
Zápis ze zasedání Parlamentu ČAAF, 3. prosince 2011

Zahájení zasedání

V okamžiku  zahájení  zasedání  Parlamentu  ČAAF byli  přítomni  delegáti  těchto  týmů:  Prague  Black  Hawks,  Příbram  Bobcats, 
Šumperk Dietos, Budweis Hellboys, Prague Lions, Prague Panthers, Pilsen Patriots, Pardubice Stallions a Liberec Titans (celkem 
devět). Nepřítomni byli delegáti těchto týmů: Brno Alligators, Liberec Highlanders, Bratislava Monarchs, Chodov Pharaohs a Ostrava 
Steelers (celkem pět). Tímto byla zajištěna usnášeníschopnost po celou dobu trvání zasedání. Krátce po zahájení dorazili i delegáti 
Brna a Ostravy. Monarchs své delegáty den před zasedáním ze zasedání omluvili, Pharaohs nedorazili bez omluvy a Highlanders ani 
nedodali jméno delegáta.
Delegáti Parlamentu odsouhlasili nahrávání audiozáznamu zasedání pro interní účely a schválili předložený program čítající bez mála 
11 hodin jednání (pozn.: nakonec byl program odhadnut takřka přesně, přesněji řečeno zasedání Parlamentu skončilo o dvacet minut 
dříve proti naplánovanému scénáři).

Vyloučení klubů Liberec Highlanders a Bratislava Monarchs

Členství Highlanders již pozbylo smyslu,  neboť klub již existoval pouze „na papíře“.  U vyloučení bylo rozhodnuto jednomyslně 
všemi přítomnými delegáty.
V případě  Monarchs  šlo  o  návrh  Předsednictva  související  s řadou  rozhodnutí,  která  dospěla  až  k rozhodnutí  Předsednictva  o 
pozastavení členství z důvodu přetrvávajícího dluhu. Druhým důvodem byla úvaha o vyloučení klubu, z důvodu vzniklé a existující 
asociace  v jejich  domovské  zemi  a  uzavření  České  asociace  amerického  fotbalu  výhradně  pro  kluby působící  a  sídlící  v České 
republice.  I  v případě  vyloučení  bylo  hlasování  delegátů  jednomyslné  a  pro  vyloučení  se  vyjádřili  všichni  hlasující.  Ještě  před 
hlasováním byly delegáti upozorněni, že i po vyloučení klubu je možné, aby se týmy Monarchs zúčastňovaly českých soutěží a na 
jejich herní aktivity vyloučení nemá žádný vliv. Účast v soutěžích je však i nadále podmíněna respektováním norem ČAAF i úhradou 
zmíněného dluhu.
Bod o vyloučení pěti hráčů Monarchs z ČAAF pro přetrvávající dluh pozbyl smyslu, neboť vyloučením Monarchs současně zaniklo i 
členství všech hráčů klubu dle znění Stanov. I  v případě jednotlivých hráčů platí podmínka o nutnosti uhradit přetrvávající  dluh 
pakliže projeví zájem o start v ČLAF.

Přijetí klubů Chodov Pharaohs a Ústí nad Labem Blades 

Na zasedání dorazili dva zástupci Blades, kteří krátce představili svůj klub. O přijetí bylo rozhodnuto jednomyslně. Zástupci Pharaohs 
na zasedání bez vysvětlení nedorazili, na rozdíl od Blades dosud nesplnili ani podmínku o 20 registrovaných členech a Parlament 
jejich přijetí neschválil. Klub ale může bez opakování již provedených formalit o členství požádat znovu a Parlament se k hlasování 
vrátí na předpokládaném zasedání před zahájením sezóny 2012.
Počínaje tímto okamžikem tedy ČAAF sdružuje třináct klubů, z nichž dvanáct bylo přítomno.

Změny v Předsednictvu

Pro odvolání Michala Rosívala hlasovalo pět delegátů a na základě tohoto hlasování se Michal Rosíval rozhodl setrvat ve své funkci. 
Zbyněk Zelinka se na svoji funkci rozhodl rezignovat z osobních důvodů a o jeho odvolání tak hlasováno nebylo. Účastníci Zbyňku 
Zelinkovi potleskem poděkovali za jeho dlouholetou práci pro ČAAF.
Na uvolněné místo byl jediný kandidát a to Radek Janhuba. Radek Janhuba byl zvolen jednomyslně všemi delegáty.

Změny v Disciplinární komisi

Činnost DK v tomto bodě nejprve shrnul její předseda Martin Šindler, který vyjádřil závazek DK pracovat v roce 2012 pružněji a 
zodpovědněji, než-li tomu bylo v roce letošním.
Delegáti  jednomyslně  odmítli  návrh  o  přenesení  činnosti  DK na  předsedu  ČAAF.  V dalším průběhu došlo,  již  pouze  v diskusi 
vyjadřující  preference  členů,  k vyjádření  názoru,  že  DK  by  měla  být  jediných  orgánem  rozhodujícím  o  veškerých  možných 
proviněních vyplývajících z norem ČAAF, pokud ty zcela explicitně nestanoví jinak (namátkou tedy například pozastavení členství 
nebo vyloučení  a  další  úkony,  kde o odpovědném orgánu nemůže být  pochybnost).  Nově bude výhradně  DK rozhodovat  i  pro 
přestupcích rozhodčích, přičemž může vyslechnout názor komise rozhodčích, která v těchto případech bude mít poradní hlas.
Delegáti jednomyslně schválili kooptaci členky DK Barbory Světlíkové. Vzhledem k rezignaci Romana Winklera na post v DK bylo 
potřeba dovolit třetího člena.  Ze dvou nominantů, Jakuba Harašty a Jakuba Špačka, se delegáti  takřka jednomyslně vyjádřili  pro 
Jakuba Haraštu (z výjikou jednoho delegáta, který se zdržel, pro něj hlasovali všichni).

Změny v Radě

V Radě  došlo  ke  změně  automaticky  se  změnou  v Předsednictvu.  Na  svůj  post  rezignoval  Martin  Kocián,  který  vyjádřil  přání 
koncentrovat se čistě na herní stránku fotbalu. Na dvě (sedmý post byl neobsazen dlouhodobě) volná místa v Radě kandidovali Libor 
Navrátil a Jakub Špaček. Poměrně složitý hlasovací proces daný Stanovami v případě více kandidátů na více obsazovaných míst byl 
zjednodušen návrhem hlasování, kdy delegáti měli vyjádřit souhlas s oběmi kandidáty současně. Tímto způsobem bylo zajištěno i 
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jejich  zvolení  procedutou  popsanou  ve  Stanovách,  ke  které  by  bylo  přistoupeno v případě  nezvolení.  Z 22  hlasujících  delegátů 
s navrženými delegáty vyjádřilo souhlas 18 a jak Libor Navrátil, tak i Jakub Špaček se tímto stali členy Rady ČAAF.

Délka mandátu

U všech nově zvolených osob delegáti Parlamentu rozhodli, že jejich mandát je pouze na zbytek řádného tříletého období a vyprší 
tedy za rok. Pro toto rozhodnutí hlasovalo 20 z 22 delegátů. O dalších bodech již nebylo ve smyslu Stanov hlasováno, není-li uvedeno 
jinak nebo to z bodu jasně nevyplývá,  tak šlo pouze o diskusi  na dané téma a příslušný orgán  ČAAF o věci  bude rozhodovat 
s přihlédnutím k proběhlé diskusi. Níže uvedené jsou tudíž závěry zasedání Parlamentu, skutečná podoba případných pravidel se 
může případně odlišovat.

Halové mistrovství 2011

Na zasedání se rozhodlo o podobě HM. Více ve zvláštním článku na toto téma.

Financování asociace

Bylo předložené podrobné vyúčtování předchozího období, vysvětlena složitost situace financování sportu v letošním roce spočívající 
jednak v totálním a definitivním výpadku v minulosti nejvýznamnějšího pilíře v podobě výtěžku z činnosti SAZKA a dále i  ve 
změnách v oblasti státní podpory. Z hlediska těchto zdrojů šlo historicky o nejhorší rok, nicméně díky partnerským a sponzorským 
prostředkům a rovněž participaci  členů skončí  rok 2011 výrazně  v černých  číslech a naopak dojde k výrazné  eliminaci  ztrát  z 
minulých období. Výsledné hodnocení hospodaření je tedy pozitivní. Dále zazněl odhad výhledu na další období, který souvisí s 
řadou  okolností,  zejména  pak  s  konečnou  podobou  loterijního  zákona.  Optimistické  scénáře  sice  počítají  se  znásobením státní 
podpory, na druhou stranu lze očekávat komplikace ve sféře vnějších zdrojů, proto bude zachován obezřetný a úsporný program s 
průběžnými korekcemi dle reálného vývoje. Pro případ významnějších přebytků byla zmíněna varianta možné podpory sdružených 
subjektů ať již formou grantů a/nebo programu pozitivní motivace k plnění členských závazků.

Webové stránky a logo ČAAF

Na nových webových stránkách se neustále pracuje. Spolupráce s firmou není podle představ asociace. V případě, že firma neprokáže 
výsledky v horizontu několika týdnů (konec ledna), spolupráce bude rozvázána a bude nalezen jiný partner. Úskalím tohoto postupu 
je specifičnost této činnosti, kdy by přechod na novou společnost vrátil projekt (už potřetí) na samotný počátek. Nejde totiž pouze o 
samotný vzhled webu, jde také o registrační systém, který běžný uživatel nevidí. Zpětně je zřejmé, že kdyby se na začátku dlouhého 
procesu oddělil redesign od registračního systému, byl by design již delší dobu hotov. Na konci ledna tedy padne rozhodnutí, zda-li 
pokračovat současnou cestou nebo oddělit design a registrační systém i za cenu, že web bude částečně nefunkční, ale bude mít líbivý 
design.
Delegáti byli seznámeni s rozšířenou nabídkou nových log, blíže se tímto tématem Parlament nezabýval.

Registrační průkazy

Možnost zavedení registračních průkazů pro hráče/členy nenalezla u delegátů patřičné pochopení a k jejich zavedení se nepřikročí.

Situace s rozhodčími

Koordinátor rozhodčích Michal Rosíval v návaznosti na své potvrzení ve funkci místopředsedy projevil zájem o pokračování v této 
funkci, požádá však Přesednictvo o jmenování dalších tří osob do komise rozhodčích doufaje v to, že vícečlenná komise umožní lépe 
plnit vytyčené cíle. Oslovenými osobami budou Richard Gazdík, Radek Janhuba a Petr Košťál. 
Michal Rosíval seznámil delegáty s bohužel řídnoucími stavy rozhodčích a že pro jarní část sezóny 2012 akutně hrozí nedostatek 
rozhodčích, bohužel zejména těch kvalitnějších a schopných být lídry jednotlivých crew. Tím spíše ve světle rostoucího počtu zápasů, 
což je obecně nepochybně fakt pozitivní, z hlediska pokrytí zápasů rozhodčími ovšem velmi problematický.
Předsednictvo  si  v této  souvislosti  od  Parlamentu  vyžádalo  podporu  a  předem  souhlas  se  všemi  kroky,  které  při  řešení  tohoto 
problému podnikne. V první řadě byly kluby vyzvány,  aby ve svých klubech intenzivně hledaly zájemce na bázi dobrovolné. Až 
podle výsledků této fáze bude rozhodnuto o dalších krocích, kterými mohou být navýšení odměn rozhodčích na výši, která již bude 
dostatečně motivační (odhadem 700 korun jako zcela minimální odměna pro začínajícího rozhodčího, plus cestovní náhrady), aby 
ovšem nábor probíhal stále na dobrovolné bázi. Krajním řešením je pak povinné dodání nových rozhodčích podle zatím neurčeného 
klíče.
Variantami  jsou rovněž  pokusy o získání rozhodčích z jiných  sportů nebo dokonce  úplných  laiků.  V těchto případech je  ovšem 
otázkou zájem o fotbal jako takový. Na velmi malý formát („leták“) ale budou uvedeny odměny a investice případných nováčků, aby 
se přehledně mohli seznámit, co role rozhodčího obnáší po finanční stránce.

Flag 2012

Bylo rozhodnuto o tom, že ČAAF vypíše soutěže ve flagu dospělých i flagu dětí, přičemž delegáti se k oběma formám vyjadřovali 
spíše zdrženlivě. Obě soutěže tedy budou otevřeny v dosud blíže nespecifikovaném formátu (variantou je i otevřená soutěž stejně jako 
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tomu bylo vloni v případě flagu dospělých). Dále se Rada rozhodne podle zájmu o obě soutěže, přičemž dle dosavadního ohlasu to 
zejména v případě flagu dětí vypadá spíše na jednorázový turnaj (případně snad turnaje), než na soutěž dlouhodobějšího charakteru.
Pro možné rozšíření povinnosti mít juniorský tým i na tým flagu dětí se delegáti v dostatečném počtu nevyjádřili.

Rozvoj fotbalu

Svoje působení a další aktivity na téma asociačního trenéra shrnul Martin Kocián. Činnost asociačního trenéra prohlásil za zcela 
neodpovídající  původním  záměrům  a  v souladu  s postojem  Předsednictva  navrhl  zrušení  tohoto  institutu,  resp.  její  podstatnou 
modifikaci. Tou by mělo být vytvoření širší skupiny trenérů, které budou moct jednotlivé týmy oslovit, aby jim vypomohli s rozvojem 
jejich dovedností. Na těchto aktivitách se i nadále bude ČAAF finančně podílet. Dalším formátem, kterým měla asociace pomáhat 
rozvoji fotbalu byly opakované kempy pro hráče, které byly opakovaně rušeny pro naprostý nezájem ze strany hráčů. Na základě této 
zkušenosti  Martin  Kocián  navrhl  pro  rok  2012  nepořádání  podobných  akcí.  Naopak  velmi  pozitivně  Martin  Kocián  zhodnotil 
trenérské kliniky a v nich chce rozhodně pokračovat a toto je i zájmem vedení ČAAF.
Klubům byla nabídnuta i možnost výpomoci s organizačními stránkami chodu klubu. Za tímto účelem bude na plánované jarní setkání 
klubů pozvána externí společnost, která by toto pro kluby v případě zájmu zajišťovala na individuální bázi. Tuto spolupráci však 
zejména menším klubům vedení  asociace  velmi  doporučuje,  neboť v nejbližším období  lze očekávat  dramatické  administrativní 
změny a spolupráce s odbornou společností je patrně nutná, neboť výpomoc na tomto poli bohužel není v silách samotného vedení pro 
skutečnou složitost problematiky.
Zástupci Black Hawks se v tomto bodě věnovali i komisi pro rozvoj, což je mírně nepřesný název v podstatě pro roli asociačního 
trenéra. Tuto komisi navrhli rozšířit a Předsednictvu ke jmenování Daniela Leška a Jana Šestáka. Podstata činnosti této (nové) komise 
je mírná nejasná, výsledkem jejich práce by měly být návrhy Předsednictvu na obecný rozvoj fotbalu v Česku.
Všechny členské kluby by na podzim mohly organizovat tryout pro zájemce o vyzkoušení si amerického fotbalu. Náplní dne by nebyl 
nábor v pravém slova smyslu, ale představení sportu jako takového.
Vlastní představu o rozvoji  fotbalu představil v samostatném bodě program Jan Štaidl. Řešení problémů podle jeho názoru jisté 
stagnace fotbalu spočívá v chybějící odpovědnosti za chod jak asociace, tak klubů. Řešení spočívá v postupném transformování klubů 
i asociace v soukromé subjekty, ve kterých by byla zřejmá odpovědnost jednotlivých lidí.

Reprezentace

Trenér obou národních týmů Martin Kocián vyjádřil názor, sdílený Předsednictvem, že v nejbliším kvalifikačním cyklu by Česká 
republika neměla postavit juniorský tým pro nedostatek hráčů. Národní tým dospělých by měl pokračovat i nadále, byť Martin Kocián 
vyjádřil hluboké rozpaky nad přístupem nikoliv nepatrného počtu jednotlivců a to jak v přípravném období, tak na turnaji v Itálii. 
Martin Kocián se vyjádřil ve smyslu, že výběr v národním týmu by měl odrážet nejen úroveň herní, ale i morální a excesy, které zažil 
v letošním roce nehodlá nadále trpět a to i za cenu oslabení herní úrovně týmu. I v tomto má plnou podporu vedení ČAAF.

Integrace s SFL 

Členové byli seznámeni s tím, že zástupci SAAF kontaktovali ČAAF ohledně vzájemné spolupráce na poli soutěží. Komunikace byla 
ovšem neurčitá a pro rok 2012 soutěžní spolupráce neproběhne. Vedení ČAAF bude ovšem i nadále zjišťovat zájem slovenské strany 
o společný projekt.

Integrace s A7

Předseda Filip Hobza informoval o výsledcích jednání se zástupcem týmů hrajících soutěž A7 Jaroslavem Bojarským. Pro 7s soutěž 
existuje  možnost  určité  integrace  soutěží  A7 a  ČLAF 7s,  otázkou je  míra  určité  autonomie,  kterou  si  nové  týmy  kladou  jako 
podmínku. 
K tématu vystoupili zástupci klubu Šumperk Dietos, který A7 dříve hrál a do společné soutěže turnajovou formou by pravděpodobně 
odmítl nastoupit, nebo Jan Veselý a Petr Kalhous, kteří rovněž mají osobní zkušenosti s organizací této soutěže. Výsledek těchto 
proslovů byla výzva k obezřetnosti před přijímáním členů za jakoukoliv cenu. V tomto duchu se vyjádřil i Michal Rosíval, kterého 
dlouhodobě zajímají podmínky, za kterých by týmy A7 byly ochotny hrát soutěže ČAAF, přesněji řečeno, které konkrétní pasáže jsou 
pro týmy A7 problematické. Přes pozvání na zasedání nedorazil žádný ze zástupců týmů hrajících A7 a diskuse na toto téma tudíž 
nebyla možná.
Delegáti  svěřili  v této věci  pravomoci Předsednictvu,  která vybere  osobu, případně osoby,  které by jednání s A7 vedli.  Konečné 
rozhodnutí v této věci padne na jarním setkání. Protože na téma hraní v ČAAF koluje spousta nepodložených legend, které ovšem za 
své mají i zástupci týmů usilujících o účast v soutěžích ČAAF, vznikne velmi stručný přehled všech povinností (i možných finančních 
rizik), které jsou s účastí v soutěžích ČAAF spojeny, aby si každý mohl v případě zájmu vytvořit vlastní úsudek a nebyl odkázán jen 
na ony nepravdivé „legendy“.

„Přátelské“ zápasy v rámci soutěží

Michal Rosíval zopakoval již navržený koncept řízených přátelských zápasů jako mezistupeň mezi pouhými přátelskými zápasy a 
regulérní soutěží. Skrze tento institut by se rovněž mohla do norem ČAAF vrátit dříve platná podmínka o přijetí týmu do soutěže až 
po odehrání  přátelského zápasu a tím prokázání jak herní,  tak organizační  způsobilosti  odehrát  zejména domácí  zápas.  Varianta 
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„přátelských“ zápasů by také mohla být alternativou pro týmy mající nejistotu o svém zázemí, neboť případné odstoupení z takových 
zápasů by nebylo svázané se sankcemi ve stejné výši jako je tomu v případě odstoupení ze soutěže.

Návrh systému soutěží ČLAF 2012

Týmy se v podstatě jednomyslně vyjádřily pro třídivizní formát ČLAF 11s, ve kterém by týmy byly rozděleny následovně:
Divize A: Black Hawks, Panthers a případně Monarchs
Divize B: Steelers, Alligators
Divize C: Lions, Stallions, Bobcats, Titans, Patriots, Bucks a případně jakýkoliv další
Systém v divizi A (varianta bez Monarchs):  2x mezi sebou a 1x proti divizi B. Celkem čtyři  zápasy.  Tabulka počítaná ze všech 
zápasů.
Systém v divizi B (varianta bez Monarchs): 1x proti divizi A, 1 dvojzápas (defacto by z pohledu počítání tabulky šlo o zápas hraný na 
8 čtvrtin) mezi sebou a 1x proti týmům v divizi C, přičemž pokud by byla divize C velmi široká, některý zápas by bylo možné 
vynechat. Celkem mezi 8 až 10 zápasy (přesné číslo nyní nelze určit s ohledem na jistou míru nejistoty v divizi C).
Systém v divizi C (varianta bez Monarchs): 1x proti divizi B (nicméně viz výše) a 1x mezi sebou (s případnou stejnou výjikou).  
Celkem mezi 6 až 8 zápasy. Tabulka by byla společná pro divizi B i C a počítaly by se jen zápasy proti soupeřům z těchto divizí.
Playoffs (varianta bez Monarchs): A1, A2, BC1 a BC2 do semifinále. Pro zbývající týmy by mohly být připraveny „bowl zápasy“.
Systém v divizi A (varianta s Monarchs): 2x mezi sebou a Monarchs proti oběma týmům v divizi B, Black Hawks a Panthers jen proti 
jednomu týmu. Celkem pět/šest zápasů. Tabulka je otázkou.
Systém v divizi B (varianta s Monarchs): 2 zápasy proti divizi A (viz výše), 1 dvojzápas (viz výše) mezi sebou a 1x proti týmům 
v divizi C (opět viz výše).
Systém v divizi C (varianta s Monarchs): Beze změny.
Playoffs  (varianta  s Monarchs):  A1, A2 do semifinále.  A3, BC1,  BC2 a BC3 do čtvrtfinále.  Pro zbývající  týmy by mohly být  
připraveny „bowl zápasy“.
Soutěž by začala 24.března a skončila 29. nebo 30.června.
K účasti jednotlivých týmů je potřeba zmínit tyto poznámky: Účast Monarchs závisí jak na zájmu slovenského klubu (který ale byl 
naznačen), tak na splnění podmínek daných ČAAF, v prvé řadě na oddlužení, dále na respektování řádů ČAAF. Účasti Bucks zatím 
v cestě stojí nečlenství v ČAAF a na straně týmu i vyjádřená podmínka, že Bucks 11s soutěž ČAAF budou hrát pouze v případě 
sloučení ČAAF s A7. V opačném případě Bucks soutěže ČAAF hrát nechtějí a A7 je dle zástupce Bucks v současnosti prioritou, 
proto je zapojení Bucks do soutěže 11s zatím skutečně nejisté.
7s  úrověň nyní  zatím nelze určit,  neboť počet  účastníků  je  nejistý  a  nejistý  je  i  samotný formát.  7s  divize bude určena  až  po 
rozhodnutí o integraci A7 a kluby se k tomu tedy vrátí na jarním zasedání. Zájem o sedmičkovou soutěž ČAAF každopádně jasně 
projevili zástupci Blades.

Pohyb mezi kluby

Na podporu menších klubů byly navrženy instituty střídavého startu a omezení přestupů. Ani tyto kluby ale o tyto návrhy neprojevily 
dostatečný zájem a jejich zavedení je nyní tedy nepravděpodné.
Delegáti naopak souhlasili se zavedením institutu odstupného, jejich představy o jeho výšce se ovšem lišily i o řád. Strukturu a výši  
odstupného tedy přednese Rada na příštím zasedání.

Změna Stanov

Delegátům byly nabídnuty změny Stanov spočívajícím v dalším posílení vlivu na rozhodování asociace pro kluby, které se účastní 
soutěží. Aktuální stav je jeden hlas pro všechny členy a druhý hlas v případě, že klub přihlásí alespoň jeden svůj tým do soutěží. 
Změnou by byl přidělení delegáta za každý tým, klub by v současnosti mohl mít i tři hlasy, případně i více, pokud by se to týkalo i 
soutěží flagu. K hlasování byla nabídnuta varianta, že by dodatečný delegát byl jen za juniorský tým. Protože by šlo o změnu Stanov, 
ke schválení byla potřeba dvoutřetinová většina, pro hlasovalo jen sedm delegátů a návrh nebyl přijat.
Druhou  navrženou  změnou  bylo  vytvoření  mezičlánku  mezi  Parlamentem  a  Radou  v čistě  soutěžních  záležitostech,  resp.  pro 
konkrétní otázky by byli delegáti Parlamentu rozděleni do skupin po soutěžích a „pravidla“ v té které soutěži by se jednala odděleně. 
Konkrétní návrh nepadl, delegáti však takřka jednomyslně podpořili tuto obecnou myšlenku a vyjádřili vedení ČAAF souhlas rozvíjet 
tuto myšlenku.

Princip klesajících nároků

Filipem Hobzou byl zdůrazněn princip klesajících nároků dle úrovně soutěže fungující již v sezóně 2011. Kromě finančních nároků 
by šlo i požadavky na zázemí.

Název klubu

Název klubu by měl respektovat zažité fotbalové zvyky, nebude-li k tomu vážný důvod. Rada je oprávněna nepřijmout do soutěží 
tým, který toto pravidlo nedodrží.
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Soutěžní kauce

Splatnost kauce by měla zůstat jeden měsíc před zahájením soutěže, extra (druhá) kauce jako garance samotného nastoupení do 
soutěže pravděpodobně zavedena nebude. 
Z kauce bude možné zaplatit veškeré přikázané částky disciplinární komisí (nebo odvolacím orgánem), nicméně pouze tyto. Zápočty 
kauce s jinými platbami nebudou možné.

Proškolení z pravidel

Proškolení  z pravidel  má  být  povinné,  zorganizované  klubem,  nicméně  na  náklady  asociace.  Všechny  týmy  toto  školení  musí 
podstoupit před zahájením sezóny 2012 a dále ve dvouletých cyklech (případně častěji, nicméně dvouleté cykly by hradila ČAAF). 
Rada  určí  podmínky,  za  kterých  bude  školení  „platné“  ve  smyslu  minimálního  počtu  členů/hráčů  klubu,  kteří  se  školení  musí 
zúčastnit. Sankcí klubů za nesplnění se jeví částka 5000 korun.

Odstoupení (vyloučení) ze soutěže a kontumace

Delegáti vyjádřili podporu nastolenému trendu disciplinární komise ve smyslu výšek udělovaných pokut za tyto prohřešky. Po lhůtě 
splatnosti kauce již nesmí být možné přeřazovat tým do jiné divize, takový tým musí odstoupit, resp. musí být vyloučen.

Hráčské licence

Výše  hráčských  licencí  pro  rok  2012 bude  pravděpodobně  mezi  500  a  1000 korunami.  Zavedení  A-class  statutu  pro  hráče  se 
zkušeností z college, včetně jejich zpoplatnění dražší hráčskou licencí, bude v Radě diskutováno.

Omezení počtu hráčů

V obou formách bude pravděpodobně zavedeno omezení zápasové soupisky. 25 hráčů pro 7s a 45 hráčů pro 11s. Do zápasu se může 
zapojit  i  hráč,  který  není  přítomen na  facechecku  nebo na  něm nemůže prokázat  svoji  totožnost.  Takový hráč  po splnění  této 
podmínky může nastoupit do rozehraného zápasu, ovšem pouze v poločasové přestávce.
I nadále má být stanoven minimální počet zápasů pro právo nastoupit k zápasům playoffs.  Má být omezeno (počtem odehraných 
zápasu v základní části), kdo smí nastoupit k zápasům playoffs? Včetně zohlednění podmínek pro případ, že tým odehraje „velmi 
nízký“ počet zápasů.

Zápasy mimo soutěže ČAAF

Delegáti  zcela  podpořili  stávající  znění  omezení  nastoupovat  k nesoutěžním zápasům ČAAF. S mírnými  úpravami  spočívajícími 
v upřesnění, že u osob se omezení bude týkat jen hráčů a kluby nemusí žádat s účastí v soutěžích EFAF (EFL, EFAF Cup, případně 
další soutěže řízené přímo organizacemi, kterých je ČAAF členem).

Hřiště a míče

V souladu na princip klesajících nároků mají být určité míře regulace podléhat i hřiště, na kterých lze jednotlivé zápasy odehrát. Je 
otázkou, zda-li půjde o omezení absolutní nebo se z této povinnosti půjde vyvázat finančně.
Soutěžní zápasy lze hrát pouze s koženými míči, konkrétní značka míče nutná není.

Vyloučení v zápase

Z Herního řádu by měl být odstraněn automatický jednozápasový trest za vyloučení. Přesněji řečeno, v případě, že DK nebude mít 
pochybnost, že hráč neměl být vyloučen, hráč nebude potrestán. Pokud bude vyloučení shledáno jako oprávněné, bude stále platit, že 
nesmí nastoupit v nejbližším zápase (případně více zápasech). V Disciplinárním řádu budou podrobněji rozvedeny možnosti postupu 
v případě, že do nejbližšího zápasu DK nerozhodne, že nebude k dispozici videozáznam apod.

Odměny, náhrady a tresty rozhodčích

Odměny rozhodčích zůstanou na stávající výši, případně budou zvýšeny (viz výše). Zachovány budou i všechny stávající principy 
odměňování  rozhodčích,  výjimkou proti  nynějšímu stavu může být  možnost  přeřazení  rozhodčího mezi  kategoriemi  (viz  HŘ) i 
v přůběhu sezóny, resp. mezi seoutěžemi. O postizích rozhodčích viz výše.

Úpravy pravidel

S úpravami pravidel uvedenými v HŘ vyjádřili delegáti obecně souhlas. Novinkou pro rok 2012 bude zavedení 40/25 playclocku a 
v 7s budou představeny úpravy pravidla na kickoff s cílem pokusit se eliminovat touchbacky.
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