
Sazebník poplatků
Předsednictvo  vydalo  Nařízení,  které  je  však  pouhým  sumarizujícím  přehledem  poplatků 
platných pro rok 2012 vyplývajících  zpravidla  z jiných norem nebo hlasování  Parlamentu. 
Součástí  tohoto Nařízení  nejsou žádné možné poplatky nebo tresty,  jejichž úhradu nařizuje 
disciplinární komise nebo jsou svázané s odběrem zboží nebo služby.

Odstupné
Rada přijala Odstupné v podobě, kterou jí doporučilo Předsednictvo. Účinnost Nařízení je od 
1. dubna 2012 pro hráče ročníku 1992 a starší. Pro hráče ročníku 1993 a mladší platí nařízení 
od 1. září 2012.
Mimo již dříve a zejména na zasedání Parlamentu odprezentovaných zásad odstupného byl 
přijat koncept franchise tagů, které umožní každému klubu označit až pět hráčů, na které si 
může vytvářet zvláštní právo. Podmínkou označení však ve všech případech je souhlas daného 
hráče. Kluby mají pro označení franchise tagem poměrně krátkou lhůtu. Hráče lze označovat 
jen  sedm dní  po  Czech  Bowlu.  Později  lze  označit  pouze  do  klubu  nově  příchozí  hráče, 
případně přenést tag na jiného hráče, pokud dříve označený hráč klub opustí.
Nové kluby mají výjimku z úhrady odstupného. Výjimka se vztahuje pouze na pět hráčů.
V tomto  případě,  ale  i  jakémkoliv  dalším,  však  platí,  že  odstupné  není  povinnou  součástí 
přestupu a aplikuje se výhradně v případě, že se kluby nedohodnou jinak.

Vydaná rozhodnutí DK
• DK-28: Martin Kocián byl za vyloučení v zápase (opakované nesportovní chování bez 

použití  vulgárních  výrazů)  a  nerespektování  automatického  zákazu  činnosti 
v následujícím zápase potrestán pokutou 1000 Kč a zákazem činnosti (celkem) ve dvou 
zápasech

• DK-33:  DK nepotrestala  několik  rozhodčích,  neboť se domnívá,  že  rozhodčí  trestat 
nemohla

• DK-34: Klub Bratislava Monarchs nebyl (znovu) potrestán za nastoupení v SFL
• DK-37a: Radek Warchol byl za „ilegální přestup“ potrestán pokutou 2500 Kč
• DK-39: Stanislav Jantoš nebyl za slovní napadení rozhodčího potrestán nad rámec již 

uděleného  trestu  na  HMČR.  Podané  odvolání  Rada  zamítla,  neboť  rozhodnutí  DK 
podání odvolání nepřipouští.

• DK-40: František Skuhra byl za slovní napadení rozhodčího a vyhrožování rozhodčímu 
fyzickou inzultací potrestán trestem zákazu činnosti v jednom zápase ČLAF 2012 nad 
rámec již uděleného trestu na HMČR. Po podaném odvolání Rada rozhodla o zvýšení  
trestu na tři nejbližší zápasy ČLAF.

• DK-J8:  Tomáš  Beránek  byl  za  dvojí  nesportovní  chování  v zápase  (konkrétní 
specifikace neuvedena) potrestán napomenutím

Všechna  vydaná  rozhodnutí  včetně  detailnějších  odůvodnění  a  přesných  popisů  přestupků 
naleznete v sekci Rozhodnutí DK.

Zprávy ČAAF

http://www.caaf.cz/upload/DK/
http://caaf.cz/upload/normyCAAF/Odstupne.pdf
http://caaf.cz/upload/normyCAAF/Sazebnik2012.pdf

