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Pravidla fotbalu 
IFAF (světová organizace fotbalu) vydala harmonogram vydávání pravidel. Pro soutěže IFAF 
v kalendářním roce 2012 budou platit pravidla IFAF 2012-2013, což jsou pravidla velmi 
podobná (řešící pouze drobnosti daná odlišnými možnostmi v NCAA a jinde ve světě) 
pravidlům NCAA 2011-2012. 
Toto prohlášení však přišlo poměrně pozdě a ČAAF bude tato pravidla používat včetně změn, 
které v NCAA platily v roce 2012 a ČAAF očekávala implementaci těchto změn do pravidel 
IFAF. Tento postup je stejný, jaký zvolila EFAF (evropská organizace fotbalu). 
Do budoucna bude ČAAF následovat postupu IFAF, který by měl být následující – do konce 
června lze předkládat návrhy na změny pravidel, postupným procesem vzejdou 15. listopadu 
pravidla platná v příštím roce. V těchto pravidlech ČAAF případně provede úpravy pro potřeby 
ČAAF (a úpravy pro 7s). 
 
Týmové soupisky 
V redakčním systému je přicházející sezóna víceméně nastavena a kluby si mohou začít 
vytvářet týmové soupisky. 
Samotný RS projde v březnu drobnými úpravami, které mírně navýší uživatelskou vstřícnost. 
Půjde například o to, že každý v rámci svého osobního profilu uvidí více informací o sobě jako 
typ a vlastnictví licence, pokud toto klub povede, tak i informaci o úhradě příspěvků apod. 
 
Zápasové statistiky a statistici 
Do neděle se mohou přihlašovat zájemci o školení na téma vytváření statistik pro ČAAF. Jde o 
vysvětlení užívání softwaru, ale i snahu o sjednocení pohledů na různé akce atd. 
Po uzávěrce přihlášek se rozhodne o formě, datu a místě školení. Pokud se bude konat 
prezenční formou, jeví se pravděpodobným termín sobota 23. března. 
 
Soutěžní kauce 
Týmy ČLAF jsou dle Propozic povinny do 28. února uhradit soutěžní kauci. Kauci lze (se 
sankcí) uhradit ještě následující týden po uplynutí lhůty, neúhrada ani v tomto termínu by však 
vedla k vyřazení týmu z ČLAF. 
Současně s úhradou jsou týmy povinny poslat potvrzení o úhradě. 
K dnešnímu dni (poslední den základní lhůty) soutěžní kauci neuhradila takřka desítka týmů. 
 
Dodatek k Hernímu řádu 
Rada přijala úpravu (doplnění nad rámec stávající podoby) následujících bodů Herního řádu. 
Texty budou vydány formou Nařízení Rady. (Pozn.: úprava bodu 7.F. Radou dosud neprošla, 
ale její přijetí je extrémně pravděpodobné.) 
7.F. Pravidlo 9 

9-1-6-2-a: Jen 7: Lineman stojící více než pět yardů od prostředního linemana formace. 
4.F. Členové týmu 

Je-li pořadatel povinen pořídit zápasové statistiky, jsou týmy povinny předat zápasové 
soupisky ve dvojím provedení. 

 
Juniorský program 
V rámci dodatku k HŘ přijala Rada na základě diskuse na zasedání Parlamentu a následné 
diskusi v rámci Předsednictva následující bod. 
3.B.8. Povinnost mít juniorský program 

Podmínkou zařazení do ČLAF je juniorský program klubu. Ten je splněn, pokud klub 
přihlásí svůj tým do ČJLAF nebo alespoň 10 členů klubu bude hostovat v týmu hrajícím 
ČJLAF nebo se alespoň 10 členů klubu zapojí do juniorského programu ČAAF 
pořádaného během ČJLAF. 
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Povinnost je nutné splnit v rámci jedné sezóny. V sezóně, ve které klub přihlásí poprvé 
svůj tým do ČLAF a v sezóně následující, se na klub tato povinnost nevztahuje. 
Klubu, který nesplní tuto povinnost, bude dodatečně navýšeno startovné za jeho tým v 
ČLAF. Navýšení startovného je o 10.000 Kč (o 20.000 Kč v sezóně 2014). Startovné se 
nenavyšuje, jde-li o první nebo druhou účast klubu v ČLAF. 
Pro klub, jehož tým odehrál 7s divizi ČLAF, je povinnost i případná sankce snížená na 
polovinu. Toto platí i první sezónu po přechodu do 11s divize ČLAF. 

Oproti diskusi na zasedání Parlamentu není Nařízením řešena vzdálená budoucnost sezóny 
2015 a následujících. 
Představa o podobě programu 

• Jun.program je určen hráčům splňující podmínky pro start v ČJLAF (licence a věk) 
• Pro každý tým budou naplánované dva nebo tři jednodenní kempy 
• Každý klub zapojený do juniorského programu ČAAF je povinen do projektu dodat 

alespoň jednoho svého trenéra 
• Místo konání kempu určí ČAAF na základě nabídek klubů zapojených do programu. 

V případě alespoň přibližné srovnatelnosti nabídek budou vybrány nejlevnější nabídky. 
Na nákladech kempu (dle nabídek) se kluby účastnící se kempu podělí rovnými díly 
(pořadatel uhradí dva díly) 

• V případě vypsání více kempů rozhoduje o umístění klubů do kempů ČAAF a je 
povinností klubu na kemp přicestovat. Postup je obdobný jako při dostavení se 
k zápasům 

 
Trenérské licence 
V rámci dodatku k HŘ přijala Rada na základě diskuse na zasedání Parlamentu a následné 
diskusi v rámci Předsednictva následující bod. 
3.B.9. Povinnost mít licencované trenéry 

Počínaje sezónou 2014 se do soutěží tackle fotbalu smí přihlašovat pouze kluby 
s licencovanými klubovými trenéry. Licencovaným trenérem je osoba s licencí trenéra 
amerického fotbalu. Licencovaným klubovým trenérem je člen klubu s licencí trenéra 
amerického fotbalu, který je garantem tréninkového procesu všech týmů daného klubu. 
V sezónách 2014 a 2015 je povinnost splněna alespoň dvěma licencovanými klubovými 
trenéry, z nichž alespoň jeden má licenci C nebo vyšší. 
Jde-li o první nebo druhou účast klubu v soutěžích, je povinnost splněna alespoň dvěma 
licencovanými klubovými trenéry s jakoukoliv licencí. 

Vysvětlení: Je zavedena zvláštní licence D. V hiearchii pod licencí C. Jde o časově omezenou 
(dva-tři roky, zatím nebylo specifikováno) licenci s nemožností ji prodloužit ani obnovit. 
Podmínkou získání licence D je účast na 6 trenérských dnech v rámci školení trenérů ČAAF. 
Jde tedy o „polovinu“ podmínek pro licenci C; proti licenci C chybí všeobecný kurz, jehož 
doděláním si lze dodělat licenci C. 
Dosavadní absolvované trenérské dny se budou brát tak, jako kdyby je všichni absolvovali 
letos. Takže trenéři, kteří licenci D „získali“ v roce 2011 (ale nemají ten všeobecný kurz, tzn. 
„mají“ jenom D, ale ne C), začnou to své déčkové období až letos (a vyprší jim před sezónou 
2015). 
Všichni trenéři s licencí budou v Adresáři ČAAF. V něm jsou již nyní, ale po klubech. Nově 
budou v Adresáři i s kontakty. Důvodem je, že se poměrně množí dotazy na kontakty na 
trenéry. ČAAF na tyto dotazy dokáže odpovídat jen obtížně a zatím jedinou možností, jak 
trenéra kontaktovat je kontaktovat jeho stávající klub. 
Garantem tréninkového procesu v rámci klubu (tzn. osobou přebírající odpovědnost za klub 
pro trenérské stránce) nebude člen klubu automaticky, ale musí s roli garanta souhlasit. 
Současně tímto platí, že povinnost mít licencovaného trenéra nebude splněná automaticky, ale 
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dotyčný trenér musí souhlasit se svojí rolí, která bude spočívat v převzetí odpovědnosti za 
tréninky a do jisté míry i zápasy všech týmů daného klubu. 
Cizí (v zahraničí vydané) licence nebudou uznávány. Zahraniční trenér (nebo český trenér 
mající licenci ze zahraničí) musí pro možnost trénovat v soutěžích ČAAF mít licenci 
tuzemskou. 
Pokud však prokáže náležitý počet trenérských dnů na jiných školeních, tak bude mít možnost 
získat licenci D (platí totéž, co již nyní, tzn. ty trenérské dny není nutné absolvovat nutně 
v rámci trenérských dnů ČAAF, lze uplatnit i jiné akceptovatelné „vzdělání“). Trenérská praxe 
zahraničních trenérů v tomto případě nehraje roli, neboť samotná trenérská úroveň je jedním, 
avšak zdaleka jediným kritériem celého trenérského konceptu. 
K trenérské problematice bude v nadcházejících týdnech vydána zvláštní norma na téma 
jednotlivých trenérských licencí, možností jejich získání atd. 
 
Přihlašování do flagových soutěží a na Halové mistrovství 
Informace o pohledu Předsednictva na flag a vzdělávání flagových trenérů. V případě roku 
2013 jde o vizi poměrně konkrétní, následující roky budou jistě ještě diskutovány. 
Účast jednotlivců bude ve všech případech podmíněna členstvím v ČAAF (nikoliv nutně 
klubovým členstvím). Licence pro zapojení se do flagových soutěží nebude žádná, ale samotné 
členství všech hráčů v ČAAF nutností bude. 
Přihlášení do flagové soutěže dospělých v roce 2013 bude možné třema způsoby 

• Členským klubem pod názvem klubu a až na stanovené výjimky s účastí členů klubu 
(uplatnitelná sleva pro členy). Za tým bude zodpovědný klub 

• Členským klubem pod názvem klubu nebo jiným názvem. Za tým bude zodpovědný 
klub 

• Zástupcem týmu, který bude plnit podobnou roli jako hlavní trenér tackle týmu. Ve této 
variantě tedy nutná právní subjektivita ani členství v ČAAF. Za tým bude zodpovědný 
tento zástupce týmu 

V letech následujících by platily shodné možné, ale podmínkou ve třetí variantě by byla 
nutnost držení tzv. trenérské licence F zástupcem týmu. 
Přihlášení do flagové soutěže dětí v roce 2013 bude možná dvěma způsoby 

• Členským klubem pod názvem klubu a až na stanovené výjimky s účastí členů klubu 
(uplatnitelná sleva pro členy). Účast takového týmu bude splněním podmínky ve 
Stanovách pro přiřknutí hlasu navíc. Za tým bude zodpovědný klub 

• Členským klubem pod názvem klubu nebo jiným názvem. Za tým bude zodpovědný 
klub 

V letech následujících by k těmto dvěma variantám by přibyla třetí, shodná s třetí variantou 
uvedenou u flagu dospělých. 
Podobná pravidla Předsednictvo zvažuje i pro Halové mistrovství. Tzn. s určitostí členství 
všech účastníků v ČAAF a rovněž se kloní ke stejným možnostem přihlášení jako u flagu. 
Pouze u varianty zástupce týmu by samozřejmě nepostačila licence F, ale platily by obdobné 
podmínky jako pro kluby (tzn. licence C a D). 
 
Flagoví trenéři 
ČAAF by pořádala zvláštní flagové školení. Do určité míry jako nutná podmínka pro ty, kteří 
by se chtěli přihlašovat bez „záštity“ klubu, zejména pak ale jako seznámení zájemců o 
trenérství flagu včetně potenciálních trenérů ze strany učitelů apod. 
Toto školení by bylo dvoudenní (jeden víkend), jeden den věnovaný obecné teorii, druhý den 
konkrétněji flagfotbalovému tréninku. 
Zda-li se takové školení uskuteční ještě v letošním roce, není momentálně jasné. Otázkou totiž 
zůstává termín tohoto školení a rovněž osoba školitele. 
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Lékařská prohládka 
Hlavní trenér týmu bude na zápasové soupisce podpisem kromě stávajícího potvrzovat, že 
všichni hráči předali potvrzení o zdravotní způsobilosti. 
Celý text k podpisu bude znít následovně (nově dodaný text je zvýrazněn kurzívou): 

Potvrzuji, že všechny informace o hráčích a nehrajících členech mého týmu jsou 
pravdivé a úplné. Rovněž potvrzuji, že všichni hráči mého týmu předali prohlášení o 
zdravotní způsobilosti podle bodu 3.C.1. Herního řádu a klub je má k dispozici. 
Dále potvrzuji, že všichni členové mého týmu byli informováni o pravidlech o povolené 
a zakázané výstroji, že mají povinnou výstroj danou pravidly, že vědí, jak s ní zacházet 
a postupovat v případě, že se výstroj během zápasu stane zakázanou. Jsem si vědom 
toho, že porušení pravidel o výstroji znamená ztrátu timeoutu, případně pětiyardovou 
penalizaci, jsou-li již týmové timeouty vyčerpané. 

Z textu uvedeného v Herním řádu vyplývá, že k tomu, aby hráč mohl příslušné prohlášení 
(znění prohlášení: Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že 
jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků a zápasů bez nebezpečí 
poškození svého zdraví.) podepsat, je nutné, aby před podpisem navštívil lékaře, který jeho 
zdravotní stav posoudí. 
Klub všechny potvrzení musí mít k dispozici a jen hráče s předaným prohlášením by měl 
akceptovat na svých trénincích, natož na zápasech. Jde o velmi důležitý krok klubu ve smyslu 
klubové odpovědnosti za možná zranění hráčů na akcích klubu a z pohledu klubu je značně 
riskantní trénovat s osobami, které toto prohlášení nepředali. V případě, že klub na zápasovou 
soupisku uvede hráče, který prohlášení nepodepsal, vážným způsobem poruší normy ČAAF. 
Podobně se porušení norem dopustí hlavní trenér, který podepisuje, že prohlášení hráč předal. 
 
Přestupy 
KNI->STA Burian David  Odstupné 576 


