může Rada do 3.Ligy přesunout i týmy přesunuté z 2.Ligy, případně vyřazené z ČLAF. 

3.A.2. POČTY TÝMŮ 

Preferován je sudý počet účastníků. Pokud do 2.Ligy i 3.Ligy podá závaznou přihlášku lichý počet týmů, 
může Rada z optimalizačného důvodu rozhodnout o přeřazení jednoho týmu z 2.Ligy do 3.Ligy. 
Minimální počet týmů v 2.Lize je 5 a ve 3.Lize 4 týmy. Pokud by se nepřihlásil dostatečný počet týmů a 
nebylo by možné ani vhodně přesunout týmy mezi24 ligami, budou tyto ligy spojeny v jednu. Na tuto 
spojenou ligu by se pak vztahovaly požadavky kladené vesměs na 3.Ligu. 

3.A.3. ODSTOUPENÍ 

Tým, který podá závaznou přihlášku do 3.Ligy, nemá možnost ze soutěže odstoupit bez sankce. Mimo 
přestupku dle SŘ tým přijde o uhrazené startovné. Pokud startovné uhrazeno nebylo, vznikne danému 
klubu závazek ve výši startovného.25 
Po odstoupení může být omezena možnost přestupů z klubu. 

3.B. STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE 

3.B.1. ZÁKLADNÍ STARTOVNÉ 

Základní startovné činí 10000 Kč.  
Lhůta pro zaplacení startovného začíná 1.1. a končí 20.2. Ne dříve, ne později. 

3.B.2. DODATEČNÁ ÚPRAVA 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 sady dresů:  
o 30000 Kč v případě chybějící domácí sady 
o 20000 Kč je-li chybějící domácí sada je nahrazena venkovní nebo barevnou sadou 

• Změna garanta: 5000 Kč 

• Garant bez licence: 
o Bez navýšení v případě chybějící licence u jednoho garanta 
o 30000 Kč v případě chybějící licence u obou garantů 

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.  

 
23 V angličtině Winners 
24 Z 2.Ligy do 3.Ligy lze tým přesunout i bez jeho souhlasu. Z 3.Ligy do 2.Ligy však pouze s jeho souhlasem 
25 Trestem tedy není jen pokuta dle SŘ, ale v každém případě i propadnuté startovné 
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3.B.3. SOUTĚŽNÍ KAUCE 

Plná soutěžní kauce činí 20000 Kč. 
Snížená soutěžní kauce činí 10000 Kč. 
Lhůta pro zaplacení soutěžní kauce začíná 1.1. a končí 20.2. Ne dříve, ne později. 

3.C. FORMÁT 

Ligy se účastní 7 týmů umístěných do 1 společné skupiny. 

3.C.1. TÝMY 

Účastníci: 

• Hradec Králové Dragons (DRA) 

• Jičín Hurricanes (HUR) 

• Šumperk Dietos (DTS) 

• Tábor Foxes (FOX) 

• Teplice Nordians (NOR) 

• Trutnov Rangers (RNG) 

• Zlín Golems (GOL) 

3.C.2. ZÁKLADNÍ ČÁST 

Každý tým odehraje 6 zápasů. Proti každému ze soupeřů 1 zápas (doma, nebo venku). 

3.C.3. PLAYOFF 

Playoff má 2 kola, semifinále a Bronze Bowl. 
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 
Nerozhodnou-li se týmy vzdát se pořadatelství ve prospěch soupeře, který změnu pořadatelství přijme, 
budou pořadateli #1 a #2. 
3.C.3.b. Bronze Bowl 
Do Bronze Bowlu postoupí vítězové semifinále. 
Pořadatele zápasu určí ČAAF. 

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 a z důvodu lichého počtu týmů mohou připadnout i na první nebo poslední víkend, což 
dotčeným týmům fakticky zkrátí období základní části. 

3.D.2. KALENDÁŘ 

• 15.4.-16.4. 1. kolo 

• 22.4.-10.6. 2. až 6. kolo 

• 17.6.-18.6. 7. kolo 

• 24.6.-25.6. Volný víkend rezervovaný na případné dohrávky 

• 25.6. Konec základní části včetně možných dohrávek 

• 1.7.-2.7. Semifinále 

• 8.7.-9.7. Bronze Bowl 

3.D.3. DODÁNÍ TERMÍNŮ 

Lhůta pro nabídku termínů domácích zápasů končí 15.3. 
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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.  

3.E.2. STANDARDY AREÁLŮ 

V zápasech je nutno dodržet následující: 

• Minimální nutné značení, yardlines po 5 yardech 

• Ukazatel skóre 

• Mikrofon pro refereeho 

• Adekvátní kapacita hráčských šaten, počet sprch a WC 

• Počet lavic do týmových zón: 2 

• Šatna rozhodčích pro 5 osob 

3.E.3. VÝSTROJE 

Specifika Soutěžního řádu týkající se výstrojí. Uveden je požadavek a postup v případě porušení 

• Dresy: stejné; nelze hrát 

• Kalhoty: stejné; přestupek 

• Reklamy na dresech a kalhotách: stejné; přestupek 

• Pásek u kalhot: podobné; - 

• Chrániče: podobné; - 

• Helmy: stejné; přestupek 

• Reklamy na helmách: podobné; - 

• Mřížky, brady, upínací pásky: podobné; - 

• Doplňky: stejné; přestupek 

• Ponožky, legíny: stejné; přestupek 

• Ortézy: podobné; - 

3.E.4. MÍČE 

Zápasy lze hrát pouze s oficiálními míči ČAAF. Pořadatel je pro zápas povinen zajistit 3 míče. 

3.E.5. ZÁPASOVÁ VIDEA 

Povinné je pořízení zápasového videa s úlevou dle SŘ.  

3.E.6. KLESAJÍCÍ PRINCIP 

U pokut se značkou ano platí poloviční výše pokuty. 

3.E.7. DRESY 

Týmy jsou povinny mít k dispozici bezvadnou26 domácí sadu dresů. 

3.F. JINÉ 

3.F.1. MEDAILE 

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

3.F.2. POČET ROZHODČÍCH 

Na zápasech je garantovaných 4 rozhodčích. 

3.F.3. GARANTI 

Trenérská licence je vyžadována pouze u jednoho z dvojice garantů. 

 
26 Výjimku z bezvadnosti mají týmy klubů s mimořádným členstvím 


