
mBank
V  souvislosti  s  nutností  uhradit  členské  příspěvky  na  nadcházející  sezónu  přinášíme  ve 
spolupráci s mBank zajímavou nabídku pro členy ČAAF (případně jakékoliv jejich rodinné 
příslušníky a přátele).
Každý,  kdo si  do 28.  2.  2013 založí  mKONTO (založení  i  vedení  účtu zdarma)  a použije 
unikátní  kód  ČAAF  (KSCRC12),  obdrží  od  mBank  prémii  ve  výši  500  Kč (více  než  je 
ekvivalent poplatku pro ČLAF B, resp. více než polovina licence ČLAF A), tato prémie bude 
obratem připsána na účet. Dále obdrží slevový voucher Kasa.cz v hodnotě 500 Kč na libovolný 
nákup (alespoň 3000 Kč vč. DPH). Navíc podpoří svůj klub, který získá 300 Kč, a rovněž 
ČAAF, která taktéž získá finanční podporu ve výši 300 Kč.
Již stávající klienti mBank získají jako poděkování slevový voucher Kasa.cz v hodnotě 500 Kč 
na libovolný nákup (alespoň 3000 Kč vč. DPH).
Založit  účet je možné prostřednictvím webových stránek na www.mbank.cz nejlépe úplnou 
žádostí s možností nechat si doručit smlouvu k podpisu bezplatně kurýrem nebo se zastavit na 
libovolném obchodním místě. Pro získání benefitů (500 Kč + voucher na 500 Kč) je nutné 
uvést unikátní kód KSCRC12. Veškeré informace vč. návod k založení mKONTA naleznete 
zde.  Dotazy  na  mbank@caaf.cz.  Stávající  klienti  mBank  mohou  žádat  o  slevový  voucher 
Kasa.cz v hodnotě 500 Kč zasláním čísla účtu spolu se jménem na mbank@caaf.cz.

Přejmenování klubu
Klub Prague Black Hawks se přejmenoval na Prague Black Panthers. Na členství klubu nebo 
jeho členů tato změna nemá žádný vliv. 

Zasedání Parlamentu ČAAF
Připomenutí ze Zpráv 2
Zasedání Parlamentu ČAAF se uskuteční v sobotu 16. února 2013 od 11:00 hod v sídle ČAAF 
(U Slavie 1540/2a,  Praha 10, Stadion Eden). Vchod přes VIP recepci (mezi  McDonald’s a 
Komerční bankou), parkování je možné bezplatně před vchodem.
Pozvánka  platí  pro  2  delegáty  všech  klubů,  členy  volených  orgánů  a  hosty  pozvané 
Předsednictvem. Pozvánka byla poslaná emailem.

ČSTV
Pro kluby, které jsou sdruženy v okresních sdruženích ČSTV (ať přímo nebo prostřednictvím 
střešní TJ/SK) připomínáme, že je potřeba nahlásit členskou základnu příslušnému okresnímu 
sdružení (buď na základě pokynů a v termínech dle těchto sdružení, nebo z vlastní iniciativy, 
případně po dotazu) v souladu s pokyny.
Kdo  členem ČSTV není,  může  se  jím stát  podáním  přihlášky prostřednictvím  příslušného 
regionálního sdružení. O zásadách členství v ČSTV pojednávají Stanovy ČSTV.

Nové normy
Rada přijala nové normy platné pro sezónu 2013. Jde o Propozice ČLAF, Nařízení o členství, 
statistikách, videích, soupiskách, standardech a Herní řád. Předsednictvo pak přijalo sazebníky 
poplatků a rozhodčích. Níže jsou popsané rozdíly proti loňské verzi. 
Norma, která nedoznala změn je Nařízení Rady o dopingu. Zatím beze změny je i Disciplinární 
řád, ten bude ještě Rada upravovat.

Zápasová videa
Lhůta pro dodávání videí se zkracuje ze čtvrtečních 6:00 na středu 6:00.

Zápasové statistiky
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Bude  (nikoliv  pouze  teoreticky)  seznam  statistiků,  kteří  budou  oprávnění  zpracovávat 
statistiky.  Odpovědnost za dodání bude i nadále na klubech, ale i „kluboví“ statistici budou 
muset být uvedeni na zmíněném seznamu. Jinak k zásadnějším změnám nedošlo.

Zápasové soupisky
Byl zaveden postup, který umožní start hráčů, kteří nebudou mít platný doklad totožnosti (OP 
nebo pas).  Start  takových  hráčů bude nepřímo zpoplatněn  a bude možný jen v případě,  že 
rozhodčí nebudou mít sebemenších pochyb o totožnosti hráče.
Rozhodčí také budou s vyšší  pečlivostí  kontrolovat shodu jmen na dokladech a zápasových 
soupiskách. Jde o případy jako Franta místo František, Kulisek místo Kulíšek apod. I v těchto 
případech budou moci hráči nastoupit, ale jejich start bude nepřímo zpoplatněn.

Certifikace, standardy, kredity
Na certifikacích se nic nemění, výklad se ovšem stal mírně volnějším.
Na všech hřištích pro 11s budou povinně i pětiyardové,  nejen desetiyardové čáry.  Všechna 
hřiště  bez  ohledu  na  standard  nebo  divizi  (tzn.  včetně  sedmičkové  ČLAF  B)  budou  mít 
minimální  délku  80 yardů.  Ruší  se  povinnost  tribuny.  Ve standardu II  (ČLAF A2) budou 
povinní ballboys. Ve standardu II bude povinné ozvučení včetně mikrofonu pro refereeho, ve 
standardu III (pouze 11s) bude povinné ozvučení.
Kredity nebude možné získávat za občerstvení pro diváky nebo team shopy a to pro velmi 
nejasnou  prokazatelnost  obou  těchto  kategorií.  Obojí  je  navíc  ekonomicky  přínosné  pro 
pořadatele samo o sobě. Nově budou (pouze ve standardu III) kreditem ohodnoceny stejné 
helmy všech hráčů a stejné kalhoty (nejsou-li pro tým povinné).
Součástí normy je velmi podrobný návod pro lajnování všech typů hřišť.

Členství a přestupy
Toto  Nařízení  je  novou  normou,  která  sumarizovala  informace  týkající  se  těchto  témat 
roztroušené na více místech. Pevněji standardizovaný je přestupní proces.
Úplnými novinkami jsou pouze možnosti registrace cizinců a přestupy mezi kluby i během 
soutěže (dosud tak šlo učinit pouze v nesoutěžním období, tzn. nejpozději 14 dní před soutěží) 
a možnost cizince požádat o odejmutí statutu cizince (může jít například o Američany, kteří ale 
v USA nikdy fotbal nehráli apod.). 

Herní řád
Povinnost proškolení  členů se  již  netýká  klubů,  ale  týmů.  Změnu lze vyložit  i  tak,  že  pro 
juniorské týmy je nutné připravit oddělené proškolení a to jednou ročně.
Z HŘ  byla  vyjmuta  povinnost  týkající  se  juniorského  týmu.  Společně  s povinností 
licencovaných trenérů a týmu miniflagu budou předmětem jednání Parlamentu a přijaty mohou 
být Radou v prodiskutovaném znění později.
V playoffs  budou  moci  nastoupit  pouze  hráči,  kteří  v základní  části  nastoupí  k  alespoň 
polovině zápasů (zaokrouhlené nahoru). Zatím stačily dva zápasy. Nově nebude vyžadováno, 
aby hráči byli na zápasech ve výstroji, postačí, aby byli přítomni facechecku i v civilu.
V „sedmičkách“ se kromě hřiště standardní délky zavádí (resp. v obou případech jde o zrušení 
jakési výjimky) možnost field goalů. Pro nízký počet hráčů se field goalů (týká se to i extra 
pointů)  však  bude  týkat  zvláštní  pravidlo,  které  obraně  zakáže  obíhání  útočné  formace  a 
zblokování kopu a pro vyvážení se útoku zakáže fake.
V 7s bylo přijato zpřísnění „kalhotových pravidel“. První dva roky od vstupu do soutěží musí 
mít  stejné  kalhoty  většina  hráčů.  V třetím  roce  již  platí  povinnost  stejných  kalhot.  Nová 
výjimka však platí  u juniorských týmů,  které mají  hráče na hostování.  V takových týmech 
postačí, pakliže stejné kalhoty bude mít většina hráčů.
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Další  změny jen krátce:  tým se nemusí  nutně jmenovat  stejně jako klub (toto se ale může 
objevit v Propozicích soutěže), prohlášení hráče o jeho zdravotním stavu musí být datované 
v roce 2013 (dříve „nesmí být starší než 1 rok“), věková omezení budou platit i pro přátelské 
zápasy, budou-li na zápase ballboys, tak týmy musí dodat tři (nikoliv dva) stejné míče, pro 11s 
se ruší horní limit zápasové soupisky, rozhodčí budou Zápisy posílat do 12 hodin od kickoffu 
(nikoliv  do  pondělních  12:00),  v 11s  nebude  možné  pylony  nahradit  jiným  obdobným 
značením.

Sazebník rozhodčích
Z výpočtu  odpadá  vazba  na  počet  odpískaných  zápasů  v předchozích  sezónách  (aktivní 
rozhodčí měl  vyšší  odměnu za jeden zápas než méně aktivní rozhodčí),  naopak se posiluje 
kvalitativní složka.
Časovné (určitá specifická obdoba stravného) je zastropováno na 300 korunách a je zrušen tzv. 
zlatý poklad pro nejaktivnější rozhodčí.

Propozice ČLAF
Do ČLAF B je  stále  úplně přihlášeno pouze 13 týmů.  Z předpokládaných  účastníků chybí 
Hippos a Knights.
Vedle původních Propozic, které počítaly s 8 týmy v ČLAF A a 14 týmy v ČLAF B („verze 
8+14“) již byly přijaty provizorní Propozice 7+15. Která verze bude nakonec platit, závisí na 
přihláškách  týmů.  Pokud  se  do  ČLAF  B  skutečně  přihlásí  15  týmů,  vstoupí  v platnost 
automaticky verze 7+15. Pokud by se přihlásilo méně týmů, vznikne spojením těchto dvou 
verzí kombinovaná 7+14.
Do čtvrtka 24. ledna se lze přihlásit se startovným navýšeným o 2000 korun, ve čtvrtek 31. 
ledna vyprší definitivné lhůta pro přihlašování do ČLAF (přihlášky podané poslední týden mají 
startovné navýšené o 3000 korun).

Ratifikace Herního řádu
Klubovým delegátům byl předložen nový Herní řád. Hlasovací právo mají všechny kluby a 
delegáti hlasují o zamítnutí verze přijaté Radou. Pakliže tato verze nebude zamítnuta, bude HŘ 
ratifikován  ve  stávajícím  znění.  Pokud  bude  zamítnut,  nastupuje  procedura  popsaná  ve 
Stanovách.
Hlasování končí 25. ledna (pátek) v 23:59.

Přestupy
BLH->MMT David Novotný Bez odstupného
PAN->STA Jan Wajtr Odstupné 8000
PAN->HIP Daniel Hons Bez odstupného
BEC->HIP Maslaník Zdeněk Bez odstupného
PAN->HIP Jakub Voříšek Bez odstupného

Školení rozhodčích ČLAF
Zopakování ze Zpráv 39
Školení 2013 proběhne 9.  února a 10.  února v Olomouci  na Přírodovědecká fakultě  (ulice 
17.listopadu).  Sobotní  část  je  určena  zejména  nováčkům (základy pískání,  pravidel  apod.), 
nedělní všem (pokročilé učivo, sjednocení technických norem, postupů apod.).
Účast na školení je pro nováčky nezbytnou podmínkou pro zahájení činnosti.
Samotné školení je zdarma, nicméně na ubytování a jídlo (pizza rozvozem, pití, občerstvení) 
bude vybírán příspěvek 300 korun za jeden den, 800 korun za oba.
V případě zájmu je nutné se přihlásit nejpozději do konce ledna na email info@caaf.cz, kde se 
zájemci dozví více informací. 
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Rozhodnutí DK
Přehled všech vydaných rozhodnutí  v plné verzi  i  momentálně známých na rozhodnutí  DK 
čekajících podnětů naleznete v příslušné sekci webu.
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