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Jednání Rady
Ve čtvrtek 29. června od 18:05 proběhlo v sídle ČAAF jednání Rady. Přítomni byli 
všichni členové (Radek Janhuba a Zbyněk Zelinka připojeni přes Skype). Konec
jednání v 20:10.
Jednotlivé body jednání:

 Přijaty konečné Propozice soutěží v tackle fotbalu juniorů, dorostu a žen. 
Nejdůležitější změny a novinky níže

 V žádné podzimní soutěži nebudou přidělovány kredity. S ohledem na počty 
zápasů (některé týmy doma hrají jen jednou) by systém kreditů neměl stejný 
smysl jako na jaře. Současně platí, že napříč sporty je primární kategorií ta 
mužská

 Importi přítomní jako trenéři na zápasech týmů mládeže se v soutěži mužů 2018
nebudou počítat jako importi. Maximum je jeden import pro klub, výjimku nelze 
přenést na jiného hráče (tzn. jako trenér nemůže být A a potom jako hráč B) a 
import musí být na všech zápasech kromě jednoho. Smysl je zřejmý – jde o 
zvýhodnění klubů tímto způsobem investujících do rozvoje mládeže

 Výsledek prodloužení se počítá jako 1:0 bez ohledu na skutečný výsledek 
prodloužení. Jde sice o marginálii, ale jde o zamezení „nespravedlivého“ 
navýšení skóre

 Hrací čas zápasů je v Propozicích jasně stanoven a nelze jej nijak, například 
dohodou trenérů, upravovat. Zde je o reakci na praxi ze soutěže mužů, kde se 
zápasy Bulldogs, po dohodě trenérů, zkracovaly 

 Délka čtvrtiny v 5s formě se navyšuje na 12 minut
 Ujištění povinnosti o proškolení – týká se nových týmů, nikoliv nových klubů. 

Tzn. (jako příklad) na tým juniorů Gladiators, tzn. nový tým klubu, který už 
v soutěžích působí, se povinnost vztahuje

 Termín příštího jednání: čtvrtek 27. července od 18:00

Formát podzimních soutěží
 JL1

 Počet týmů: 3 (LIO, PBP, STA)
 Formát: 1 skupina, 2× každý s každým
 Playoffs: Jen finále (1-2)
 Zápasy jednoho týmu: 4-5

 JL2
 Počet týmů: 8
 Formát: 2 skupiny (STE, SGR, GLA, MUS – HEL, BOB, PTR, BLD), 2× každý 

s každým ve skupině
 Playoffs: Jen finále (vítězové skupin)
 Zápasy jednoho týmu: 6-7

 DL
 Počet týmů: 5
 Formát: 1 skupina, 2× každý s každým (všechny zápasy ale na 2 čtvrtiny)
 Playoffs: První čtyři týmy (1-4, 2-3 v semifinále)
 Zápasy jednoho týmu: 4-5 turnajů

 ŽL1
 Počet týmů: 3
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 Formát: 1 skupina, 2× každý s každým
 Playoffs: Finále (1-2)
 Zápasy jednoho týmu: 4-5

 ŽL2
 Počet týmů: 4
 Formát: 1 skupina, 2× každý s každým (všechny zápasy ale na 2 čtvrtiny)
 Playoffs: Finále (1-2; zápas na 4 čtvrtiny)
 Zápasy jednoho týmu: 3 turnaje a navíc případně finále

Z jednání Předsednictva
 Pořadatelství FM přiděleno klubu Ostrava Steelers. Steelers jako jediní projevili 

o pořadatelství zájem
 ČAAF na základě výzvy ČOV, ČUS a Sokola nepodala žádost o dotaci MŠMT 

v programu V v rámci 1. kola. Žádost bude podána ve 2. kole
 Libor Coufal vyloučen z ČAAF
 K dluhům Bucks (celkem 44600) se nikdo nehlásí. Klub byl vyzván k úhradě 

celého dluhu do 15.7. V opačném případě dojde k pozastavení členství klubu s 
návrhem na vyloučení Parlamentem na podzim. Dospělým členům klubu jsou 
nyní zablokované odchody z klubu

 Přijata Výroční zpráva (ve smyslu podmínek MŠMT) ČAAF za rok 2017

Zpravodaj ČUS
Šesté číslo se kromě jiného věnuje i „krizi ve sportu“ a snaží se ji popsat.


