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Smlouvy s     třetími stranami  
Díky vstřícnému přístupu MŠMT, Českého olympijského výboru a všech smluvních partnerů 
ČSTV, dosáhnout dohod, kterými bude pro rok 2012, s účinností od 1.ledna,  zajištěno pro 
subjekty sdružené v ČSTV pokračování ekonomicky výhodných stávajících kontraktů, které 
není ČSTV schopen v současné době ekonomicky pokrýt z vlastních zdrojů :
- úrazové pojištění členů ČSTV,
- pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČSTV,
- licenční smlouva s Ochranným svazem autorským,
- smlouva k oprávnění užití zvukových záznamů s Intergramem.
Vše v nezměněné podobě, jak je znáte doposud, to znamená ve stejném rozsahu parametrů. 

Komise rozhodčích
Předsednictvo jmenovalo do KR tyto osoby: Radek Janhuba, Petr Košťál, Michal Rosíval. 
Členové komise si předsedu zvolili sami, stal se jím Michal Rosíval

Proškolení z     pravidel  
Tuto povinnost kluby mají již dle aktuálně platného HŘ. V novém HŘ dojde k pozměnění 
znění (a zavedení pravděpodobně pětitisícové sankce k nesplnění), nicméně podstata zůstane 
zachována. Informace o proškolení:
Kdo může školit: Richard Gazdík, Radek Janhuba, Jan Klimeš, Petr Košťál, Vladimír Ludvík, 
Michal Rosíval
Podmínky:  Klub  se  musí  dohodnout  se  školitelem na  termínu,  asociace  hradí  odměnu  a 
cestovné, proškolení se musí zúčastnit alespoň 50% členů, i juniorských, klubu (se statutem 
hráč)  dle  registračního  systému.  Proškolení  se  musí  uskutečnit  před  prvním zápase  klubu 
v roce 2012 a mělo by následovat až po školení rozhodčích (3.března).
Seznam témat: Povinnosti pořadatele zápasu; podmínky startu hráčů v zápasech Č(J)LAF a 
mimo zápasy Č(J)LAF; soupisky a jejich kontrola; číslování hráčů; povinná výstroj; live ball 
a dead ball, forward progress; possession, catch, recovery, fumble, muff; blokování, zezadu, 
pod pasem, clipping, holding, triping, chop bloky; batting a kicking; lines, pylon; scrimmage 
line a neutral zone, encroachment, offside, false start, shift, motion, snap; lineman a back, 
passer, runner, snapper, player, substitute; play clock a game clock, timeouty a conference; 
downy, series; kicky, kickoff (do autu), fieldgoal, punt, právo advance, (fair) catch; forward 
pass,  backward  pass,  4th  down  výjimka,  handing;  grounding,  pass  interference,  „illegal 
contact“,  ineligible  downfield;  safety  a  touchback;  face  mask,  roughing,  horse  collar, 
targeting, unsportsmanlike; penalizace.
Postup:  Školitel  nejprve  seznámí  účastníky  se  základní  problematikou  daného  tématu, 
účastníci mohou klást dotazy na dané téma. V závěru mohou účastníci klást dotazy na téma 
libovolné. Délka proškolení by měla být asi 3 hodiny.

Soutěže 2012
Ohledně ČLAF 2012 bylo rozhodnuto o následujících „milnících“
31.ledna: Pro účast v ČLAF 2012 musí mít  Monarchs uhrazený dluh, startovné a soutěžní 

kauci; všechny ostatní kluby se do tohoto data musí stát členem asociace chtějí-li  se 
účastnit jakékoliv divize ČLAF.

15.února: Všechny týmy hrající 11s musí mít uhrazené startovné a kauci a musí dodat možné 
termíny svých domácích zápasů.

Zprávy ČAAF 1/2011



18.února: Termín možného setkání klubů, případně se statutem zasedání Parlamentu ČAAF. 
Zveřejnění a odsouhlasení termínové listiny (případně možné drobné úpravy). Nejzazší 
termín o rozhodnutí o „formě“ soutěží 7s.

15.března: Týmy hrající 7s musí mít uhrazené startovné a kauci a musí dodat možné termíny 
svých domácích zápasů.

31.března: Zveřejnění termínové listiny 7s.
Pozn.: poslední dva termíny lze posunout,  pokud si to účastníci  budou přát  (jsou napsané 

spíše jako nejzazší),  ideálně současně s 11s. To je ale možné jedině v případě, že se 
předem  rozhodne,  že  k  integraci  s A7  dojde  nebo  nedojde.  Případně  lze  zveřejnit 
termínovou  listinu  7s  zveřejnit  současně  s 11s,  do  15.března  by  však  bylo  možné 
provádět koordinované změny termínů.

Integrace s     A7  
Lhůta do 31.ledna jako termín pro přijetí klubů do asociace vzešla jako společný konsensus 
zástupců ČAAF i týmů A7. Podle vývoje v názorech těchto týmů na vstup do asociace může 
být paralelně zahájena diskuse o formě soutěží 7s, jejich propozic a norem v nich platných.

Termíny
V předsoutěžním období jsou naplánovány tyto události:
Víkend 14.-15.1.: Školení rozhodčích EFAF
Sobota 14.1.: Školení trenérů, úroveň I. (1)
Neděle 15.1.: Školení trenérů, úroveň II. (1)
Sobota 28.1. Školení trenérů, úroveň I. (2)
Neděle 29.1. Školení trenérů, úroveň II. (2)
Víkend 11.-12.2.: Rozhodcovská klinika v Budapešti
Sobota/neděle 11.2.-12.2. Všeobecné školení na VŠ pro získání licence C (1.část) 
Neděle 19.2.  Školení trenérů, úroveň I. (3)
Sobota/neděle 25.2.-26.2. Všeobecné školení na VŠ pro získání licence C (2.část)
Víkend 2.-4.3.: Školení rozhodčích ČAAF
Sobota 10.3.  Školení trenérů, úroveň I. (4, v případě zájmu)
Neděle 11.3.  Školení trenérů, úroveň II. (3, v případě zájmu)

Noví rozhodčí
Jedním ze  závěrů  zasedání  Parlamentu  3.prosince  byla  nutnost  získat  nové  kandidáty  na 
rozhodčí.  Kluby  se  zavázaly  intenzivně  hledat  nové  kandidáty  ve  vlastních  řadách,  do 
31.prosince na dobrovolné bázi. Doposud se tímto způsobem nepřihlásil ani jeden zájemce. 
Selže-li dobrovolná fáze, bude nutné najít jiné způsoby, jak rozhodčí najít, cena pro kluby již 
v takovém případě bude bohužel vyšší.

Pruhy máme, potřebujeme hvězdy
Minimální odměna: 400 Kč - Maximální odměna: 1200 Kč

Progrese odměny založená na kvalitě rozhodčího
Náhrada procestovaného času: 1 Kč / km

Náhrada cestovních výdajů: 5 Kč / km (při použití auta)
Počet zápasů nepřímo určí sám rozhodčí dle svých možností a zájmu

Školení rozhodčích zdarma (účast nutná)
Náklady na specifickou výstroj (dres, kalhoty, čepice, výstroj): 2000
Náklady na další výstroj (boty, pásek, hodinky, píšťalka): od 1000

Možný příspěvěk ČAAF na výstroj: do 2500
Základní angličtina a fotbalový přehled výhodou, nikoliv podmínkou

www.caaf.cz, officials@caaf.cz
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