
PRAVIDLA FLAG FOTBALU 
Tato pravidla jsou zestručněným českým překladem IFAF Flag Football Rules, čili mezinárodních pravidel flag 
fotbalu a jsou primárně určeny pro Flagové mistrovství ČAAF. Nejsou doslovným překladem, některé méně 
důležité části byly vynechány a současně obsahují českou specifikaci pravidel. Co není popsáno v tomto 
překladu, je uvedeno v anglickém originálu. Pro pochopení některých pasáží je žádoucí znalost pravidel či 
terminologie tackle fotbalu a pravidla tackle fotbalu jsou směrodatná pro posouzení situací nepopsaných pravidly 
flag fotbalu. 
Flag fotbal je nekontaktní sport. Blokování a skládání není dovoleno. Součástí flag fotbalu nejsou ani kicking 
akce. 

PRAVIDLO 1 
Část 1 – Obecně 
Článek 1 – Týmy a hráči 

• Zápas se hraje mezi dvěmi týmy, kde každý nemá více než 5 hráčů na hřišti během downu. Na týmovou 
soupisku lze zapsat až 8 hráčů, z nichž jeden musí být kapitánem a jeden zástupcem kapitána. 

• Tým může hrát i se 4 hráči. Pokud však počet hráčů v týmu klesne pod 4, zápas je ukončen a 
kontumován ve prospěch soupeře. 

• V jednom týmu mohou společně hrát muži i ženy. Hráči musí být starší 15 let. 
• Šest nebo více hráčů na hřišti během downu je illegal participation a je to faul 

Penalizace: 10 yardů z basic spotu (místem faulu je scrimmage line) 
• Nehrající členové týmu (náhradníci) nesmí jakkoliv fyzicky bránit hře. Toto je nedovolené bránění a je 

to faul. 
Penalizace: 10 yardů z basic spotu 

• Střídání: od ukončení předchozího downu může útok neomezeně střídat do okamžiku, kdy se snapper 
dotkne míče; obrana do následujícího snapu. 

Penalizace: 5 yardů ze scrimmage line 
Článek 2 – Vítěz 
Vítězem je tým, který získal více bodů. V případě remízy po základní hrací době se neprodlužuje, není-li určeno 
pro specifické případy určeno jinak. 
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 Článek 3 – Hřiště  
• Hřiště má obdélníkový tvar, přičemž rozměry a vyznačené čáry jsou 

na obrázku 
• Rozměry hřiště jsou 50 yardů plus dvě 10yardové endzony na délku 

a 25 yardů na šířku. Kolem všech čar musí být prostor alespoň 3 
yardy, ve kterém nesmí být žádná překážka. Jsou-li vyznačena vě 
hřiště vedle sebe, tak jejich sidelines (nebo endlines) od sebe 
musí být vzdáleny 6 yardů. 

• No-running line se značí přerušovaně. 
• Značka pro 2-pt-conversion se značí na šířku uprostřed a 12 yardů 

od goalline. 
• Na průsečíky čas je vhodné umístit pylony nebo jiné podobné a 

vhodné předměty. Pylony mohou sloužit i jako nahrazení čar, 
v takovém případě je žádoucí, aby pylony byly umístěny nejen 
v průsečících domnělých čar (no-running line nebo středovou 
čáru značit netřeba). 

• Pro snazší orientaci a přehled o hře je vhodný down indicator 
(ukazatel downů). 

Část 2 – Míč 
Oba týmy mohou pro útok využít vlastní míč. Ten musí mít rozměry míče pro zápasy dospělých a musí být 
kožený nebo „composite leather“. V případě, že vyhovující míč má jen jeden z týmů, zápas se hraje s tímto 
míčem. Pokud ani jeden tým nemá odpovídající míč, tak se hraje s míčem, který společně určí kapitáni. 



Část 3 – Výstroj 
Článek 1 – Povinná výstroj 

• Týmy musí nastoupit v barevných dresech odlišné barvy. Barevnými dresy se rozumí dresy se základní 
barvou jinou než bílou a nikoliv ve velmi světlém odstínu. Pokud týmy mají dresy podobné barvy, tak 
vítěz losu určí, který tým musí použít bílé dresy. 

• Dresy hráčů jednoho týmu nemusí být zcela stejné, musí však mít stejnou dominantní barvu. Dresy musí 
být zastrčené v kalhotách. Kalhoty nebo jejich části (například kapsy) musí mít takový střih, aby 
cíleně soupeři neznesnadňovali stržení flagu. 

• Každý hráč musí v pase použít pásek se dvěma flagy, které musí volně viset po obou hráčových bocích. 
Jakékoliv záměrné úpravy flagů, které soupeři znesnadní stržení flagu se trestají vyloučením hráče ze 
zápasu. 

Článek 2 – Zakázaná výstroj 
• Kovové kolíky kopaček nejsou dovolené v žádném případě. Pořadatel turnaje si navíc může v předstihu 

vyhradit právo zakázat kolíkové kopačky bez ohledu na materiál kolíků. 
• Zakázané jsou jakékoliv tvrdé (kovové nebo z tvrdých plastů apod.) předměty, o které by se hráč, 

spoluhráč nebo soupeř mohl zranit. Těmi jsou i veškeré šperky, hodinky a podobně. S brýlemi lze hrát 
jen dioptrickými. 

Část 4 – Prohlášení a vazba na Herní řád ČAAF 
Článek 1 – Prohlášení hráčů a kapitána 
Před turnajem musí kapitáni týmů předat pořadateli týmovou soupisku hráčů, kde budou uvedena jména hráčů a 
jejich data narození. Součástí soupisky jsou i podpisy všech hráčů, kteří podpisem stvrdí text tohoto znění 

• Svým podpisem potvrzuji, že si jsem vědom toho, že budu vykonávat fyzickou aktivitu, že si jsem 
vědomi rizik s ní spojenou, zejména s ohledem na vlastní zdravotní stav, a že se turnaje účastním na 
vlastní nebezpečí. V případě úrazu nebo jakékoliv jiné komplikace s účastí v soutěži spojenou nebudu 
po pořadateli vymáhat náklady spojené se vznikem případného úrazu nebo jakékoliv jiné vzniklé 
komplikace, újmy nebo škody a veškeré následky si ponesu sám. 

Za hráče, kteří v den turnaje nedovrší 18 let, prohlášení podobného znění podepíší předem jejich zákonní 
zástupci a toto prohlášení předají kapitánovi týmy, který ji předá pořadateli současně s týmovou soupiskou. 
Kapitán týmu potom podpisem na týmovou soupisku potvrdí, že všechny podpisy hráčů jsou originální (jakožto i 
podpisy zákonných zástupců na prohlášeních za hráče mladší 18 let), že je poučil o povinné a zakázané výstroji a 
že své spoluhráče poučil o nebezpečnosti flag fotbalu. 
Článek 2 – Vazba na Herní řád ČAAF 
Flagové mistrovství ČAAF je ve smyslu Herního řádu ČAAF otevřenou soutěží ČAAF dle bodu 3.F. Hráči se ta 
soutěže mohou zúčastnit bez ohledu na svoji příslušnost ke klubům ČAAF. 

PRAVIDLO 2 
Část 1 – Hřiště a čáry 

• Hřiště je prostor mezi čarami (sidelines a endlines) včetně endzon. 
• Endzóny jsou 10-yardové prostory na obou koncích hřiště mezi endlines a goallines. 
• No-running zóny jsou 5-yardové prostory na koncích hřiště navazujících na endzóny. 
• Goallines jsou součástí endzón, stejně tak jako pylony v průsečících goallines a sidelines. Goallines jsou 

součastí poloroviny vztyčené kolmo k povrchu hřiště a jdoucí i za sidelines. Týmovou goalline se 
rozumí goalline, kterou příslušný tým brání. 

• Middleline je čára uprostřed hřiště, která určuje linii k získání nové série. 
• Prostor ohraničený sidelines a endlines je in bounds (čili v hřišti), okolní prostor včetně sidelines a 

endlines samotných je out of bounds (čili v autu). 

Část 2 – Týmy a hráči 
• Offense (útok) je tým in possession (v držení míče); druhý tým je defense (obrana). 
• Snapper je hráč, který spapne míč (uvede jej do hry). 
• Quarterback je hráč, který od snappera dostane snap. 
• Passer je hráč, který hodí legální pass. 
• Runner je hráč in possession of a ball (hráč, který drží míč). 
• Blitzer 

o Blitzer je hráč obrany, který přeběhne scrimmage line v intervalu mezi snapem a okamžikem, 
kdy quarterback předá, hodí nebo přijde o míč. 



o Blitzeři mohou požádat (a dostat) právo pohybu, pokud jasně zvednou ruku nad hlavu na 
alespoň poslední vteřinu před snapem. 

o O právo pohybu mohou požádat nanejvýš dva blitzeři. 
o Blitz musí přijít ihned po snapu a směrem ke quarterbackovi. Blitz ovšem není povinný, blitzer 

má právo pohybu směrem ke quarterbackovi, ale není povinen jej využít 
o Pokud tato pravidla blitzer poruší, tak své právo pohybu ztrácí. Pokud se o právo pohybu 

přihlásí více, než dva blitzeři, tak právo pohybu ztrácí každý z nich. 
• Player is out of bounds (hráč je v autu), když se dotkne čehokoliv v autu, vyjma jiného hráče nebo 

rozhodčího. 

Část 3 – Akce 
• Forward pass play je akce, kdy je legální forward pass, který překročil scrimmage line, complete (chycen 

útokem), incomplete nebo intercepted (chycen obranou). 
• Running play je jakákoliv jiná akce, kdy je míč ve hře. Jako running play jsou posuzovány i passy, které 

nepřekročí scrimmage line. 

Část 4 – Passy 
• Forward pass je takový pass, když první dotyk míče s čímkoliv je beyond místem odhození passu. 

Všechny ostatní passy jsou backward passy. 
• Legální forward pass překročí (crosses) scrimmage line, když první dotyk míče s čímkoliv je beyond 

scrimmage line a současně v hřišti. 
• Catch (chycení) je chycení letícího míče, jeho získání pod kontrolu a tím vytvoření possession (držení 

míče). Catch soupeřova passu nebo fumblu je interception. Hráč, který chytí míč ve výskoku musí míč 
udržet k po dopadu na zem a musí nejprve jakoukoliv částí těla dopadnout do hřiště. 

• Sack je stržení flagu quarterbacka dříve, než stihne předat, hodit nebo ztratit míč. 

Část 5 – Právo místa, právo pohybu 
• Right of place (právo místa) mají stojící hráči a soupeři se jim musí vyhnout. Za stojící hráče se považují 

ti, kteří nikam neběží. Stojící hráč, který například kvůli chytání passu musí částečně upravit svoji 
polohu, je stále považován za stojícího. 

• Right of way (právo pohybu) mají hráči v pohybu a soupeři se jim musí vyhnout. 
• Právo místa má přednost před právem pohybu. Všichni hráči mají právo místa a soupeři se jim musí 

vyhýbat. To platí i pro runnera, který je povinen vyhýbat se obráncům. Na straně obrany (beyond 
scrimmage line) mají do okamžiku, kdy míč přejde scrimmage line, přednostní právo pohybu hráči 
obrany; po okamžiku, kdy míč přejde scrimmage line, mají přednostní právo pohybu hráči útoku. 

 Příklad: Obránce se postaví přímo na scrimmage line a přímo před receivera. 
Řešení: Obránce má právo místa a receiver se mu musí vyhnout. Pokud se ale obránce začne hýbat, 
tak své právo místa ztrácí a nesmí receiverovi bránit běžet jeho route. 

 Příklad: Obránce se postaví přímo na scrimmage line a přímo před receivera. Ihned po snapu 
vystartuje proti receiverovi (hraje „bump“) a dojde ke srážce s receiverem, který ihned po snapu 
vyrazí před sebe rovněž. 
Řešení: Za takovou srážku je zodpovědný obránce a tato situace je faulem obranky (kontakt). Protože 
se obránce pohnul, tak tím ztratil své právo místa. Receiver se musí vyhnout obránci stojícímu na 
místě, ale není povinnen se vyhýbat pohybujícímu se obránci. 

 Příklad: Obránce brání svoji zónu a sleduje, co udělá quarterback. Receiver běží svoji route napříč 
hřištěm a úmyslně do obránce zezadu vrazí. 
Řešení: Úmyslný kontakt se soupeřem (targeting). Ačkoliv má receiver právo pohybu, tak úmyslně 
do nikoho vrážet nesmí a dle intenzity a nesmyslnosti kontaktu tento faul může vést i k vyloučení 
faulujícího hráče. 

 Příklad: Obránce se snaží „vytlačit“ (bez kontaktu!) runnera do autu přes sideline. Runner se ale 
pokusí zůstat v hřišti a běžet podél čáry, čímž dojde ke kontaktu. 
Řešení: Takový kontakt je faul (kontakt) runnera. Ten se musí obránci vyhnout, protože v tomto 
případě nemá právo pohybu. 

 Příklad: Obránci „obklíčí“ runnera. Ten se ale pokusí prorazit mezerou mezi nimi a při tom dojde ke 
kontaktu mezi hráči. 
Řešení: Takový kontakt je faul (kontakt) runnera. Ten se v tomto případě musí obránci vyhnout i 
když tím ukončí down. 

 Příklad: Blitzer před snapem oznámí svůj úmysl a po snapu běží ke quarterbackovi. Tím zkříží cestu 
receiverovi, který se mu musí vyhnout. 
Řešení: Protože blitzer oznámil svůj úmysl a tím v podstatě popsal kudy bude běžet, tak má právo 
pohybu. Kdyby se k blitzu signálem nepříhlásil a receiver ho musí obíhat, tak by se blitzer dopustil 
faulu blokování. Pokud by blitzer (který dal signál) musel obíhat receivera, tak by se blokování 
dopustil receiver. V případě kontaktu mezi hráči by pak šlo o faul kontakt. 

 Příklad: Blitzer před snapem oznámí svůj úmysl a po snapu běží ke quarterbackovi. Tím zkříží cestu 
receiverovi. Blitzer se ani nepokusí receiverovi vyhnout. 



Řešení: Receiver se dopustil blokování (faul za 5 yardů), blitzer targetingu (faul za 10 yardů). Fauly 
se vzájemně vyruší a bude se opakovat down. 

 Příklad: Blitzer před snapem oznámí svůj úmysl a po snapu běží ke quarterbackovi. Quarterback ale 
utíká s sideline a tím svůj směr změní i blitzer. 
Řešení: V takovém případě blitzer své právo pohybu ztrácí, protože to bylo vytyčeno jen pro běh 
k původní poloze quarterbacka. Změní-li blitzer směr svého běhu, tak se musí soupeřům vyhýbat on. 

 Příklad: Blitzer před snapem oznámí svůj úmysl a po snapu běží ke quarterbackovi tak, že cestou 
vrazí do v klidu stojícího snappera. 
Řešení: Targeting ze strany blitzera. Právo místa snappera má přednost před právem pohybu blitzera. 

 Příklad: Blitzer před snapem oznámí svůj úmysl a po snapu běží ke quarterbackovi, ale dříve, než 
přeběhne scrimmage line, tak se zastaví. 
Řešení: Ze strany blitzera dovolený pohyb. Po zastavení se ale ztrácí právo pohybu a musí se vyhábat 
soupeřům. 

Část 6 – Činnosti a fauly 
• Blocking (blokování) je překážení soupeři skrze bránění mu v jeho přirozeném pohybu a to bez kontaktu 

mezi nimi. Hráč útoku, který se postaví mezi hráče obrany a runnera nebo omezuje právo pohybu 
blitzera, blokuje. V klidu stojící hráč (s právem místa) neblokuje a to i když je mezi runnerem a 
hráčem obrany nebo i když stojí v cestě blitzerovi. Blokování je faul. 

Penalizace: 5 yardů z basic spotu 
• Contact (kontakt) je dotyk soupeře mající nějaký důsledek. Dotyk soupeře, který na nic nemá vliv není 

kontakt. Kontakt je faul. 
Penalizace: 10 yardů z basic spotu 

 Příklad: Blitzer se těsně po odhození dotkne boků quarterbacka. 
Řešení: Nejde o faul, protože dotyk soupeře, který na nic nemá vliv a nikoho neomezuje není faulem. 

 Příklad: Blitzer těsně po odhození vrazí rukama do boků quarterbacka, který potom musí udělat dva 
kroky, aby získal rovnováhu 
Řešení: Faul. Takový kontakt je zbytečný. 

 Příklad: Blitzer těsně se po odhození passu zastaví těsně u quarterbacka, který se potom přirozeným 
pohybem po odhození míče lehce srazí s blitzerem. 
Řešení: Nejde o faul. Oba hráči postupovali přirozeně a legálně. 

 Příklad: V okamžiku, kdy quarterback začne házet míč, tak blitzer vyskočí kolmo do výšky. Po 
odhození míče udělá quarterback tři kroky a dojde ke kontaktu mezi hráči. 
Řešení: Faul offense. Blitzer má právo místa i když vyskočí. Kdyby ale vyskočil tak, že by 
setrvačností dopadl na quarterbacka, tak by šlo o faul defense. 

• Holding je chycení soupeře nebo jeho výstroje a jeho okamžité nepuštění. Holding je faul. 
Penalizace: 10 yardů z basic spotu 

• Targeting (úmysl kontakt se soupeřem): Ani hráči s (přednostním) právem pohybu nesmí úmyslně 
kontaktovat soupeře. Žádní hráči se nesmí pokoušet získávat míč, který je v držení runnera nebo se 
pokoušet runnera o míč připravit. Targeting je faul a lze jej potrestat i vyloučením. 

Penalizace: 10 yardů z basic spotu 
• Jumping a diving jsou akce runnera, kterými se chce vyhnout stržení flagu. Jde o pohyb, kdy buď 

vyskočí do výšky, skočí k zemi nebo se nakloní k zemi. Jumping a diving jsou fauly a mají za 
následek, že down je ukončen. 

Penalizace: 5 yardů z místa konce akce, které je současně i místem faulu 
• Spinning je akce runnera, kterou se chce vyhnout stržení flagu. Jde o pohyb, kdy se runnera otočí kolem 

své vertikální osy. Spinning není faul. 
• Pull flag (stržení flagu) je zbavení jednou nebo obou flagů soupeře za použití ruky (rukou). 
• Flag guarding (bránění stržení) je chránění vlastního flagu částí těla nebo míčem. Bránění stržení je faul 

a má za následek, že down je ukončen. 
Penalizace: 5 yardů z místa konce akce, které je současně i místem faulu 

Článek 7 – Nesportovní chování 
Nesportovní chování je posuzováno podobně jako v tackle fotbalu a navíc se za něj považuje i zdržování hry 
skrze nepoložení míče runnerem blízko konce akce nebo blízko místa následujícího snapu. Nesportovní chování 
je faul a lze jej potrestat i vyloučením. 

Penalizace: 10 yardů z basic spotu 

PRAVIDLO 3 – MĚŘENÍ ČASU 
Část 1 – Začátek částí hry 

• Před začátkem prvního poločasu kapitáni (případně se svými zástupci) losem určí, kdo bude první 
rozehrávat. Vítěz losu zápas začne jako útok snapem z vlastních 5 yardů. Druhý tým určí goalline, 



kterou hodlá v první poločase bránit. Pro druhý poločas si týmy vymění strany a jako první bude 
útočit tým, který prohrál úvodní los. 

• Je-li skóre zápasu po obou poločasech a zápas musí znát vítěze, odehraje se po krátké přestávce 
prodloužení. Před prodloužením kapitáni určí, který tým bude začínat útokem (určí to vítěz losu); 
stranu, na které se bude hrát určí rozhodčí. V prodloužení týmy nemají k dispozici timeouty. 

• Prodloužení se skládá ze dvou polovin. V první polovině útočí jeden tým, v druhé polovině druhý tým 
(druhá polovina se nehraje, pokud v první polovině skóruje obrana – nepočítaje try po touchdownu). 
Útok začíná na middleline a má 4 downy ke skórování. Dojde-li během downu ke dvojí výměně 
possession („obrana“ nejprve získá míč a potom jej během downu znovu ztratí a získá jej „útok“), tak 
útok musí skórovat během tohoto downu, jinak daná polovina prodloužení končí. Je-li skóre po 
skončení prodloužení stále vyrovnané, následuje další prodloužení. Pořadí útoků v něm (a dalších 
případných sudých prodlouženích) určí kapitán, který před prvním prodloužením prohrál los. 

Část 2 – Tiebreakers a systém soutěže 
Článek 1 – Prodloužení zápasu hraného ve skupině 
V případě remízy po základní hrací době se oběma týmům do tabulky skupiny započítává remíza (půl výhry a 
půl prohry). Pokud ale pořadatel rozhodne, že týmy by po skončení skupiny mohly mít stejný počet výher a tato 
rovnost by ovlivnila první místo (postupová místa), tak týmy odehrají prodloužení. Výsledek tohoto prodloužení 
se ale nezapočítá do tabulky skupiny, rozhodne pouze o pořadí těchto dvou týmů v tabulce skupiny, pokud 
skutečně dojde k tomu, že tyto týmy budou mít stejný počet výher. 
Článek 2 – Určení pořadí v tabulce skupiny 
Dojde-li k situaci, kdy dva týmy mají shodný počet výher, rozhodnou o pořadí následující kritéria v uvedeném 
pořadí 

• Vzájemný zápas 
• Prodloužení zápasu, bylo-li odehráno 
• Druhý poločas vzájemného zápasu 
• Větší počet třicetiletých nebo starších hráčů (dle stavu v den odehrání skupiny) a žen na soupisce 
• Los nebo dodatečný zápas nebo dodatečné prodloužení zápasu (jen v případě, že rovnost mezi týmy 

ovlivní postupová místa) 
Dojde-li k situaci, kdy tři nebo více týmů mají shodný počet výher, rozhodnou o pořadí následující kritéria 
v uvedeném pořadí 

• Vzájemné zápasy 
• Druhé poločasy vzájemných zápasů 
• Větší počet třicetiletých nebo starších hráčů (dle stavu v den odehrání skupiny) a žen na soupisce 
• Los nebo dodatečný zápas nebo dodatečné prodloužení zápasu (jen v případě, že rovnost mezi týmy 

ovlivní postupová místa) 
Pokud jakékoliv kritérium určí nejlepší tým z porovnávané skupiny týmů, tak je tento tým z dalšího porovnávání 
vyřazen a k určení pořadí zbývajících týmů je určeno všech kritérií počínaje prvním. Stejného postupu bude 
užito, pokud jakékoliv kritérium nedokáže určit nejlepší tým, ale určí nejhorší tým. 
Článek 3 – Systém soutěže 
Právo účasti ve finálovém turnaji mají vítězové kvalifikačních turnajů a tým pořádající finálový turnaj. 
Maximální počet účastníků finálového turnaje je šest a pokud nedojde k naplnění počtu účastníků finálového 
turnaje vítězi kvalifikací a pořádajícím týmem, může pořadatel doplnit počet účastníků skrze udělení divokých 
karet dle svého uvážení. 

Část 3 – Hrací čas 
• Celkový hrací čas je 30 nebo 40 minut a je rozdělen do dvou poločasů po 15 nebo 20 minutách dle 

pokynů pro konkrétní turnaj. Mezi poločasy je krátká přestávka. 
• Dojde-li při poslední akci poločasu k faulu, který je akceptován nebo k navzájem rušícím se faulům, 

musí být tento poločas nastaven o jednu akci, ačkoliv již vypršel stanovený čas. Totéž platí i pro 
nastavený down. 

• Game clock (hrací čas) se spouští na legální snap, není-li uvedeno jinak. Game clock se zastaví při:  
o týmovém timeoutu 
o při zranění, nebo 
o nařídí-li tak rozhodčí 
o game clock se nezastavuje kvůli rozhodnutí o penalizaci, nerozhodne-li rozhodčí jinak 

• Vyjma týmového timoutu se čas znovuspustí ihned pomine-li důvod pro zastavení hry. Game clock se 
zastaví rovněž přesně 2 minuty před koncem poločasu (nebo po skončení down, je-li v čase 2:00 míč 
ve hře). Po tomto zastavení se čas spouští na následující snap. 



• Během posledních dvou minut obou poločasů se game clock zastaví rovněž po 
o získání první downu (ať už útokem nebo obranou) 
o kvůli rozhodnutí o penalizaci 
o po míči v autu (včetně situace, kdy do autu vyběhne runner) 
o po incomplete passu 
o během posledních dvou minut poločasu čas neběží během try. 

• Zvláštní pravidlo o zastavování času platí v druhém poločase jen v případě, že rozdíl ve skóre je menší, 
než 9 bodů. 

Část 4 – Timeouty 
• Každý tým má 2 timeouty v každém poločase. Timeout si mohou vzít pouze hráči na hřišti. Týmové 

timeout trvá 90 vteřin. 
• Rozhodli-li rozhodčí o zastavení game clocku kvůli zraněnému hráči, nesmí tento hráč hrát 

v následujícím downu. Toto neplatí, pokud tým nemá k dispozici více, než pět hráčů. 

PRAVIDLO 4 – LIVE BALL, DEAD BALL 
• Dead ball becomes live (down je rozehrán) legálním snapem vždy z místa na podélné ose hřiště bez 

ohledu na to, kde, ve vztahu k sidelines, skončil předchozí down. 
• Live ball becomes dead (down je ukončen) v momentě, když 

o je míč nebo runner v autu 
o jakákoliv část těla runnera, vyjma chodidla nebo ruky (dlaně nebo prstů) se dotkne země 
o runner má na pásku méně než dva flagy 
o po skórování 
o pass nebo fumble spadne na zem 
o dojde ke zpozdění passu 
o dojde ke kicku, divingu, jumpingu nebo bránění stržení 

• Dojde-li k přerušení hry mylným zapískáním rozhodčího, rozhodne tým v držení míče v okamžiku 
zapískání, zda-li bude rozehrávat (další down) v místě zapískání nebo zda-li se bude opakovat down. 

PRAVIDLO 5 – SÉRIE DOWNŮ 
• Sérii 4 downů získá tým, který má rozehrávat, na začátku poločasu, po skórování, touchbacku nebo 

změně possession. 
• Rozehrává-li se na polovině hřiště útoku a tento down skončí beyond middleline (a to včetně možné 

penalizace po faulu), tak útok získá novou sérii 4 downů začínající v tomto místě. Takovou novou 
sérii lze během jedné possession týmu získat pouze jednou (má-li se později rozehrávat vlivem ztráty 
yardů nebo penalizace opět na polovině útoku, tak překročení middleline novou sérii 4 downů 
neznamená). Novou sérii 4 downů útok získá také po pass interference obrany. 

 Příklad: 2&M @A19 (2.down a útok se překročit middleline, rozehrává se z 19 yardů na polovině 
útoku), útok získá 8 yardů. 
Řešení: Útok se posune 2 yardy za middleline, tím získá první down, 1&G @B23 

 Příklad: 1&G @B23 (1.down a útok se snaží skórovat touchdown, rozehrává se z 23 yardů na 
polovině obrany). Quarterback je sacknut se ztrátou 10 yardů. 
Řešení: Útok se posune 8 yardů zpátky za middleline, a bude následovat druhý down. Ačkoliv útok 
rozehrává z vlastní poloviny, tak překročením middleline již nemůže získat první down. 

 Příklad (akce navazující na předchozí příklad): 2&G @A17. Runner získá 15 yardů. 
Řešení: Ačkoliv útok překročí middleline, tak nezíská první down, protože v této své possesstion již 
jeden první down za překročení middleline získal. Následuje 3&G @B18 

• Nezíská-li útok na 4.down first down nebo neskóruje-li, tak míč náleží obraně a obrana bude rozehrávat 
vlastní sérii 4 downů z vlastních 5 yardů. Po interceptionu získává obrana vlastní sérii 4 downů 
z místa, kde skončil předchozí down. 

PRAVIDLO 6 – KICKY 
Jakékoliv kicky nebo kicking jsou faulem a pokud by k nim došlo, tak down končí. 

Penalizace: 5 yardů z místa konce akce, které je současně i místem faulu 



PRAVIDLO 7 – SNAP A PASSING 
Část 1 – Scrimmage 
Článek 1 – Play clock 
Útok musí snapnout míč nejpozději 25 vteřin poté, co je míč položen na místo následujícího snapu. 

Penalizace: 5 yardů ze scrimmage line 
Článek 2 – Požadavky na útok 

• Počet linemanů ani hráčů v backfieldu není stanoven. 
• Dříve, než se rozehraje nebo dříve, než některý z hráčů jde do motionu, tak se všichni hráči musí zastavit 

a klidu stát alespoň jednu vteřinu. 
• V okamžiku snapu může být jeden z hráčů v motionu, ale tento pohyb nesmí být směrem ke soupeřově 

goalline. 
• Pravidlo o false startu platí podobně jako v tackle fotbalu. 

Penalizace: 5 yardů ze scrimmage line 
Článek 3 – Zvláštní pravidla pro flag fotbal 

• Quarterback nesmí s míčem přeběhnout scrimmage line, aniž by se předtím nezbavil míče a ten mu 
během akce nebyl vrácen. Toto je illegal run a je to faul. 

Penalizace: 5 yardů ze scrimmage line 
• Je-li míč na no-running line soupeře nebo blíže k soupeřově  (tzn. pět nebo méně yardů) goalline, tak 

útok musí zahrát forward pass play. V opačném případě jde o illegal run a je to faul. Pozor, toto 
pravidlo platí i při potvrzování touchdownu 

Penalizace: 5 yardů ze scrimmage line (není faulem, dojde-li k sacku) 
• Quarterback má na zbavení se míče 7 vteřin. Tato doba se počítá od okamžiku, kdy převezme snap. 

Pokud tato lhůta uplyne, down končí. 
Penalizace: ztráta downu v místě předchozího rozehrání 

Článek 4 – Požadavky na obranu 
• V okamžiku snapu musí být všichni blitzeři alespoň 7 yardů od scrimmage line. Ostatní hráči obrany 

zůstat za scrimmage line do okamžiku, kdy quarterback hodí, předá nebo naznačí předávku míče.  
• Pravidlo o offsidu platí podobně jako v tackle fotbalu. 

Penalizace: 5 yardů ze scrimmage line 
Článek 5 – Předání míče (handing the ball) 
Útok si behind scrimmage line může předávat míč bez omezení. Beyond scrimmage line si útok míč předávat 
nesmí a po změně držení míče si míč nesmí předávat nikdo. Legální předání míče je možné dopředu i dozadu. 
Výjimkou je předávka dopředu snapperovi. 

Penalizace: 5 yardů ze basic spotu 

Část 2 – Pass a fumble 
Článek 1 – Backward pass 
Runner může hodit backward pass za podmínky, že je behind scrimmage line a během downu nedošlo ke změně 
držení míče. 

Penalizace: 5 yardů ze basic spotu a ztráta downu 
Článek 2 – Complete pass nebo fumble 
Down pokračuje, dojde-li k chycení jakékoliv passu hráčem, který smí chytat passy, nebo fumblu chyceného 
soupeřem. Výjimkou je případ, kdy chycení nastane v soupeřově endzoně. 
Dojde-li k chycení fumblu spoluhráčem fumblujícího hráče, tak down končí a míč náleží fumblujícímu týmu 
v místě fumblu. 
Článek 3 – Incomplete pass nebo fumble 
Jakýkoliv pass nebo fumble je incomplete, když se míč, který není pod jasnou kontrolou hráče, dotkne země a 
down končí. Rovněž jde o incomplete, pokud chytající hráč chytí míč ve výskoku a první jeho kontakt se zemí je 
out of bounds. Po incomplete forward passu míč náleží passing týmu v místě předchozího rozehrání. Po 
incomplete backward pass nebo fumblu míč náleží passing týmu v místě backward passu nebo fumblu. 
Článek 4 – Illegal touch (nelegální dotyk míče) 
Všichni hráči obou týmů mají dovoleno dotýkat se míče, „batnout“ do něj nebo chytat pass nebo fumble. 
Výjimkou jsou hráči útoku, kteří bez přičinění soupeře vyběhnou do autu.  

Penalizace: ztráta downu v místě předchozího rozehrání 



Část 3 – Forward pass 
Článek 1 – Legální forward pass 
Během downu smí útok hodit jeden forward pass. Musí být hozen behind scrimmage line a před změnou držení 
míče. 
Článek 2 – Nelegální forward pass 
Forward pass je nelegální, je-li 

• hozen hráčem, který je beyond scrimmage line 
• hozen poté, co runner byl beyond scrimmage line 
• to druhý forward pass během downu 
• hozen po změně držení míče 

Penalizace: 5 yardů z basic spotu a v případě, že se faulu dopustí útok před změnou držení míče, 
tak i ztráta downu 

 Příklad: 2&M @A3, quarterback je pod tlakem a aby se vyhl sacku, tak zahodí míč směrem dopředu 
(forward pass). 
Řešení: Zahození míče je ve flag fotbale dovolené, pravidla flag fotbalu neznají intentional 
grounding. Následovat bude 3&M @A3. 

 Příklad: 2&M @A1, quarterback běží na A14 a odtud hodí complete pass na A21. 
Řešení: Faul za nelegální forward pass (pass byl hozen beyond scrimmage line), penalizace je 5 
yardů ze scrimmage line a ztráta downu, následuje tedy 3&M @A6. Technicky vzato se quarterback 
dopustil i illegal runu, kde je penalizace také 5 yardů, ale součástí není ztráta downu a tento faul lze 
tudíž ignorovat. 

Článek 3 – Pass intereference 
• Pravidlo pro pass intereference platí jen pro forward pass play. 
• Kontakt mezi hráči je nezbytnou podmínkou faulu. 
• Faulem není, když se dva nebo více hráčů snaží chytat (nebo batnout) pass, protože na míč mají právo 

všichni hráči. 
• Pozn.: kontakt mezi hráči před odhozením passu nebo po odhození v případě, že míč nepřejde 

scrimmage line, není pass interference, ale nelegální kontakt. 
Penalizace útoku: 10 yardů a ztráta downu 
Penalizace obrany: automaticky první down v místě faulu. Došlo-li k faulu v endzóně obrany, tak 
bude míč umístěn na 2 yardy. 

PRAVIDLO 8 – SKÓROVÁNÍ 
Část 1 – Jak lze skórovat 
Skórovat lze následujícími způsoby, které jsou oceněny příslušnými body 

• Touchdown – 6 bodů 
• Safety – 2 body 
• Úspěšné potvrzení útoku z 5 yardů – 1 bod 
• Úspěšné potvrzení útoku z 12 yardů – 2 bod 

o Skóruje-li při potvrzení obrana, tak vždy získá 2 body 
• Potvrzení, které skončí safety – 1 bod 

Část 2 – Potvrzení po touchdownu 
• Potvrzení je možnost pro útok přidat další 1 nebo 2 body. 
• Útok musí hned po touchdownu oznámit, zda-li bude potvrzovat za 1 nebo 2 body a toto rozhodnutí je 

již neměnné a to i po případné penalizaci, která posune místo snapu. 
• Snap se při potvrzení rozehrává vždy z místa na podélné ose hřiště. 

Část 3 – Navázání hry po touchdownu, safety a touchbacku 
• Po touchdownu (resp. po potvrzení po touchdownu) rozehrává tým, který neskóroval touchdown. 
• Po safety rozehrává tým, v jehož endzoně neskončil předchozí down. 
• Po touchbacku rozehrává tým, v jehož endzoně skončil předchozí down. 
• Ve všech třech případech příslušný tým rozehrává z vlastních 5 yardů. 

PRAVIDLO 10 – ODMĚŘOVÁNÍ PENALIZACE FAULŮ 
Část 1 – Basic spot 

• Basic spot je určen na principu „to nejhorší pro faulující tým“. 



• V případě faulu útoku se basic spot penalizace odměřuje buď ze scrimmage line nebo z místa faulu podle 
toho, co je pro útok méně výhodné. Fauly útoku tedy nelze odměřovat z místa konce akce. 

• V případě faulu obrany se basic spot penalizace odměřuje buď z místa konce akce nebo ze scrimmage 
line podle toho, co je pro útok méně výhodné. Fauly obrany tedy nelze odměřovat z místa faulu. 

Část 2 - Fauly během nebo po touchdownu nebo potrzení 
• Penalizace faulů neskórujícího týmu během touchdownu se odměřují na potvrzení. 
• Penalizace faulů po touchdownu a před rozehráním potvrzení se odměřují na potvrzení. 
• Penalizace faulů neskórujícího týmu během potvrzení se odměřují na následující snap. 
• Penalizace faulů po potvrzení a ořed rozehráním následujícího snapu se odměřují na následující snap. 

Část 3 – Další zásady pro odměřování 
Další zásady jako půlení vzdálenosti nebo postup při faulech po změně držení míče jsou obdobné jako v tackle 
fotbalu 

PRAVIDLO 99 – VÝBĚR HLAVNÍCH PRAVIDEL A SPECIFIK 
• Hraje se 5 proti 5. 
• Hřiště má rozměry 50×25 yardů, plus dvě 10yardové endzóny. 
• Doba hry jsou dva poločasy po 20 nebo 15 minutách. Čas běží stále vyjma timeoutů. Výjimkou jsou 

poslední dvě minuty v obou poločasech, kdy se čas zastavuje podobně jako v tackle fotbalu (ve 
druhém poločase toto platí jen v případě, že rozdíl ve skóre je méně než devět bodů). 

• Na rozehrání akce má útok 25 vteřin měřených od položení míče na místo dalšího snapu. 
• Každý tým má dva poločasy pro každý poločas. V prodloužení si timeout vzít nelze. 
• Všichni stojící hráči mají právo místa a soupeři se jim musí vyhnout. 
• Blokování je zakázané a za blokování se považuje i stavění se do cesty a to bez ohledu na kontakt. 
• Je zakázané jakkoliv kontaktovat soupeře (vyjma nepodstatných kontaktů).  
• Stržení flagu se nelze bránit nepřirozenými pohybu v běhu jako vyskakování do výšky nebo shýbání se. 

Lze ale provádět otočku kolem své osy. Bránit stržení flagu nelze ani rukama nebo nevhodným 
oblečením. 

• Útok vždy začíná svůj drive na vlastních pěti yardech (výjimkou je chycená interception, po které se 
rozehrává z místa konce returnu po interceptionu) a má čtyři downy na překonání poloviny hřiště, 
resp. na skórování touchdownu. 

• Pro útok neplatí žádná omezení o počtu linemanů, ostatní pravidla pro formace apod. jsou podobná jako 
v tackle fotbalu. 

• Hráč obrany smí blitzovat (překročit line of scrimmage) jen pokud na to upozorní (požádá) soupeře před 
snapem. Takto žádat smí jen dva hráči a ti musí být v okamžiku snapu aspoň 7 yardů of line of 
scrimmage. Ostatní hráči smí překročit line of scrimmage až když se quarterback zbaví míče nebo jej 
naznačí. 

• Quarterback (tzn. hráč, který přijme snap) se musí zbavit míče od sedmi vteřin před převzetí snapu a 
nesmí s míče překročit line of scrimmage. 

• Rozehrává-li se pět yardů ke goalline soupeře nebo méně, tak útok musí házet, nesmí běžet. Nejsou 
dovoleny ani screeny, tossy a jiné akce, kdy je pass chycen před line of scrimmage. 

• Forward pass smí hodit jen útok a jen dokud míč nepřejde line of scrimmage. Forward pass smí chytit 
kdokoliv a hra pokračuje. Spadne-li forward pass na zem, tak hra končí. 

• Backward pass smí hodit jen útok a jen dokud míč nepřejde line of scrimmage. Backward pass smí chytit 
kdokoliv a hra pokračuje. Spadne-li backward pass na zem, tak hra končí. 

• Předávat si míč (dopředu nebo dozadu) smí jen útok a jen dokud míč nepřejde line of scrimmage. 
• Pokud fumble chytí (z „voleje“) obrana, tak hra pokračuje. Pokud fumble chytí (z „voleje“) útok, tak hra 

končí. Pokud fumble spadne na zem, tak hra končí a nelze jej zvednout! 
• Po touchdownu lze potvrzovat za 1 bod rozehrávkou z 5 yardů nebo za 2 body rozehrávkou z 12 yardů. 

Rozhodnutí musí útok oznámit ihned po touchdownu a toto rozhodnutí už nejde změnit. 
• Fauly útoku se odměřují buď z místa faulu nebo ze scrimmage line – podle toho, co je pro útok méně 

výhodné. 
• Fauly obrany se odměřují buď z místa konce akce nebo ze scrimmage line – podle toho, co je pro obranu 

méně výhodné. 
 



Flagové mistrovství ČAAF
Soupiska týmu

Tým
Kapitán

Zástupce kapitána

Hráči podpisem vedle svého jména a svého data narození potvrzuji souhlas s tímto textem: Svým podpisem
potvrzuji, že si jsem vědom toho, že budu vykonávat fyzickou aktivitu, že si jsem vědom rizik s ní spojenou,
zejména s ohledem na vlastní zdravotní stav, a že se turnaje účastním na vlastní nebezpečí. V případě
úrazu nebo jakékoliv jiné komplikace s účastí v soutěži spojenou nebudu po pořadateli vymáhat náklady
spojené se vznikem případného úrazu nebo jakékoliv jiné vzniklé komplikace, újmy nebo škody a veškeré
následky si ponesu sám.

Hráči, kteří v den turnaje nedovrší 18 let, prohlášení nepodepisují. Souhlas s nastoupením v turnaji vyjádří
jejich rodiče na samostatném formuláři a tento souhlas předají kapitánovi týmu, který jej předá pořadateli.

Jméno a příjmení hráče Datum narození Podpis hráče

Podpis kapitána týmu
Kapitán týmu podpisem potvrzuje, že všechny podpisy hráčů jsou originální (jakožto i podpisy zákonných
zástupců na prohlášeních za hráče mladší 18 let), že je poučil o povinné a zakázané výstroji a že své
spoluhráče poučil o nebezpečnosti flag fotbalu.



Flagové mistrovství ČAAF 
 

Souhlas rodičů hráče s nastoupením v turnaji 
 
Souhlasím s tím, aby mé dítě nastoupilo jako hráč k turnaji „Flagové mistrovství ČAAF“. 
Svým podpisem potvrzuji, že si jsem vědom(a) toho, že mé dítě bude vykonávat fyzickou 
aktivitu, že si jsem vědom rizik s ní spojenou, zejména s ohledem na jeho zdravotní stav, a že 
se turnaje účastní na vlastní nebezpečí a mým souhlasem. V případě úrazu nebo jakékoliv jiné 
komplikace s účastí v soutěži spojenou nebudu po pořadateli vymáhat náklady spojené se 
vznikem případného úrazu nebo jakékoliv jiné vzniklé komplikace, újmy nebo škody. 
 
Jméno a příjmení rodiče:  
Číslo občanského průkazu rodiče:  
Jméno a příjmení dítěte:  
 

.................................................... 
Podpis rodiče 




