
Jednání Rady
Ve středu 21. srpna od 19:00 proběhlo v sídle ČAAF jednání Rady. Přítomní členové: Filip 
Hobza,  Radek Janhuba,  Filipa Kacerovský,  Jan Šesták,  Petr  Kalhous,  Michal Rosíval (přes 
Skype konferenci). Bez omluvy nepřítomná: Barbora Světlíková. Konec jednání v 23:30.
Jednotlivé body jednání

• Rada vyvolá diskusi na zasedání Parlamentu o nutnosti přítomnosti sanitek na zápasech. 
Do zasedání bude zjištěn stav na hokejových zápasech v Česku (jak je to řešeno) a na 
fotbalových  zápasech  v zahraničí,  kde  přítomnost  sanitky  není  povinná  (například 
Finsko)

• Rada  podmínečně  certifikovala  areál  Chodov  (návrh  Prague  Hippos).  Podmínkou  je 
provedení  plné  certifikace  na  místě  (po  úhradě  příslušného  poplatku),  neboť  v Radě 
panuje značná nejistota týkající se relevatnosti klubem předložených rozměrů

• Diskutován byl systém ČLAF 2014, resp. její nejvyšší divize, zejména počet zápasů. Část 
Rady se obává, že příliš velký počet zápasů (více než 8) by mohl vést k rozložení týmů 
v závěru soutěže. V měsíci září budou diskutovány podmínky s případnými slovenskými 
účastníky

• Byl odsouhlasen juniorský program pro rok 2013. Více v samostatném bodě
• Byly dořešeny otázky týkající se přestupu juniorů. Více v samostatném bodě
• Kluby, které přihlásí svůj flagový tým (půjde tedy o týmy přihlášený klubem a složený 

z členů  klubu  –  podmínkou  je  samozřejmě  i  odehrání  daného  turnaje)  na  kterýkoliv 
flagový turnaj dětí předcházející zasedání Parlamentu, splní podmínku danou Stanovami 
a budou mít nárok na hlas navíc

• Kluby,  které  přihlásí  svůj  juniorský tým do připravované  7s  soutěže  a  tento  tým  se 
zúčastní všech vyhlášených turnajů, splní podmínku danou Stanovami a budou mít nárok 
na dva hlasy navíc

• Příští jednání je předběžně svoláno na středu 25. září. Termín se může změnit kvůli ME 
ve flagu

Flag dětí
Rada se rozhodla po určitém fiasku s flagovou soutěží dětí vyhlásit jednorázový turnaj flagu 
dětí na konci října. Informace naleznete v samostatném článku, případně na dotaz.

Odstupné
Kluby, které za přestupující žádaly nebo budou žádat odstupné, jsou povinny novým klubům 
(klubům, kam osoba přestupu) vystavit fakturu (případně pro částky do 10000 příjmový doklad 
jde-li o platbu v hotovosti). Týká se to i zpětně už proběhlých přestupů.
Pokud by původní kluby odmítaly fakturu vystavit, mohou se nové kluby obrátit na ČAAF, 
která se pokusí problém vyřešit.

Přestupy juniorů
Vzhledem k tomu,  že letos  nebude ČLAF, tak vznikl  možný problém týkající  se přestupu 
juniorů.  Konkrétně  jde  o  odstupné.  Odstupné  se  počítá  dle  stanoveného a  nelze  jej  žádat, 
pakliže hráč vynechá celou sezónu, přičemž to vynechání je definované jako normou nehraní 
ČLAF a ČJLAF. Nicméně v době přijetí nikoho nenapadla myšlenka o neexistující ČJLAF, 
resp. ten duch normy byl v tom, jestli je hráč aktivní nebo ne. Proto se toto téma řešilo v Radě. 
Hlasování však vesměs nebyla platná, protože se hlasování nezúčastnila většina členů.
Téma byla  probráno znovu na  jednání  Rady a  vyplynul  z něj  tento  závěr  –  hráč  odehraje 
sezónu, pokud nastoupí k alespoň jednomu turnaji nebo se zúčastní alespoň jednoho kempu (za 
daných podmínek, tzn. nutnými předpoklady je hráčská licence a juniorský věk).
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Vzhledem ke specifičnosti juniorů Prague Lions bylo rozhodnuto, u členů Lions bude odehrání 
sezóny posuzováno výlučně držením hráčské licence a nebude nutné, aby se členové Prague 
Lions zúčastňovali kempů nebo turnajů. Juniorským členům Prague Lions, kteří budou mít k 1. 
říjnu platnou hráčskou licenci (a již dříve se nezapojili do ČLAF) bude poslán email, kterým se 
ověří, že o hráčské licenci skutečně vědí a nebyla zaplacena za jejich zády. Pakliže se tito hráči 
aktivně vyjádří ve smyslu, že si licenci nikdy nekoupili, bude na ně nahlíženo jako na osoby, 
které sezónu neodehrály.
Pozn.: Osoby,  které neodehrály sezónu, mohou po jejím skončení přestoupit  bez nároku na 
odstupné. Výše uvedené se týká pouze (!) juniorů, tzn. ročníku 1994 a mladších. Starší ročníky 
již mohou přestupovat bez ohledu na výše uvedené a odstupné se určuje standardně, tzn. dle 
odehraných sezón 2013-2009.

Juniorský program – soutěž 5s týmů
Pro nedostatečný zájem nebude soutěž organizována.

Juniorský program – soutěž 7s týmů
O soutěži

• Série tří až čtyř částečně provázaných turnajů
• Každý turnaj je koncipován pro tři  nebo čtyři  účastníky (v případě pouze dvou týmů 

proběhne jen jejich vzájemný zápas)
• Startovné na jednom turnaji je 2500 korun, celkové startovné v soutěži je 5000 (obsahuje 

startovné na všech turnajích). Soutěžní kauce se nevybírají
• Startovné jednotlivého turnaje splatné 14 dní před turnajem, celkové startovné do 1. září
• Tým, který se přihlásí na všechny turnaje, je povinen uspořádat jeden z turnajů
• Systém turnaje při třech týmech je každý s každým, pořadí se určí dle obvyklých kritérií 

(v případě remízy se prodloužení odehraje jen v případě remízy posledního zápasu pokud 
spolu budou hrát dosud neporažené týmy)

• Systém  turnaje  při  čtyřech  týmech  je  semifinále,  zápas  o  třetí  místo  a  finále. 
Semifinálové dvojice budou losované s přihlédnutím k neopakovaní stejných dvojic

• Vítězem celé série se stane tým s nejvíce prvními místy (dále v případě shody druhými, 
resp.  třetími,  dále  případně  dle  vzájemných  zápasů).  Podmínkou  je  účast  na  všech 
turnajích

• Zápasy se hrají dle pravidel určených Herním řádem pro 7s fotbal. Výjimkou je odlišný 
hrací  čas.  Zápasy v rámci  turnajů se  odehrají  na 2 poločasy po 10 minutách  (každý 
poločas začíná kickoffem, na konci je 2-minute-warning a mezi  poločasy je zkrácená 
přestávka)

• Termíny turnajů v září a říjnu. Termíny turnajů musí být předloženy do neděle 8. září. 
Ideální kombinací termínů turnajů jsou soboty 21. září, 5. října, 19. října a případně 2. 
listopadu

Povinnosti účastníků
• Povinnosti pořadatele jsou dle Herního řádu, pořadatelem všech zápasů v rámci turnaje je 

tým, který turnaj pořádá. Neplatí povinnost pořizovat zápasové statistiky ani zápasová 
videa

• Pro turnaje platí „standard III“ a pořadatel může získavat kredity v souladu s příslušným 
nařízením

• Povinnosti  hráčů  jsou  dle  Herního  řádu,  oprávněny  nastoupit  jsou  pouze  osoby  s 
hráčskou licencí (B a vyšší)

• Tým přihlášený do turnaje musí předložit týmovou soupisku s alespoň 15 hráči (tito hráči 
již musí být registrovaní a hráčskou licencí).  Tyto soupisky se předkládají  společně s 
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přihláškou  do  turnaje  alespoň  14  dní  před  turnajem.  Tyto  soupisky  nesouvisí  se 
zápasovými soupiskami, které se vyhotovují obvyklým způsobem

• Týmy musí projít školením členů dle Herního řádu (termíny školení je nutné probírat 
v předstihu!)

Konsekvence
• Účast týmu na všech turnajích je splnění podmínky dané Stanovami, tzn. takový klub 

získá dva další hlasy na Parlamentu
• Účast hráče na alespoň jednom turnaji je splnění podmínky o odehranosti sezóny dané 

Nařízením Rady 1/2013
• Účast  týmu  na alespoň dvou turnajích je  splnění  podmínky o fungujícím juniorském 

programu ve smyslu Herního řádu
Role ČAAF

• ČAAF zajistí rozhodčí pro turnaj a cenu pro celkového vítěze

Juniorský program – kempy
O kempech

• Série až čtyř kempů
• Kempů se kromě juniorů smí zúčastnit i hráči nesplňující podmínku juniorského věku, 

avšak pouze v případě, že nikdy neodehráli žádný soutěžní zápas (tzn. naprostí nováčci)
• Kemp se koná po dva víkendové dny, zhruba od sobotních 10:00 do nedělních 17:00
• Termíny kempů v září a říjnu. Termíny kempů musí být předloženy do neděle 8. září. 

Ideální kombinací termínů kempů jsou víkendy 21.-22. září, 12.-13. října, 26.-27. října a 
případně 9.-10. listopadu

• Prvotně je pořádání na klubech zapojených do programu. Až v momentě, kdy toto selže, 
přebírá  pořadatelství  ČAAF. Pořadatel  je zodpovědný nejen za zajištění  tréninkových 
ploch,  ale  také  za  zajištění  ubytování  a  stravování  účastníků.  Nikoliv  však  za  jejich 
úhradu! Pronájem tréninkových ploch hradí ČAAF, ubytování a stravování účastníci.

Povinnosti účastníků
• Účast členů klubu na kempu je zdarma – ve smyslu absence zvláštního poplatku za účast. 

Účastníci si však hradí náklady spojené s kempem, tzn. dopravu a pobyt
• Povinnosti hráčů jsou přiměřeně dle Herního řádu, oprávněni k účasti jsou pouze osoby s 

hráčskou licencí (B a vyšší)
• Z každého klubu (který dodá hráče) se kempu mohou zúčastnit  i trenéři  vykonávající 

pomocnou  roli  pro členy trenérského poolu.  Pro tyto  trenéry je  to  tedy určitá  forma 
praktického školení

Konsekvence
• Účast hráče na alespoň jednom kempu je splnění podmínky o odehranosti sezóny dané 

Nařízením Rady 1/2013
• Účast alespoň 10 (resp. 5 pro účastníky ČLAF B) hráčů na alespoň dvou kempech je 

splnění  podmínky  o  fungujícím  juniorském  programu.  Pozn.:  podmínku  lze  splnit  i 
kombinací jednoho kempu a jednoho turnaje

Role ČAAF
• ČAAF zajistí pro každý kemp 4-8 trenérů z trenérského poolu
• ČAAF hradí pronájmy tréninkových prostor

Přihlašování na kempy
• 14 dní  před každým kempem musí  všechny kluby nahlásit  počet  svých účastníků na 

kempu. Nikoliv konkrétní jména účastníků, pouze jejich počet
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• Pro tento počet účastníků bude pořadatel garantovat ubytování a stravování (pro případně 
později  přihlášené  se  pořadatel  obojí  pokusí  zajistit  také,  avšak  již  to  nebude 
garantované)

• Pokud se těmito přihláškami nenaplní minimální počet účastníků – zpravidla 30 – bude 
kemp zrušen 

• Do čtvrtka před kempem musí kluby nahlásit již konkrétní jmenný seznam osob, které se 
kempu zúčastní (a případně jejich herních pozic)

• Na místě bude provedena kontrola totožnosti (oprávněnost k účasti)
• V případě, že reálný počet účastníků kempu bude nižší, než vyhlášené minimum, bude 

každému klubu, který nenaplnil  příslíbenou kvótu hráčů, účtován sankční poplatek ve 
výši 1000 korun za každého chybějího hráče

Rozhodnutí DK
69/2013 – Bílovice Sígrs byli potrestáni pokutou 500 Kč za počet faulů a pokutou 400 Kč za 
nestejné kalhoty v zápase LIO-ALL.
70/2013 – Pilsen Patriots byli potrestáni pokutou 600 Kč za nesplnění povinností pořadatele 
(malá šatna a nedodaná voda) v zápase PTR-DTS.
Úplná rozhodnutí naleznete v příslušné sekci webu.

Nejbližší termíny
1.9. – Úhrada startovného na juniorských turnajích
8.9. – Podávání nabídek na pořádání juniorských turnajů
8.9. – Podávání nabídek na pořádání juniorských kempů
21.-22.9. – Juniorský kemp (předběžný termín)

14 dní předem – Náhlašení počtu účastníků kempu
2 dny předem – Náhlašení konkrétních účastníků

14 dní před každým kempem musí všechny kluby nahlásit počet svých účastníků na kempu. 
Nikoliv konkrétní jména účastníků, pouze jejich počet
21.9. – Juniorský turnaj (předběžný termín)

14 dní předem – Předložení týmové soupisky s alespoň 15 hráči
14 dní předem – Úhrada startovného

25.9. – Jednání Rady (předběžný termín)
28.9. – Turnaj 7s týmů v Ústí nad Labem
28.9. – Turnaj 7s týmů v Ostravě
28.9. – Přihlášky na flagový turnaj dětí (link)
1.10. – Junioři Lions, kteří chtějí mít sezónu 2013 zapsanou jako odehranou, musí mít licenci
5.10. – Startovné a soutěžní kauce na flagový turnaj dětí
5.10. – Možnost odvolat účast na flagovém turnaji dětí
5.10. – Juniorský turnaj (předběžný termín)
12.-13.10. – Juniorský kemp (předběžný termín)
19.10. – Juniorský turnaj (předběžný termín)
19.10. nebo 26.10. – Flagový turnaj dětí
26.-27.10. – Juniorský kemp (předběžný termín)
2.11. – Juniorský turnaj (předběžný termín)
9.-10.11. – Juniorský kemp (předběžný termín)

Zprávy ČAAF

http://www.caaf.cz/upload/normyCAAF/Propozice2013FT1.pdf
http://www.caaf.cz/index.php?path=disciplinarni-komise/

