KREDITY 2019
SMĚRNICE PŘEDSEDNICTVA 2/2019 (STAV K 1.3.)

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tzv. kredity jsou klubové odměny za obecnou podporu nebo propagaci amerického fotbalu podle
zadaných kritérií. Kredity jsou nepřímá finanční podpora klubů založená na zásluhovosti a aktivitě.
Tato směrnice určuje, za co lze v sezóně 2019 utrácet kredity získané v sezóně 2018, resp. jak je lze
získávat k utrácení v sezóně 2020.
1.A.
Postupné přidávání
Kritéria mohou být postupně rozšiřována nebo upravována. Kredity však bude možné získávat pouze v
soutěži mužů.
1.B.
Přehled kreditů
Přehled získaných kreditů je volně přístupný na webu (google dokument). Informaci o adrese mají kluby
k dispozici.
1.C.
Užití prostředků
Kredity se přepočítávají na finanční podporu, kterou však nelze vyplatit v hotovosti, případně použít jako
zápočet poplatků apod., ale bude použita na další rozvoj fotbalu, tzn. v adekvátní hodnotě k nákupu
míčů, výstroje, vybavení, zajištění školení apod. Konkrétní možnosti užití prostředků stanovuje
Předsednictvo, které rozhoduje i o objemu finančních prostředků vložených do kreditů.

2.

ROZDĚLENÍ KREDITŮ ZE SEZÓNY 2018

Celkem se do kreditů uvolňuje 1005000 Kč a pro každý klub platí, že jemu přidělené prostředky se dělí
na dvě části – na propagačně-reklamní a na materiální.
V propagačně-reklamní části může klub využít nejméně částku danou součinem 5000×počet domácích
zápasů v soutěži mužů 2019 (dno), nejvýše však polovinu přidělených prostředků. Nevyčerpá-li klub
částku odpovídající dnu, nevyčerpaná částka propadá a nelze ji převést do materiální části.
V materiální části může klub využít nejméně polovinu přidělených prostředků a nejvýše částku danou
rozdílem prostředky celkem-dno. Nevyčerpaná částka propadá a nelze ji převést do propagačněreklamní části.
2.A.
Konkrétní rozdělení
Jednotlivé kluby mají dle výše uvedeného klíče k dispozici následující prostředky. V prvním sloupci je
částka celkem, ve druhé a třetím sloupci je rozdělení na poloviny (tzn. maximální možná částka
využitelná na propagačně-reklamní část a minimální částka využitelná na materiální), ve čtvrtém a
pátém sloupci je rozdělení pro využití dna (tzn. minimální možná částka využitelná na propagačněreklamní část a maximální částka využitelná na materiální).
 Alligators
75000 37500+37500
25000+50000
 Black Panthers
70000 35000+35000
20000+50000
 Blades
100000 50000+50000
25000+75000
 Dragons
40000 20000+20000
20000+20000
 Gladiators
120000 60000+60000
25000+95000
 Golems
65000 32500+32500
15000+50000
 Hellboys
50000 25000+25000
15000+35000
 Lions
80000 40000+40000
25000+55000
 Mammoths
60000 30000+30000
20000+40000
 Mustangs
90000 45000+45000
20000+70000
 Nordians
30000 15000+15000
15000+15000
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3.

Sharks
Sígrs
Stallions
Steelers
Ostatní kluby

35000
85000
55000
50000
0

17500+17500
42500+42500
27500+27500
25000+25000

17500+17500
25000+60000
25000+30000
25000+25000

UTRÁCENÍ KREDITŮ ZE SEZÓNY 2018

Obecně k možnostem utrácení:
 O co jde: popis konkrétní možnosti
 Cena: defacto prodejní cena služby/zboží v korunách
 Poměr ČAAF/Klub: První číslo udává, kolik z ceny zaplatí maximálně ČAAF 1 (číslo tedy udává
využité klubové prostředky, tzn. přepočítané kredity), druhé minimální spoluúčast klubu
 Spoluúčast: minimální výše doplatku klubu uplatněná i v případě, že by klub měl dostatek
prostředků. Jde současně o minimální spoluúčast – pokud nebude mít klub dostatek prostředků,
tak doplatí i chybějící díl nad rámec uvedeného minima. Zboží vždy u partnera nakoupí ČAAF 2 a
následně zboží přefakturuje skrze spoluúčast3
 Limitovaná nabídka: některé možnosti utrácení mohou podléhat kusově omezené nabídce. V
případě poptávky přesahující nad nabídkou bude rozhodovat dřívější podání žádosti ze strany
klubu
 Kontakt: před uplatněním prostředků/provedením objednávky se vždy nejprve obraťte na
uvedený kontakt. Objednávky provedené „samostatně“ nebudou propacené!

4.

MOŽNOSTI UTRÁCENÍ – PROPAGAČNĚ-REKLAMNÍ

Uplatnění propagační poloviny prostředků je možné od 1.3. do 20.3. V tomto intervalu nemusí být
prostředky nutně spotřebovány, nicméně musí být rozhodnuto o jednotlivých možnostech. 4
4.A.

Rádiový spot

 O co jde: zápasová/sezónní/klubová kampaň v některém regionálním rádiu z portfolia společnosti
Radiohouse (www.radiohouse.cz). Konkrétně namluvení půlminutového spotu a následně
minimálně 50 opakování po dobu 7 dnů (dle regionu)
 Cena: 15000 (za každou kampaň)
 Poměr ČAAF/Klub: v % 90/10, absolutně tedy 13500/1500
 Kontakt: kroulik@caaf.cz
4.B.

Inzerce Metro

 O co jde: inzertní plocha o rozměrech 204×71 mm (lze upravit) v některé z regionálních mutací
tištěného deníku Metro5
 Cena: 6000 (za každé vydání)
 Poměr ČAAF/Klub: v % 90/10, absolutně tedy 5400/600
 Kontakt: kroulik@caaf.cz
4.C.

Inzerce 5plus2

 O co jde: inzertní plocha o rozměrech 204×71 mm (lze upravit) v některé z krajských (na výběr
jsou všechny kraje) mutací tištěného týdeníku 5plus2
 Cena: 6000 (za každé vydání)
 Poměr ČAAF/Klub: v % 90/10, absolutně tedy 5400/600
1

Případně Americký fotbal s.r.o.
Případně Americký fotbal s.r.o.
3
Příklad: při nákupu za 1000 a spoluúčasti 100 Kč dostane klub fakturu na 100 Kč a odečte se mu 900 „prostředků“
4
Je tedy nutné předem stanovit, že na, například, rádio se použije X a na facebook Y prostředků, nicméně není nutné kupříkladu
facebookovou kampaň na červnový zápas zakládat v březnu
5
Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Přerov, Ústí nad
Labem, Teplice, Zlín
2
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 Kontakt: kroulik@caaf.cz
4.D.

Facebook

 O co jde: propagace zápasu. Propagace může být podána jak na event, tak na příspěvky na
event odkazující
 Cena: minimálně 1000 (za každý propagovaný post, případně event)
 Poměr ČAAF/Klub: v % 90/10
 Kontakt: kroulik@caaf.cz
4.E.




4.F.

Tleskadla
O co jde: balení 200 ks tleskadel (jednotná tleskadla pro celou soutěž)
Cena: 1000 (za každé balení včetně dopravy)
Poměr ČAAF/Klub: v % 90/10, absolutně tedy 900/100
Kontakt: kroulik@caaf.cz
Reklamní bannery/plachty

 O co jde: potištěné reklamní bannery do 10 m2 a velkoplošné plachty primárně určené do
týmových zón od 10 m2
 Ceny:
o Bannery: 350 za m2
o Plachty: 250 za m2
 Poměr ČAAF/Klub: v % 90/10
 Kontakt: kroulik@caaf.cz
4.G.

Vlastní klubový projekt

 O co jde: klubem navržený propagační projekt (letáky, plakáty, billboardy, citylighty, jiná rádia,
jiné noviny, další nosiče reklamy a jejich případná kombinace). Dodavatele projektu si vybírá klub,
ČAAF jej však musí schválit, stejně jako rozpočet6 a ČAAF musí být objednatel. Až poté lze začít
s realizací, která je primárně na klubu, s možnou asistencí, resp. konzultacemi ze strany ČAAF
 Cena: minimálně 10000
 Poměr ČAAF/Klub: v % 75/25
 Kontakt: kroulik@caaf.cz

5.

MOŽNOSTI UTRÁCENÍ – MATERIÁLNÍ

Uplatnění materiální poloviny prostředků je možné od 1.4. do 20.4.
5.A.




5.B.




5.C.

Sady dresů (kalhot) Jersey53
O co jde: nová sada7 dresů a/nebo sada kalhot
Ceny: dle specifikace a množství
Poměr ČAAF/Klub: v % 90/10 (klubová spoluúčast však musí být minimálně 5000)
Kontakt: kroulik@caaf.cz
Barvy Kittfort
O co jde: balení 240 kg barvy (8 kbelíků po 30 kg)
Cena: 3500 (za každé balení včetně dopravy)
Poměr ČAAF/Klub: v % 90/10, absolutně tedy 3150/350
Kontakt: info@caaf.cz
Výstroje a vybavení bikeathletic.cz

 O co jde: zboží z nabídky eshopu www.bikeathletic.cz
6
7

Schválení není automatické! Projekty musí být smysluplné obsahem i rozpočtem
Samostatně nakoupených dresů musí být alespoň 30. Samostatně nakoupených kalhot musí být alespoň 30. Kalhot
nakoupených se sadou dresů musí být alespoň 10
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 Ceny: jsou na webu a platí následující slevy a podmínky
o Sleva 25 % na zboží z kategorií helmy & masky, chrániče ramen
o Sleva 20 % na zboží z ostatních kategorií
o Na zboží označené tagem výprodej se slevy nevztahují
o V rámci kreditové objednávky nelze objednávat zboží z kategorie kompletní sady
o Cena všech kusů jedné položky musí být alespoň 50008, vyjma případů, kdy nákup více kusů
nedává smysl9
 Poměr ČAAF/Klub: v % 90/10 (klubová spoluúčast však musí být minimálně 5000)
 Kontakt: info@caaf.cz
5.D.

Scoreboard sportview.cz

 O co jde: sada hlavního scoreboardu (skóre, gameclock, čtvrtina, timeouty) a ovládání
 Cena: 40000
 Poměr ČAAF/Klub: v % 95/5, absolutně tedy 38000/2000 (klubovou spoluúčastí však musí být
rovněž nákup dvou playclocků v ceně 14700, plus doprava 10)
 Kontakt: info@caaf.cz
5.E.

Vybavení Howling Wolf

 O co jde: jakékoliv zboží z nabídky na www.howlingwolf.cz
 Ceny:
o Obal na tyčky s logem (180×32): 3150
o Shield (75×50×14): 2700
o Stepover kulatý (120×45×20): 2700
o Stepover hranatý (120×30×20): 2700
o Stepover hranatý malý (60×30×20): 1800
o Spacer lineman dummie (80×55): 2700
o T-dummie (130×50×20): 6300
o Popup dummie (175×52): 13000
o Wheel vetší (150×28): 9000
o Wheel menší (105×25): 8100
o Sled pro 1: 37800
o Sled pro 2: 62000
o Sled pro 3: 85500
o Logo: 500
 Poměr ČAAF/Klub: v % 90/10 (klubová spoluúčast však musí být minimálně 2000, plus doprava 11)
 Kontakt: info@caaf.cz
5.F.




5.G.





Ballboy vesty
O co jde: sada dvou vest pro ballboye, včetně poštovného
Cena: 2500
Poměr ČAAF/Klub: v % 90/10, absolutně tedy 2250/250
Kontakt: info@caaf.cz
Sety pro chain crew
O co jde: sada tří vest pro chain crew, včetně poštovného
Cena: 800
Poměr ČAAF/Klub: v % 90/10, absolutně tedy 720/80
Kontakt: info@caaf.cz

8

Nejde o minimální cenu jednoho kusu, ale o cenu všech kusů v rámci jedné položky. Příklady: Pokud nějaké zboží stojí například
6000, stačí objednat 1 kus. U zboží za jednotkovou cenu 4000 je třeba objednat alespoň 2 kusy. U zboží za jednotkovou
cenu 100 pak alespoň 50 kusů. Atd.
9
Příkladem takového zboží jsou třeba pylony (do endzón), kterých nemá smysl koupit víc než 8 (resp. 12). Množstevní omezení
se ale vztahuje například na rukavice nebo ponožky
10
Orientačně 1000 Kč po celém Česku
11
Orientačně činí doprava 9 Kč/km (lze případně spojit více objednávek do jedné dopravy), za Popup dummie 1000 Kč, za jednu
paletu 800 Kč. Dopravu si klub řeší individuálně
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6.

MOŽNOST ZÍSKÁVÁNÍ KREDITŮ

Kredity přiděluje soutěžní komisař, v případě gameday kreditů je přiděluje na základě zápisu. Postup
v případě nesouhlasu s jeho rozhodnutím je v Propozicích.
Kredity se získávají v soutěži mužů 2019 a sezóna 2019 slouží jako podklad k rozdělení kreditů,
nicméně jejich utrácení bude možné až v roce 2020.
6.A.
Více týmů klubu
Pokud má klub v soutěži více týmů (týmy 1 a 2, resp. A a B), může kredity získávat pouze jeden z nich
(1 nebo A).
6.B.
Gameday
Kredity získává vždy jen domácí tým (pořadatel zápasu). Kredity se získávají za každý zápas zvlášť.
O kreditech rozhodují rozhodčí zápasu a informaci o kreditech uvádějí do zápisu, kam mohou týmy
vyjádřit i (ne)souhlas s (ne)přidělenými kredity.
Kredity lze získat za následující prvky:
 Plné značení (3 kredity)12
 Rozšířené plné značení (3 kredity)13,14
 Fotbalové branky (3 kredity)
 Estetické obložení brankových tyček (1 kredit)15
 Game clock s obsluhou (3 kredity)
 Play clock s obsluhou (3 kredity)
 Stejné helmy i mřížky (1 kredit)16
 Downmarkery, chaincrew vesty a ballboys vesty (2 kredity) 17
 Pět míčů ke hře (1 kredit)
V případě dvojzápasu (dva zápasy hrané v jednom areálu v jednom dni) získává každý tým pouze dvě
třetiny přidělených kreditů (zaokrouhlených nahoru). Případně po dohodě obou týmů získá plný počet
přidělených kreditů pouze jeden z dvojice týmů.
6.C.
E-gameday
Kredity získává vždy jen domácí tým (pořadatel zápasu). Kredity se získávají za každý zápas zvlášť.
Kredity lze získat za následující prvky:18
 Zápasové statistiky (2 kredity)
 Zápasové statistiky do 6 hodin od kickoffu (2 kredity)19
 Updaty výsledků na facebooku (2 kredity)
 Zápasový stream (3 kredity)
 Fotogalerie ze zápasu (2 kredity)
 Článek o zápasu (2 kredity)
6.D.
Sdílení z facebooku
Týmy získávají po 1 kreditu za sdílení každého konkrétního postu z facebooku ČAAF. Na každý
příspěvek z facebooku ČAAF, který se započítává do získávání kreditů, jsou týmy předem upozorněny
emailem. Tímto způsobem lze získat nejvýše 5 kreditů.

12

Nároky na plné značení určuje zvláštní norma. V tomto stavu musí být hřiště připraveno alespoň 60 minut před plánovaným
začátkem zápasu
Nároky na rozšířené plné značení určuje zvláštní norma. V tomto stavu musí být hřiště připraveno alespoň 60 minut před
plánovaným začátkem zápasu
14
Při splnění podmínky rozšířeného plného značení získává tým 6 kreditů (3 za plné, další 3 za rozšířené plné)
15
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.
16
Všechny helmy musí vypadat stejně. Jedinou výjimkou jsou pásky a brady, kde se černá a bílá považují za jednu barvu
17
Originální fotbalové downmarkery a speciální vesty určené přímo pro chain crew, resp. ballboys. Vše současně
18
Podmínkou je naplnění podmínek daných SŘ, resp. jinou normou nebo pokynem (bez vad)
19
Při splnění podmínky dodání zápasových statistik do 6 hodin od kickoffu získává tým 4 kredity (2 za samotné dodání statistik,
další 2 za jejich rychlé dodání)
13
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6.E.
Fotografie členů týmu
Týmy mají možnost získat 10 kreditů za jednotné fotografie všech hráčů. Lze získat pouze plný počet
kreditů (nelze získat méně kreditů za „takřka splněno“).
Podmínky:
 Fotografie „průkazového“ typu a požadavky jako průkazovou fotografii, zepředu, kvalitní ostrý
snímek, žádné zjevné fotomontáže atd.
 Dole musí být fotografie oříznuta těsně pod V límce dresu (nebo podobném místě, není-li osoba
na fotografii v dresu). Nahoře musí být fotografie oříznuta tak, že mezi okrajem fotografie a
temenem hlavy bude asi 10 % výšky fotografie
 Všechny fotografie napříč týmem musí mít jednotné světlé pozadí a fotografie jednotlivých členů
týmu musí působit zaměnitelným dojmem
 Všichni hráči musí být jednotně v dresech týmu nebo v oblečení jasně odkazujícím na tým
(týmová trička, pola apod.)
 Fotografie musí být z roku 2019 nebo z roku 2018
6.F.
Jiné
Předsednictvo může rozhodnout o dalších možnostech získávání kreditů, zpravidla spojených s určitým
konáním ve prospěch ČAAF během trvání soutěže mužů a ve vazbě na soutěž mužů apod. Kluby jsou
o takové možnosti informovány emailem.
Předsednictvo může možnost získávat kredity vyhlásit předem, může však rozhodnout o přidělení
kreditů i zpětně, tzn. za již vykonanou činnost.

7.

VÝPOČET

7.A.
Sečtení kreditů
Kredity se počítají v těchto krocích:
 Spočítají se odděleně Gameday a E-gameday kredity každého jednoho zápasu
 Sečtou se odděleně Gameday a E-gameday dvou zápasů a to následovně:
o Pokud tým odehraje 2 domácí zápasy, tak z těchto 2 zápasů
o Pokud tým odehraje 3 domácí zápasy, tak se nepočítá nejhorší zápas
o Pokud tým odehraje 4 domácí zápasy, tak se nepočítá jeden nejhorší zápas a jeden
nejlepší zápas
o Pokud tým odehraje 5 (a více) domácích zápasů, tak se nepočítá jeden nejhorší zápas a
jeden (a více) nejlepších zápasů
 Přičtou se kredity za sdílení na facebooku (tzn. nejvýše 5)
 Přičtou se kredity za fotografie (tzn. 10, nebo 0)
 Přičtou se případné kredity za „jiné“
7.B.
Domácí návštěvnost
Týmy se rozdělí na dvě skupiny a sice týmy s návštěvností 100 a více diváků a týmy s návštěvností pod
100 diváků. Týmem s návštěvností pod 100 diváků se rozumí tým, na který více než jednou přijde méně
než 100 diváků.
7.C.
Pořadí
Podle získaných kreditů se vytvoří pořadí týmů, avšak tak, že nejprve se podle získaných kreditů seřadí
týmy s návštěvností 100+ a až za ně se seřadí týmy s návštěvností <100.
7.D.
Klíč
Celkový objem vložených finančních prostředků do kreditů se mezi týmy rozdělí podle jejich pořadí 20
následovně:
 1. tým (tým s největším počtem kreditů): 12 % celkového objemu
 2. tým: 10 % celkového objemu
20

V případě děleného pořadí se mezi týmy díly zprůměrují, tzn. při dělení tří týmů o 10. až 12. místo, připadne všem třem týmů 5
%. Pokud se dva týmy budou dělit o 14. místo, tak oběma připadne 3.25 %, apod.
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 3. tým: 9 % celkového objemu
 4. tým: 8.5 % celkového objemu
 5. tým: 8 % celkového objemu
 6. tým: 7.5 % celkového objemu
 7. tým: 7 % celkového objemu
 8. tým: 6.5 % celkového objemu
 9. tým: 6 % celkového objemu
 10. tým: 5.5 % celkového objemu
 11. tým: 5 % celkového objemu
 12. tým: 4.5 % celkového objemu
 13. tým: 4 % celkového objemu
 14. tým: 3.5 % celkového objemu
 15. tým: 3 % celkového objemu
 Zbývající týmy: 0 % celkového objemu
Celkový objem vložených finančních prostředků stanoví Předsednictvo až v roce 2020.
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