
Prohlášení má dvě varianty. Jedno je pro tackle fotbal i flag fotbal. Druhé pouze pro flag fotbal. 
Ujistěte se, že vyplňujete správnou variantu! 
 
Obecné pokyny pro vyplnění 

• PDF je po stažení editovatelé elektronicky, všechna pole k vyplnění jsou editovatelná i v 
„obyčejném“ programu pro čtení PDF souborů. Stačí kliknout na šedé pole a informaci vepsat 

• Vyplňujte pole podbarvená šedou barvou 
 
Vyplnění jednotlivých polí 

• Jméno a příjmení hráče 
• Pole musí být vyplněné elektronicky, tzn. editováním PDF 
• Vyplňte v pořadí jméno-příjmení 

• Datum narození hráče 
• Pole musí být vyplněné elektronicky, tzn. editováním PDF 
• V obvyklém českém formátu, tzn. například 1.1.2000 nebo 11.11.1999 

• Datum  podpisu hráčského prohlášení 
• Datum opět v obvyklém českém formátu 
• Datum dne, kdy podepisujete 
• Lze vyplnit před tiskem, tzn. editováním PDF - nebo jej lze po vytištění dopsat rukou 

• Jméno a příjmení zákonného zástupce 
• Týká se jen neplnoletých hráčů, tzn. 17letých a mladších! 
• Vyplňte v pořadí jméno-příjmení 
• Lze vyplnit před tiskem, tzn. editováním PDF - nebo jej lze po vytištění dopsat rukou 

  
Podpis hráče 

• Je nutný u hráčů ročníku 2010 a starších 
• U hráčů 2011 a mladších nutný není 
 

Podpis zákonného zástupce 
• Je nutný u hráčů mladších 18 let (vztaženo ke dni podpisu) 
• U hráčů starších nutný není 
 

Postup 
• K dispozici jsou dva možné postupy 
• Netiskněte dokument, podepište jej „prstem“ na obrazovce a prohlášení uchovejte celou dobu 

ve formátu PDF 
• Vytiskněte dokument, list vychází na papír formátu A4, pokud datum podpisu nebo jméno 

zákonného zástupce nebylo vepsáno předem, tak je dopište a podepsané prohlášení 
naskenujte do formátu PDF 

 
Tři možnosti vložení do databáze 

• Po úplném vyplnění a podepsání papírový formulář předejte klubu 
• Naskenované PDF vložte dle pokynů do osobního profilu v interní části webu caaf.cz 
• Elektronicky podepsané PDF vložte dle pokynů do osobního profilu v interní části webu caaf.cz 

 
Další postup po vložení do databáze 

• Prohlášení bude přijato (nebo zamítnuto) do 7 dnů od vložení 
• Klub může požádat o urychlení tohoto procesu 



Vyjádření zákonného zástupce Pouze v případě hráče mladšího 18 let
Prohlašuji, že jsem zákonným zástupcem výše uvedené a podepsané nezletilé
osoby a dále na základě lékařského posouzení jejího zdravotního stavu, které
proběhlo v posledních 12 měsících, prohlašuji, že je způsobilá absolvovat
fyzickou zátěž fotbalových tréninků a zápasů bez nebezpečí poškození jejího
zdraví.
Byl/a jsem garantem poučen/a o rizicích, která věnování se fotbalu může
přinášet i v případě vyhovujícího zdravotního stavu a jsem si jich vědom/a. Jsem
si vědom/a, že fotbalové tréninky a zápasy jsou potenciálně nebezpečné aktivity,
neboť jde o kontaktní sport a zejména tréninky probíhají bez stálého lékařského
dozoru.
Souhlasím, aby trénovala a hrála zápasy amerického fotbalu a toto potvrzuji
svým podpisem.
Rovněž souhlasím s tím, že řízení (ve smyslu Soutěžního řádu) vedené proti
osobě, jejíž jsem zákonným zástupcem, bude vedeno přímo s touto osobou,
resp. tato osoba bude v řízení zastoupená klubem, jehož je členem. Jsem si
vědom/a, že nepřítomnost zákonného zástupce nemá vliv na platnost rozhodnutí.

Na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, které proběhlo v
posledních 12 měsících, prohlašuji, že jsem způsobilý/á absolvovat fyzickou
zátěž fotbalových tréninků a zápasů bez nebezpečí poškození svého zdraví.
Byl/a jsem garantem poučen/a o rizicích, která věnování se fotbalu může
přinášet i v případě vyhovujícího zdravotního stavu a jsem si jich vědom/a. Jsem
si vědom/a, že fotbalové tréninky a zápasy jsou potenciálně nebezpečné aktivity,
neboť jde o kontaktní sport a zejména tréninky probíhají bez stálého lékařského
dozoru.
Toto potvrzuji svým podpisem.

Jméno a příjmení hráče

HRÁČSKÉ PROHLÁŠENÍ

Hráčské prohlášení je dokument, ve kterém hráč prohlašuje, že si je vědom zdravotních rizik, která americký fotbal může
znamenat. Správně vyplněné hráčské prohlášení je povinností všech hráčů dle SŘ a je nezbytnou podmínkou pro hraní i
trénování amerického fotbalu. Hráčské prohlášení musí být podepsáno v roce 2023 a má platnost do konce roku 2023.
Toto prohlášení je platné pro tackle i flag fotbal.

Tackle fotbal a Flag fotbal - Sezóna 2023

Datum narození hráče

Datum podpisu hráčského prohlášení

Podpis hráče

Vyjádření hráče

Jméno a příjmení zákonného zástupce

Podpis zákonného zástupce

Prohlášení se předkládá prostřednictvím RS ČAAF

Před vyplňováním si prosím přečtěte pokyny.
Jinak vyplněný nebo jakkoliv, nad rámec standardního vyplnění, upravovaný dokument bude zamítnut.



Vyjádření zákonného zástupce Pouze v případě hráče mladšího 18 let

Prohlášení se předkládá prostřednictvím RS ČAAF

Před vyplňováním si prosím přečtěte pokyny.
Jinak vyplněný nebo jakkoliv, nad rámec standardního vyplnění, upravovaný dokument bude zamítnut.

Prohlašuji, že jsem zákonným zástupcem výše uvedené a podepsané nezletilé
osoby a dále na základě lékařského posouzení jejího zdravotního stavu, které
proběhlo v posledních 12 měsících, prohlašuji, že je způsobilá absolvovat
fyzickou zátěž tréninků a zápasů flag fotbalu bez nebezpečí poškození jejího
zdraví.
Byl/a jsem garantem poučen/a o rizicích, která věnování se fotbalu může
přinášet i v případě vyhovujícího zdravotního stavu a jsem si jich vědom/a. Jsem
si vědom/a, že tréninky a zápasy flag fotbalu jsou potenciálně nebezpečné
aktivity a přestože jde o nekontaktní typ fotbalu, nelze se z povahy tohoto sportu
kontaktu zcela vyhnout a zejména tréninky probíhají bez stálého lékařského
dozoru.
Souhlasím, aby trénovala a hrála zápasy flag fotbalu a toto potvrzuji svým
podpisem.
Rovněž souhlasím s tím, že řízení (ve smyslu Soutěžního řádu) vedené proti
osobě, jejíž jsem zákonným zástupcem, bude vedeno přímo s touto osobou,
resp. tato osoba bude v řízení zastoupená klubem, jehož je členem. Jsem si
vědom/a, že nepřítomnost zákonného zástupce nemá vliv na platnost rozhodnutí.

Jméno a příjmení zákonného zástupce

Podpis zákonného zástupce

Vyjádření hráče
Na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, které proběhlo v
posledních 12 měsících, prohlašuji, že jsem způsobilý/á absolvovat fyzickou
zátěž tréninků a zápasů flag fotbalu bez nebezpečí poškození svého zdraví.
Byl/a jsem garantem poučen/a o rizicích, která věnování se fotbalu může
přinášet i v případě vyhovujícího zdravotního stavu a jsem si jich vědom/a. Jsem
si vědom/a, že tréninky a zápasy flag fotbalu jsou potenciálně nebezpečné
aktivity a přestože jde o nekontaktní typ fotbalu, nelze se z povahy tohoto sportu
kontaktu zcela vyhnout a zejména tréninky probíhají bez stálého lékařského
dozoru.
Toto potvrzuji svým podpisem.

Datum podpisu hráčského prohlášení

Podpis hráče

HRÁČSKÉ PROHLÁŠENÍ
Pouze Flag fotbal - Sezóna 2023

Hráčské prohlášení je dokument, ve kterém hráč prohlašuje, že si je vědom zdravotních rizik, která americký fotbal může
znamenat. Správně vyplněné hráčské prohlášení je povinností všech hráčů dle SŘ a je nezbytnou podmínkou pro hraní i
trénování amerického fotbalu. Hráčské prohlášení musí být podepsáno v roce 2023 a má platnost do konce roku 2023.
Toto prohlášení je platné pouze pro flag fotbal (hráč, který později začne hrát i tackle fotbal, musí vyplnit druhé prohlášení).

Jméno a příjmení hráče Datum narození hráče
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