
 

Zprávy ČAAF 

Zprávy ČAAF 3/2015 ze dne 5.3.2015 
 
Parlament 
Zápis ze zasedání nejvyššího orgánu ČAAF, které se uskutečnilo v sobotu 14. února.  
 
Stanovy 
Nové Stanovy ČAAF účinné od 1. dubna 2015.  
 
Soutěžní řád 
Nový SŘ pro sezónu 2015 
V kostce a volně změny, které nový SŘ meziročně přinesl. O změnách mohli kluboví 
delegáti diskutovat i na zasedání Parlamentu a výklad v rámci klubů je tedy primárně 
na nich. Kluby mají rovněž možnost využít týmového proškolení a to jak pro celý tým, 
tak například pro vedení týmů nebo osoby zodpovědné za gameday apod. 

 SŘ by teď měl být "univerzální" pro tackle i flag (je však zachována "autonomie" 
flagu, tzn. flag může mít něco odlišně) a také pro soutěžní i nesoutěžní zápasy 

 Naturalizace cizinců - o něco konkrétněji je uvedeno, co musí být splněno, aby 
na ni měl cizinec nárok 

 Odstupné - celé přepsané. Základní věci a hlavní principy zůstaly nezměněny, 
na nich se nemění nic. Ty změny se soustředí spíše na "právní prostředí okolo", 
čili jsou konkrétně vyjmenované případy, jak třeba odstupné nelze obejít. Také 
je uvedeno, co musí přesně klub udělat, aby o odstupné mohl žádat atd. 
Zatímco podstata se nemění, tak jde tedy více o to vymezení okolností 
odstupného. Ačkoliv to tak bylo i dosud, tak nově je více zdůrazněno, že 
smlouva je nadřazená odstupnému a pokud je smlouva, tak neplatí odstupné, 
ale "odchodné" (nové slovo bylo nutné kvůli rozlišení, bez smlouvy=odstupné, 
se smlouvou=odchodné...). Stále platí, že odchodné nemůže být vyšší než 
dvojnásobek odstupného, přesněji řečeno, toto je podmínka pro ČAAF, aby 
umožnila přestup. Pokud si klub dá do smlouvy odchodné 1.5 milionu a hráč to 
podepíše, tak je pak na klubu, aby se o toho 1.5 milionu soudil s hráčem, který 
nedodrží svůj závazek 

 Smlouvy s osobami <18 musí být podepsané i jejich zákonnými zástupci, ČAAF 
už smlouvu s 15letým klukem z náboru, co se upíše na 30 let za 3 miliony 
nebude brát v potaz. Odchodné musí být ve smlouvě jasně určeno, musí být 
jednoznačné komukoliv i bez znalostí poměrů v tom klubu, tzn. musí to být 
konkrétní částka, případně uvedení vztahu k odstupnému (nabízí se 
samozřejmě ten dvojnásobek) 

 Franchise tagy - trochu se mění období, kdy lze tagovat (až do uzavření 
členské základny na konci roku) 

 Mládežnický program - lze jej splnit i flagovým týmem 
 Věkové kategorie - jsou předefinované a konkrétně vypsané ročníky. Konkrétně 

zmíněna možnost postaršení mající standardizovaná pravidla 
 Hraní playoffs - hráč má nově možnost požádat o udělení výjimky z pravidla o 

polovině zápasů v základní části 
 Kredity - změny parametrů, konkrétně ve směrnici 
 Posunutí, zrušení zápasu - zapracovaná možnost založená na idee "ať to 

rozhodne soupeř" 
 Vyloučení za dvojí nesportovní chování - napoprvé jen napomenutí 
 Vyloučení mládeže - pokud to nebude něco "velkého", tak jen stopka, ale ne 

pokuta 

http://www.caaf.cz/upload/zpravyCAAF/ZpravyCAAF_2015_3a.pdf
http://www.caaf.cz/upload/normyCAAF/Stanovy.pdf
http://www.caaf.cz/upload/normyCAAF/SoutezniRad.pdf
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 Míče - koordinátor před zápasem předává rozhodčím, po zápase si je přebírá 
 Videa - musí být už v úterý ráno 
 Řízení (hlavně jde o DK) - člen mladší 18 let je zastoupen klubem 
 Obecně k řízení - je rozepsáno několik možných druhů řízení co kdy jak 

 
Hráčské prohlášení a žádost o postaršení 
Hráčské prohlášení má nyní standardizovaný tvar a tato podoba je povinná pro 
všechny kluby a účastníky soutěží. Pokud kluby mají vlastní hráčské prohlášení, které 
jde i nad rámec standardizovaného prohlášení (například řešící právní nebo hmotnou  
odpovědnost apod.), tak klub musí použít oba formuláře, tedy standardizovaný 
asociační i vlastní klubový. 
Hráčské prohlášení má zvláštní formulář pro tackle i flag. 
Zvláštním formulářem je žádost i postaršení, tedy žádost o možnost nastoupit ve vyšší 
(„starší“) věkové kategorii než do které hráč svým věkem náleží. Žádost má zvláštní 
formuláře pro každou věkovou kategorii. Veškeré pokyny jsou uvedeny přímo na 
žádosti. Případné otázky nad rámec informací na žádosti zodpoví žadatelům kluby, 
jejichž souhlas je nezbytně nutný. 
Formuláře. 
 
Členské příspěvky 
V souvislosti s novými Stanovami došlo i k úpravě normy o příspěvcích, aby tyto dva 
dokumenty byly ve vzájemném souladu. Úprava byla zaměřená jen na sladění, na 
příspěvcích se nic nemění, tzn. základní ČPJ je 600 korun, od 1.7. platí snížená výše 
300 korun. Udržovací příspěvek (nestačí pro hraní tackle soutěží, ale s jeho 
zaplacením se člen vyhne ukončení členství kvůli neplacení příspěvků) je 50 korun. 
 
Úpravy pravidel pro 8s 
Zatím provizorní přehled odchylek pro 8s formu.  
 
Další normy 
Na webu jsou mezi normami zveřejněny aktuální podoby všech norem ČAAF. Kromě 
výše uvedených byla v nedávné době zveřejněna i směrnice týkající se kreditů pro 
sezónu 2015 a aktualizovaná směrnice o náhradě cestovních výdajů. 
Na stejné stránce dole je pak řada aktuálních formulářů (pro hromadnou platbu na 
účet ČAAF, výplatnice, pro výpočet odstupného) a zejména dva zásadní a sice 
hráčské prohlášení, které musí každý hráč odevzdat svému klubu a dále žádost o 
postaršení, což je nezbytnost v případech, že hráč chce hrát ve vyšší věkové 
kategorii. V souvislosti s ČLAF se toto týká ročníků 1996-1998. 
 
Jednání Rady 
Ve čtvrtek 26. února od 18:15 proběhlo v sídle ČAAF jednání Rady. Přítomni byli 
všichni členové vyjma Filipa Kacerovského, který byl omluven. Konec jednání v 20:10. 
Jednotlivé body jednání: 

 Flagové mistrovství dospělých se uskuteční o víkendu 15.-16.8. Podle zájmu 
půjde o akci jednodenní nebo dvoudenní. Místo bude určeno později. 

 Flagová soutěž U15 proběhne v plánovaném formátu, tzn. celkem 6 turnajů, se 
začátkem v dubnu a koncem v říjnu, případně na přelomu října a listopadu. 
Propozice soutěže budou přijaty na příštím zasedání Rady, do té doby budou 
zjištěny možnosti potenciálních účastníků. Výzva k přihlašování byla rozeslaná 
klubům, možnost přihlašovat se plyne do 8.3. 

http://www.caaf.cz/upload/normyCAAF/Form-Prohlaseni.pdf
http://www.caaf.cz/upload/normyCAAF/Pravidla/8s.pdf
http://www.caaf.cz/?path=kontakty/normyCAAF/
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 Propozice juniorské a ženské soutěže budou vyhlášené po příštím zasedání 
Rady. Nejzazší termín přihlášek bude 30.6., Rada může lhůtu pro přihlášky 
zkrátit. Učinila by tak v případě, že nabyde jistoty, že všichni potenciální 
účastníci jsou již přihlášeni a zkrácení lhůty dá účastníkům jistotu. U19 soutěž i 
soutěž žen budou vypsané v 8s a/nebo 11s formě. 

 Příští zasedání ve čtvrtek 2. dubna v 18:00 
 
Rozhodnutí Rady 
Rada přijala následující tři rozhodnutí, která upravují Soutěžní řád, resp. Propozice 
ČLAF 2015.  
1. Řádným odehráním ČLAF 2015 se rozumí absolvování soutěže s nejvýše jednou 
kontumací zápasu. Při více kontumacích klubu nevznikne nárok na hlasy na zasedání 
Parlamentu. 
2. Podmínkou nastoupení k zápasům ČLAF 2015 je zaplacení členského příspěvku 
jednotlivce v základní výši, tzn. 600 korun. Zaplacení ČPJ v udržovací výši (50 korun) 
hraní zápasů neumožňuje. 
3. Týmy Divizí I, II a III jsou povinny uploadovat zápasy na Hudl v souladu 
s Propozicemi, resp. Soutěžním řádem a navíc jsou povinny tyto zápasy uchovávat 
alespoň jeden měsíc po jejich odehrání v originálním záznamu na vlastním disku. 
V případě vyžádání jsou týmy povinny dodat originální záznam DK. 
 
Ligový komisař 
Předsednictvo určilo ligovým komisaře ČLAF Michala Rosívala. 
 
Souhlas garantů 
Všichni garanti týmů přihlášených do ČLAF 2015 byli mailem vyzváni k vyjádření 
souhlasu se svojí rolí garanta a to odpovědí ze svého osobního emailu v rámci RS. 
Tento souhlas je dle SŘ nutný pro hraní soutěže a je tedy v zájmu týmů si „ohlídat“, 
aby se tak stalo. Souhlasy by měly být dány do 15.3. 
 
Přátelské zápasy 
Po změně SŘ platí víceméně jednoduché pravidlo 

 Pořádající tým chce rozhodčí => nesoutěžní zápas 
 Pořádající tým nechce rozhodčí => jiný zápas 

Pravidla „jiného“ zápasu určuje pořadatel a zápas jde mimo ČAAF (i když si zápas 
mimo ČAAF patrně může ohrozit jméno fotbalu, takže i u jiných zápasů by pořadatelé 
měli mít toto na mysli). 
Pravidla „nesoutěžního“ zápasu jsou určené Soutěžním řádem a platí víceméně totéž, 
co pro zápasy soutěžní (alias ligové). Pro nesoutěžní zápasy tedy platí, defacto, režim 
ligových zápasů, platí stejná délka zápasů (4×12), platí stejné požadavky na přípravu 
hřiště (rozhodující je standard pořádajícího týmu), platí stejné požadavky na výstroje a 
oblečení. 
Rozhodčí 
Pro přípravu přes ČLAF 2015, platí, že každý tým může uspořádat jeden zápas 
s účastí rozhodčích zdarma. Přesněji řečeno, zápasů lze uspořádat libovolně moc, ale 
jen na jeden budou ti rozhodčí zdarma. Současně platí pravidlo, že v jeden den bude 
„podpořen“ pouze jeden zápas. Více v Propozicích ČLAF 2015. 
Členství 
Hrát mohou pouze členové ČAAF (případně členové zahraničních asociací), 
zaplacený ČPJ nutný ale není. Mohou hrát pouze ročníky 1995 a starší. Ročníky 
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1996, 1997 a 1998 pouze v případě „postaršení“ a je jedno, jestli by tito junioři měli 
odehrát 50 akcí, 1 akcí nebo zápas prostát na sideline! Nasazení juniorů do zápasů 
bez schváleného postaršení je velmi závažným přestupkem a to jak samotného hráče, 
tak hlavního trenéra zápasu a případně i týmových garantů. 
Hráči 
Za tým mohou hrát 

 členové klubu 
 hráči hostující v daném týmu 
 ostatní hráči, jejichž klub požádá Radu o souhlas s nastoupením v cizím týmu 

Rozdíly pro soutěžnímu zápasu 
 Když se zápas neodehraje, tak nikdo není potrestán 
 V 8s formě lze na soupisku zapsat neomezeně hráčů 
 Soupisky se nevytvářejí v RS, ale do formulářů na webu. Facecheck je zcela 

standardní 
 Neplatí povinnost dělat videa a statistiky 

 
Prague Wolf Pack 
Předsednictvo přijalo nový členský klub, Prague Wolf Pack. Členství klubu musí 
ratifikovat Parlament na nejbližším zasedání. 
 
Úřední čas 
Směrnice o členských příspěvcích zavádí termín „úřední čas“. Byl zavaden kvůli 
požadavkům na zrychlené přiřazování plateb, tedy vyřizování nejrůznějších úkonů 
spojených s platbou, typicky „zprovoznění“ hráče v RS po zaplacení registračního 
poplatku nebo připsání členského příspěvku. Všechny platby jsou vyřizovány do 7 dnů 
od připsání na účet, klub (pouze klub) však smí požádat o zrychlené zprocesování 
platby. Tento požadavek, resp. splnění tohoto požadavku, je zpoplatněno a závisí na 
tom, zda-li je požadavek podán v úřední čas či mimo něj.  
Úřední časy platí následovně – pondělí 12-20, úterý, středa, čtvrtek 10-20, pátek 10-
12 (celkem 40 hodin týdně). 
Kluby o tom byly informovány již na listopadovém zasedání. 
 
Mezinárodní přestupy 
Předsednictvo rozhodlo o interní úpravě pravidel mezinárodních přestupů – při 
mezinárodních přestupech z Česka do zahraničí (pouze u této varianty!) získá každý 
klub, ze kterého hráč přestupuje, 500 korun z mezinárodního přestupu. Tímto 
opatřením se má snížit počet „ilegálních“ přestupů kvůli kterým český fotbal přichází o 
prostředky z IFAF plateb. Podíl z poplatků bude vyplacen až poté, co je ČAAF obdrží 
z IFAF, tedy začátkem nového roku. 
 
 
 
 
 
 

http://www.caaf.cz/upload/normyCAAF/Soupiska.xls

