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1. ÚVOD 

Tento Herní řád stanoví základní podmínky organizace činností v rámci České Asociace Amerického 
Fotbalu (dále jen ČAAF) pro rok 2012 a vztahuje se na všechny jejich účastníky. Členské kluby odpovídají za 
porušení řádů a předpisů svými členy, hráči, činovníky a dalšími osobami, které pověřily vykonáváním funkcí 
nebo činností v soutěžích a při jednotlivých zápasech. 

2. KLUBY 

2.A. Název klubu 
Název klubu se může lišit od názvu právnické osoby, která klub registrovala. Uvedení názvu klubu je 

součástí registračního procesu, přičemž není dovoleno užít názvu, který by mohl vést k záměně s názvem již 
existujícího klubu. Název klubu by měl odkazovat na město nebo region1, ve kterém klub působí a měl by 
respektovat zaběhnuté fotbalové zvyky2. O vhodnosti názvu rozhoduje při ratifikaci členství klubu 
Předsednictvo, které má právo název klubu odmítnout. 

O klubu se v souvislosti s účastí v soutěži hovoří jako o týmu. 

2.B. Změna údajů o klubu 
Jakoukoliv změnu údajů poskytnutých při registraci je klub povinen oznámit stejným způsobem. Změna 

názvu klubu je možná nejpozději do vydání Termínové listiny první soutěže konané v dané sezóně, které se klub 
účastní. O vhodnosti nového názvu rozhoduje Předsednictvo, které má právo jej odmítnout. 

3. SOUTĚŽE ŘÍZENÉ ČAAF 

Soutěže ČAAF vyhlašuje a řídí Rada ČAAF (dále jen Rada). Obvyklými soutěžemi, které ČAAF vyhlašuje a 
řídí, jsou Česká liga amerického fotbalu (ČLAF) a Česká juniorská liga  amerického fotbalu (ČJLAF).  

Veškerá práva, zejména organizační a práva na marketingové využití, spojená s těmito soutěžemi, náleží 
ČAAF. ČAAF může tato práva smluvně přenechat jinému subjektu. 

3.A. Systém soutěží 
Sezónou se rozumí (kalendářní) rok, během kterého se konají soutěže. V případě, že soutěž probíhá na 

přelomu dvou let, náleží do sezóny, v níž se odehraje více zápasů, není-li Termínovou listinou soutěže dáno 
jinak. Sezóna, do níž soutěž náleží, je rovněž součástí názvu soutěže. 

V případě, že soutěž probíhá ve více výkonnostních sekcích, nazývají se tyto sekce divize. V případě, že je 
soutěž nebo její divize, rozdělena, například geograficky, na více sekcí, nazývají se tyto sekce skupiny. 

Systém soutěže a její rozlosování jsou stanoveny v Propozicích a Termínové listině soutěže.  

3.A.1. POŘADÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI 
O pořadí v základní části rozhoduje poměr vítězství ku počtu odehraných zápasů (včetně zápasů, kde byl 

vyhlášen kontumační výsledek). Remíza se započítává jako polovina vítězství. V případě odstoupení nebo 
vyloučení týmu z rozehrané soutěže jsou všechny (i odehrané) zápasy tohoto týmu anulovány. Pomocná kritéria 
pro určení pořadí v případě shodného poměru vítězství ku počtu odehraných zápasů jsou stanoveny 
v Propozicích a Termínové listině soutěže. V Propozicích a Termínové listině soutěže mohou být stanoveny i 
další parametry soutěže, například ustanovení o mercy rule apod. 

3.A.2. PLAYOFFS 
Způsob playoffs navazujícího na základní část i způsob selekce jeho účastníků je součástí Propozic a 

Termínové listiny soutěže. 
                                                           

1 Čili např. Teplice Cokolivs nebo Šumava Cokolivs 
2 Čili ne např. TJ Sokol Olomouc 



 
 

Herní řád ČAAF, strana 4 

Tým, který v základní části skončil v tabulce na místě zajišťujícím postup do playoffs, ale v jehož 
neprospěch byly v soutěži vyhlášeny dva nebo více kontumačních výsledků, ztrácí právo na postup do playoffs. 
Rada rozhodne, zda-li takový tým bude tabulce zařazen na nejbližší nepostupové místo, nebo zda-li soupeř 
tohoto týmu postoupí v  playoffs bez boje, případně jiný způsob, který vyřeší nastalou situaci. Pokud by 
v důsledku tohoto pravidla klesl počet účastníků playoffs, tak příslušné zápasy skončí postupem bez boje. 

Tým, v jehož neprospěch byly vyhlášeny dva nebo více kontumačních výsledků, nesplňuje podmínky řádné 
účasti ve smyslu bodu 5.B. Stanov ČAAF. 

3.A.3. CELKOVÉ POŘADÍ 
V případě, že v playoffs skončí více týmů ve stejné fázi a jejich poslední zápas nebude jejich vzájemným, tak 

o jejich celkovém pořadí rozhodnou kritéria, která určila jejich pořadí v základní části. 

3.B. Účast klubů v soutěžích ČAAF 

3.B.1. PRÁVO ÚČASTI 
Soutěží řízených ČAAF se mohou zúčastnit členské kluby ČAAF se sídlem v Česku. Kluby se sídlem mimo 

Česko se soutěží mohou účastnit jen pokud touto účastí neporuší nařízení domácí asociace nebo jiné národní 
nadřízené instituce. 

Na kluby, které nejsou členy ČAAF a jejichž týmy se účastní soutěží řízených ČAAF, je z hlediska soutěží 
nahlíženo jako na kluby členské a mají stejná práva, oprávnění a povinnosti. Totéž platí pro členy těchto klubů. 

Účast v soutěžích řízených ČAAF je podmíněna úhradou startovného. Každý členský klub ČAAF má nárok 
na účast jednoho svého týmu v soutěžích ČAAF bez nutnosti za něj uhradit startovné. Výše a termín splatnosti 
startovného jsou součástí Propozic příslušné soutěže. 

3.B.2. ZAŘAZENÍ DO SOUTĚŽE 
O účasti týmu v nadcházejícím ročníku ČLAF nebo ČJLAF rozhodne Rada na základě přihlášky do soutěže. 

Týmy jsou zařazeny do příslušných divizí soutěže podle výsledků dosažených v minulé sezóně. 
Tým přihlášený do soutěže musí vystupovat pod stejným názvem jako je název klubu. 

3.B.3. SOUTĚŽNÍ KAUCE 
Podmínkou zařazení do soutěže je úhrada soutěžní kauce. Výše soutěžní kauce a její splatnost jsou součástí 

Propozic příslušné soutěže. 
Týmy jsou během soutěže povinny udžovat soutěžní kauci nad 50 % její stanovené výše. Klesne-li výše 

soutěžní kauce vlivem udělených pokut a jiných nařízených poplatků disciplinární komisí v souvislosti s účastí 
v soutěži pod hodnotu 50 %, je tým povinen nejpozději do 14 dnů od výzvy člena Rady (současně nejpozději 
den před prvním zápasem playoffs soutěže) dorovnat soutěžní kauci do původní výše. Pokud tak neučiní, ztrácí 
tým právo na postup do playoffs a při stanovení pořadí se přiměřeně užije ustanovení bodu Playoffs. 

Soutěžní kauce, snížená o udělené pokuty a jiných nařízených poplatků disciplinární komisí v  souvislosti 
s účastí v soutěži, bude vrácena do 14 dnů po skončení základní části soutěže, případně po posledním zápase 
týmu v playoffs. 

3.B.4. PROŠKOLENÍ Z PRAVIDEL 
Jednou za dva roky musí každý klub zajistit pro své členy školení z pravidel fotbalu osobou pověřenou 

ČAAF. Náklady takového proškolení hradí ČAAF. Školení se musí zúčastnit alespoň polovina hráčů klubu. 
První takové školení musí kluby podstoupit před prvním soutěžním zápasem svého týmu v roce 2012.  

3.B.5. POVINNOST MÍT JUNIORSKÝ TÝM 
Podmínkou zařazení do ČLAF A je počínaje sezónou 2012 účast juniorského týmu klubu v ČJLAF 

v předcházející sezóně.  Týmy nesplňující tuto podmínku budou do ČLAF A zařazeny jen při zaplacení 
startovného navýšeného o 50.000 Kč. 

Startovné se nenavyšuje, jde-li o první nebo druhou účást klubu v ČLAF A, v případě třetí účasti se startovné 
navyšuje o 25.000 Kč. 

Ustanovení tohoto bodu platí pouze v případě, že ČLAF bude rozdělena do více divizí 11s fotbalu. 

3.B.6. ÚČAST ZAHRANIČNÍCH TÝMŮ 
Účast zahraničních týmů je podmíněna úhradou zvýšeného startovného. Jeho výši stanovuje Rada. 
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3.B.7. START B-TÝMŮ 
Klub může do soutěže přihlásit dva svoje týmy. V takovém případě je nutné odlišit jeden z týmů písmenem 

B, které se stane součástí názvu týmu v soutěži. 
Jednotlivé týmy musí mít pro soutěž oddělené soupisky3, přičemž přechod mezi týmy je v průběhu soutěže 

možný pouze z B-týmu do A-týmu a tato změna je nevratná. Na zápasovou soupisku A-týmu lze přeřazeného 
hráče zapsat nejdříve tři dny po přechodu mezi týmy.  

V případě přihlášení tří a více týmů platí ustanovení obdobně. 

3.B.8. ODSTOUPENÍ A VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE 
Pokud tým odstoupí nebo je vyloučen ze soutěže po vydání Termínové listiny, avšak ještě před zahájením 

soutěže, zůstává v platnosti původní Termínová listina a příslušné zápasy z ní jsou vynechány, nerozhodne-li 
Rada jinak.  

Pokud tým odstoupí nebo je vyloučen ze soutěže po jejím zahájení, jsou všechny zápasy tohoto týmu 
anulovány a tento tým bude považován na skončivší na posledním místě. 

O vyloučení týmu ze soutěže rozhoduje Rada a může o něm rozhodnout v těchto případech: 
• hrubé porušování tohoto herního řádu, jiných směrnic, rozhodnutí orgánů ČAAF nebo stanov ČAAF 
• neomluvená neúčast na zápasech 
• poškozování dobrého jména ČAAF 

O případných dalších sankcích pro odstoupivší nebo vyloučený tým rozhodne disciplinární komise. 

3.C. Účast fyzických osob v soutěžích ČAAF 
Nastoupit k zápasu soutěže ČAAF smí pouze osoba, která je členem ČAAF. Nastoupit k zápasu lze jako hráč 

nebo jako jiný člen týmu (trenéři a další osoby uvedené na zápasové soupisce).  
Nastoupit k zápasu jako hráč lze pouze s platnou hráčskou licencí. V 11s divizích ČLAF je nutná hráčská 

licence A nebo AA pro A-class osoby, v ostatních divizích a soutěžích postačuje hráčská licence B. 
Vyjma bodu Start B-týmů není v žádném případě přípustné, aby byla jedna fyzická osoba v průběhu jedné 

soutěže uvedena na zápasové soupisce více týmů. 

3.C.1. ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST 
Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní 

způsobilosti hrát fotbal. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce. 
Hráč musí vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího znění: „Prohlašuji na základě lékařského 

posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků a zápasů 
bez nebezpečí poškození svého zdraví.“ Za hráče mladšího 18 let podepíše takové prohlášení jeho zákonný 
zástupce. 

Prohlášení, musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby jsou povinny mít k dispozici 
prohlášení všech svých hráčů.  

3.C.2. VĚKOVÁ OMEZENÍ 
V případě ČLAF musí hráč dovršit věku 18 let a to nejpozději v den konání zápasu. V případě, že je hráč 

mladší 18 let a zároveň dovršil věku 17 let a to nejpozději v den konáním zápasu, smí nastoupit k zápasu ČLAF 
na základě písemného souhlasu rodičů hráče, respektive jeho právního zástupce. Tento souhlas lze vystavit ke 
konkrétnímu zápasu jako i celé soutěži a klub jej musí mít k dispozici na zápase. 

V případě ČJLAF mohou nastoupit registrovaní hráči, kteří se narodili v rozmezí let x-y včetně, přičemž x= 
sezóna minus 15, y=sezóna minus 19 a zároveň dovršili 15 let a to nejpozději v den konáním zápasu. 

3.C.3. ZPŮSOBILOST NASTOUPIT V ZÁPASE PLAYOFFS 
Právo na účast v playoffs (včetně zápasů o umístění, baráže apod.) vzniká u každého hráče odehráním 

minimálně dvou zápasů základní části soutěže. V případě, že tým v základní části soutěže odehraje méně než 
čtyři zápasy, vzniká právo odehráním minimálně jednoho zápasu. 

3.D. Přestup 
Přestupem se rozumí změna klubové příslušnosti. 
Přestup oznamuje klub, kam osoba zamýšlí přestoupit (nový klub). Klub, ze kterého osoba přestupuje je 

původní klub. Přestup schvaluje Předsednictvo do 14 dnů a své rozhodnutí oznamuje původnímu i novému 
                                                           

3 Technicky pro potřeby registrace a evidence hráčů půjde o hostování hráče v B-týmu, přičemž toto hostování 
bude možné zrušit i v průběhu soutěže 
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klubu. Předsednictvo zohledňuje případné oboustranné závazky vyplývající ze smlouvy mezi osobou a 
původním klubem a případná porušení norem ČAAF nebo jiných organizací. 

U osob, které jsou členem ČAAF, je původním klubem členský klub ČAAF, kterého je osoba členem 
v okamžiku oznámení přestupu. Ustanovení o přestupu platí přiměřeně i pro osoby, jejichž členství v ČAAF 
zaniklo v předchozích dvou letech zrušením registrace klubem, oznámením o vystoupení z ČAAF, zánikem 
členství klubu, jehož je členem, v ČAAF, vyloučením z ČAAF, případně přestupem do zahraničí či jinak. 
Původním klubem se v takovém případě rozumí klub, jehož byla osoba členem bezprostředně před zánikem 
členství v ČAAF. 

U osob, které zamýšlejí přestoupit ze zahraničí, se původním klubem rozumí klub nebo organizace, jehož 
byla osoba naposledy členem nebo pod jejíž záštitou osoba vykazovala činnost spojenou se hrou v letošní 
aktuální nebo předešlých dvou sezónách. U ostatních osob se o přestup nejedná. 

Pro možnost nastoupit za nový klub jako hráč je nezbytné, aby k přestupu došlo nejpozději 14 před 
zahájením soutěže ČAAF, ve které hráč zamýšlí nastoupit. 

Schválení přestupu podléhá úhradě registačního poplatku. 

3.D.1. ODSTUPNÉ 
Počínaje přestupním obdobím mezi ČJLAF 2012 a ČLAF 2013 může původní klub žádat od nového klubu 

odstupné. Způsob určení odstupného je daný příslušným Nařízením Rady ČAAF. 

3.D.2. HOSTOVÁNÍ 
Osoba může hostovat v týmu jiného klubu. Platnost hostování je na jednu soutěž4. S hostováním musí 

souhlasit klub, jehož je osoba členem. Přiměřeně platí ustanovení bodu Přestup. 

3.E. Cizinci 
Za cizince se považují osoby se státní příslušností těchto zemí: USA, Kanada, Mexiko, Japonsko. Za cizince 

se rovněž považují všechny osoby se statutem A-class. Pro možnost nastoupit v zápase jako hráč je nezbytné, 
aby k registraci cizinců došlo nejpozději 14 před zahájením soutěže, ve které hráč zamýšlí nastoupit. 

3.E.1. START V ZÁPASE 
Cizinci uvedení na zápasové soupisce jako hráči musí být označeni viditelným znakem A na helmě. Na 

zápasové soupisce může tým uvést neomezený počet cizinců, na hřišti však tým může mít v jednom okamžiku 
maximálně 2 cizince. Porušení tohoto ustanovení je vykládáno jako live-ball personal faul. 

3.E.2. A-CLASS 
Osoby, které prošly fotbalovým programem na americké nebo kanadské univerzitě mají status A-class. 
Osoba s českou státní příslušností statut A-class mít nemůže. 

3.F. Otevřená soutěž ČAAF 
Otevřenou soutěží se rozumí soutěž pořádaná ČAAF nebo pořádaná pro ČAAF třetí osobou. Takovéto 

soutěže se může zúčastnit libovolný tým bez ohledu na klubovou příslušnost fyzických osob za předpokladu 
splnění povinností z účasti vyplývajících. Tento Herní řád platí přiměřeně i v otevřených soutěžích a může být 
omezen Propozicemi otevřené soutěže. 

Účast v otevřené soutěži nezavdává právo na delegáty Parlamentu ve smyslu bodu 5.B. Stanov ČAAF. 

3.G. Zápasy odehrané mimo soutěže ČAAF 

3.G.1. KLUBY 
Účast týmů v zápasech mimo soutěže ČAAF podléhá souhlasu Rady, která souhlas může vydat na základě 

žádosti podané klubem. Toto platí jak pro přátelské zápasy mezi členy ČAAF, tak přátelské zápasy proti 
nečlenům ČAAF včetně zahraničních, tak i jakékoliv turnajové nebo soutěžní zápasy. Po odehrání těchto zápasů 
jsou kluby povinny ČAAF ohlašovat výsledek. 

Svévolná účast na neoznámených zápasech nebo neohlášení výsledku může vést až k pokutě ve výši 10.000 
Kč a v tomto smyslu bude postupováno i v případě, že k zápasu nastoupí větší počet hráčů registrovaných 
klubem pod jiným názvem týmu a podobně. 

                                                           
4 Bod Účast fyzických osob platí v plném rozsahu, tzn. hostování nelze ukončit před skončením soutěže 
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3.G.2. FYZICKÉ OSOBY 
Nastoupení fyzických osob k zápasu jako hráč v týmu jiného klubu, než kterého je fyzická osoba členem (v 

cizím týmu), podléhá souhlasu Rady, která souhlas může vydat na základě žádosti podané klubem, jehož je 
fyzická osoba členem.  

Svévolné nastoupení v cizím týmu může vést až k návrhu disciplinární komise na pozastavení členství 
v ČAAF na dobu až jeden rok od zjištění tohoto skutku. 

4. ZÁPAS AMERICKÉHO FOTBALU 

Je-li soutěž nebo divize soutěže hraná turnajovou formou, rozumí se zápasem celý turnaj, nevyplývá-li 
z ustanovení zřejmá vazba na jednotlivý zápas. V případě turnajů se s pojmy pořadatel zápasu, domácí a hosté 
nakládá přiměřeně povaze ustanovení. 

4.A. Pravidla fotbalu 
Nestanoví-li Herní řád nebo jiná norma vydaná ČAAF jinak, řídí se všechny zápasy fotbalu v soutěžích 

pořádaných ČAAF pravidly International Federation of American Football (dále jen IFAF). 
Účastníci zápasů jsou dále povinni dodržovat Stanovy ČAAF, Herní řád a další normy vydané ČAAF. 

4.B. Pořadatel zápasu 
Pořadatelem zápasu je klub, jehož tým hraje na svém hřišti (resp. hřišti, které pro daný zápas označí za své) a 

je v rozlosování soutěže uveden na prvním místě. Pořadatelem finále soutěže nebo divize soutěže může být i 
přímo ČAAF, rozhodne-li tak Rada. 

4.B.1. POVINNOSTI POŘADATELE ZÁPASU 
Pořadatel zápasu je povinen při zápasu a v souvislosti s ním zajistit bezpečnost hráčů, rozhodčích, diváků, 

jakož i pořádek v prostoru stadionu. 
Není-li Propozicemi soutěže určeno jinak, je pořadatel dále povinen 

• V souladu s pravidly a tímto Herním řádem připravit hřiště 
• Zajistit pro soupeře a rozhodčí čisté, dostatečně velké, uzamykatelné, v chladných dnech vytápěné 

šatny, které jsou vybaveny věšáky a umožnit jim řádně se umýt 
• Zajistit místnost pro dopingovou kontrolu v souhlasu s příslušným Nařízením Rady ČAAF 
• Zajistit přítomnost vozu rychlé záchranné pomoci s lékařem po celou dobu konání zápasu. Za 

zajištění poskytnutí první pomoci v době zápasu odpovídá koordinátor zápasu. První pomoc je 
zdravotní služba povinna poskytnout jak členům obou týmů, tak divákům. Přítomnost vozu RZP 
je nezbytnou podmínkou pro konání zápasu 

• Zajistit obsluhu downmarkerů, která musí být starší 15 let 
• Zajistit nejméně dva stejné regulérní míče 
• Zajistit podavače míčů a ručníky pro každého z nich, je-li jejich účast na zápase nařízena ČAAF 
• Umožnit rozcvičení hráčů alespoň 60 minut před začátkem zápasu na zápasovém hřišti 
• Poskytnout před zápasem hostujícímu týmu a rozhodčím vhodné občerstvení (minimálně 30 litrů 

balené neperlivé vody pro tým a 6 litrů pro rozhodčí) 
• Zajistit bezpečné uložení osobních věcí hráčů a jiných členů týmů, rozhodčích v šatnách. Za škody na 

uložených věcech, uschovaných penězích a cennostech odpovídá pořadatel zápasu podle zákona 
• Umožnit audiovizuální záznam zápasu hostujícímu klubu 
• Pořídit audiovizuální záznam zápasu v souladu s příslušným Nařízením Rady ČAAF a nejpozději do 

čtvrtka následujícího po zápasu do 6:00 jej umístit na server ČAAF 
• Pořídit úplné a kompletní statistiky zápasu v souladu s příslušným Nařízením Rady ČAAF a 

nejpozději do čtvrtka  následujícího po zápasu do 6:00 je odeslat na email info@caaf.cz 
• Zabezpečit zákaz vstupu do prostoru, kde probíhá hra a činnosti s hrou přímo spojené neoprávněným 

osobám 
• Vybavit osoby, které se se souhlasem rozhodčích pohybují v prostoru, kde probíhá hra a činnosti 

s hrou přímo spojené (například fotografy), vestami výrazné barvy odlišnými od vest obsluhy 
downmarkerů a podavačů míčů 

• Zamezit neslušnému chování diváků 
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Povinnosti pořadatele přátelského zápasu mohou být na žádost klubu upraveny Radou při souhlasu 
s konáním zápasu. 

4.B.2. KOORDINÁTOR ZÁPASU 
Koordinátor zápasu musí být osoba starší 18 let, je zástupcem pořadatele zápasu a je zodpovědný za plnění 

povinností uvedených v předchozím bodě. Vyjma zápasu, kde je pořadatelem zápasu přímo ČAAF, musí být 
koordinátor členem klubu, který je pořadatelem zápasu. Koordinátorem zápasu nesmí být žádný z hráčů 
nastoupivších k danému zápasu. 

Jméno, rodné číslo a kontaktní telefon koordinátora zápasu jsou uvedeny na soupisce týmu, který je 
v rozlosování uveden na prvním místě. Bez koordinátora zápasu a jeho vlastnoručního podpisu na soupisce týmu 
rozhodčí daný zápas nezahájí. 

Koordinátor zápasu je povinen zejména: 
• Být přítomen na daném zápase v místě jeho konání nejpozději 60 minut před časem jeho oficiálního 

začátku 
• Nejpozději 50 minut před začátkem zápasu odevzdat rozhodčím zápasové soupisky obou týmů 
• Stvrdit svým podpisem na soupisce týmu uvedeného v rozlosování na prvním místě svoji totožnost a 

zajištění přítomnosti vozu RZP (včetně lékaře) 
• Před zápasem, v jeho průběhu i po jeho skončení respektovat pokyny rozhodčích k zajištění 

bezpečnosti účastníků zápasu a k zajištění chodu zápasu 
• Respektovat pokyny dopingového komisaře a postupovat v souladu s příslušným Nařízením Rady 

ČAAF 
• Zdržovat se v průběhu zápasu v týmové zóně svého klubu nebo v její bezprostřední blízkosti, 

případně na jiném předem dohodnutém místě 
• Zajistit plnění všech povinností pořadatele zápasu 

Povinnosti koordinátora přátelského zápasu mohou být na žádost klubu upraveny Radou při souhlasu 
s konáním zápasu. 

4.C. Hřiště 
Soutěžní zápasy se hrají pouze na hřištích schválených ČAAF před začátkem soutěže. Hřiště v souladu 

s pravidly řádně připraví a vyznačí pořadatel zápasu. Povoleným povrchem pro soutěže řízené ČAAF je tráva a 
umělá tráva. Další podmínky vybavenosti hřišť a jejich zázemí stanoví příslušné Nařízení Rady ČAAF. 

Rozhodnutí o tom, zda hřiště bylo řádně připraveno a vyznačeno, přísluší rozhodčím zápasu. Ti rovněž 
rozhodují o způsobilosti hřiště. Ve výjimečných případech, kdy jsou o způsobilosti hřiště oprávněné pochyby již 
v předstihu, je s ohledem na náklady týmů i ČAAF přípustné, aby o způsobilosti hřiště rozhodla osoba pověřená 
ČAAF předem. 

4.C.1. OBSLUHA DOWNMARKERŮ 
Obsluhu downmarkerů tvoří nejméně tři osoby a jejich účast na zápase je nutnou podmínkou pro odehrání. 

V příslušných pravidlech je na ně nahlíženo jako na rozhodčí a podléhají přímo rozhodčím zápasu. Obsluha 
downmarkerů je označena vestami výrazné barvy. 

4.D. Míče 

4.D.1. TYPY MÍČŮ 
Soutěžní zápasy lze hrát pouze s následujícími typy míčů nebo jejich ekvivalenty od jiných výrobců: 

• Wilson NFL Game Ball 
• Wilson NCAA Traditional 
• Wilson GST Game Ball 

4.D.2. HRACÍ MÍČE 
Všechny míče, které pořadatel zápasu nebo týmy označí za hrací, musí být k dispozici pro schválení alespoň 

20 minut před začátkem zápasu. Tým má právo vyžadovat ke své ofenzivní hře vlastní dodané zápasové míče. 

4.D.3. PODAVAČI MÍČŮ 
ČAAF může pro vybrané zápasy nařídit účast nejméně dvou podavačů míčů, na které je v takových 

případech v příslušných pravidlech nahlíženo jako na rozhodčí a podléhají přímo rozhodčím zápasu. Při účasti 
podavačů míčů jsou všechny schválené hrací míče po celou dobu zápasu pod jejich kontrolou. Vedle kontroly 
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míčů je povinností podavačů udržování míčů v suchém a čistém stavu. Podavači míčů jsou označeni vestami 
výrazné barvy. 

4.E. Termíny zápasů 
Termíny uvedené v Termínové listině jsou závazné pro všechny týmy příslušné soutěže. Změnu data, času 

nebo místa zápasu je pořadatel zápasu povinen nahlásit nejpozději 21dní před původním termínem zápasu 
(případně před novým termínem, pokud se zápas bude hrát dříve než byl původní termín) ČAAF a soupeři, 
přičemž tato změna podléhá souhlasu ČAAF. ČAAF má právo v odůvodněných případech provádět změny 
v Termínové listině. 

Všechny změny ve schválené termínové listině jsou zpoplatněny poplatkem ve výší 500,- Kč za každou dílčí 
změnu a původce změny musí uhradit veškeré vícenáklady vzniklé v souvislosti s touto změnou. 

V případě nedodržení lhůty 21 dnů nemusí být žádosti o změnu vyhověno, případně mohou být zpoplatněny 
vyšším poplatkem 

4.E.1. ČEKACÍ LHŮTY 
Čekací lhůta pro oba týmy a rozhodčí je 30 minut po oficiálním začátku zápasu a její čerpání je povoleno 

pouze v opodstatněných a prokázaných případech. Pokud vznikne předpoklad, že zpoždění účastníci zápasu se 
dostaví později z důvodů, které nemohli ovlivnit (například dopravní nehoda) a tuto informaci sdělí ostatním 
účastníkům zápasu, tak se čekací lhůta prodlužuje na 60 minut. Důvody čerpání čekací lhůty jsou účastníci 
povinni vysvětlit ČAAF a za neoprávněné čerpání čekací lhůty lze uložit pokutu. 

4.E.2. NEZAHÁJENÍ A PŘERUŠENÍ ZÁPASU 
V případě nezahájení nebo přerušení zápasu ze závažného důvodu, které vylučují odehrání zápasu (počasí, 

závažná nepřipravenost nebo nezpůsobilost hřiště, absence vozu RZP, závažné problémy s diváky, nezájem 
týmu na řádném odehrání zápasu apod.) nesmí celková (i v součtu) promeškaná doba překročit 60 minut. Po 
uplynutí této lhůty rozhodčí již zápas nezahájí, resp. předčasně ukončí. V případě, že ještě před vypršením této 
lhůty je zřejmé, že není žádná šance na zlepšení situace, není třeba vyčkávat do konce lhůty. 

4.F. Týmy 
Oba týmy jsou povinny dostavit se k zápasu minimálně 60 minut před plánovaným začátkem, předat 

koordinátorovi zápasu Zápasovou soupisku vytištěnou registračním systémem a případně umožnit kontrolu 
občanských průkazů nebo pasů všech hráčů. 

4.F.1. ČLENOVÉ TÝMU 
Za členy týmu jsou považováni hráči, hlavní trenér, trenéři, týmoví zdravotníci, cheerleaders a případně další 

osoby, které jsou uvedeny na soupisce týmu. Pouze členové týmu a případně koordinátor zápasu jsou oprávněni 
zdržovat se v týmové zóně. Hlavní trenér musí být osoba starší 18 let a musí být vždy určen. Hlavní trenér může 
být současně i hráčem.  

Minimální počet hráčů týmu připravených ke hře je 16. Pokud tým nemá ke hře připravený minimální počet 
hráčů, zápas nelze zahájit. Maximální počet hráčů, který lze uvést na zápasovou soupisku, je 45. 

7 Minimální počet hráčů týmu připravených ke hře je 11. Maximální počet hráčů je 25. 
Členové týmu jsou oprávněni vstupovat na hřiště za podmínek daných pravidly. Výjimkou je případ, kdy 

došlo ke zranění některého z účastníků, kdy k zraněnému mohou jít dva členové týmu (další osoby jen v 
případě, že bude nutná asistence hráči při návratu na sideline týmu). 

4.F.2. ZÁPASOVÉ SOUPISKY 
Týmy jsou povinny před zápasem v registračním systému vyhotovit a vytisknout zápasové soupisky. Na 

soupiskách není dovoleno provádět jakékoliv úpravy (zejména dopisování osob) vyjma dopsání čísel dresů 
jednotlivých hráčů. Hráči uvedení na zápasové soupisce, kteří na zápase nejsou přítomni, mají kolonku číslo 
dresu prázdnou nebo proškrtnutou. Správnost údajů uvedených na zápasové soupisce potvrzuje hlavní trenér 
týmu svým vlastnoručním podpisem.  

4.F.3. KONTROLA TOTOŽNOSTI 
Na vyžádání hlavního trenéra týmu je možné po předání soupisek, nejpozději však 45 min před plánovaným 

zahájením zápasu, provést kontrolu totožnosti hráčů soupeře. Později lze kontrolu totožnosti provést jen v 
případě zásahu vnějšího vlivu nebo při dohodě hlavních trenérů obou týmů. 

Kontrolu provádí rozhodčí zkontrolováním předložených průkazů hráčů. Těmito průkazy mohou být 
občanský průkaz (pro občany ze států EU) nebo cestovní pas. Žádné další průkazy nelze akceptovat. Pokud hráč 
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nemůže nebo nechce takový průkaz předložit nebo pokud vzniknou vážné pochybnosti o jeho totožnosti, 
rozhodčí tohoto hráče nepřipustí ke hře. Osoby bez rodného čísla musí totožnost prokazovat průkazem, jehož 
číslo bylo uvedeno při registraci hráče. 

Kontrolu totožnosti mohou z vlastní iniciativy v případě pochybností o totožnosti hráče provést i rozhodčí. 
Takovou kontrolu lze provést i po zahájení zápasu. 

Je doporučeno, aby z důvodu co nejrychlejší pomoci v případě vážného zranění, všichni hráči předali před 
zápasem svůj doklad totožnosti a kartičku zdravotní pojišťovny vybrané osobě. 

4.F.4. VYLOUČENÍ V ZÁPASE 
V případě vyloučení hráče nebo jiného člena týmu z jakéhokoliv důvodu, nesmí být tato osoba uvedena na 

zápasovou soupisku v jakékoliv roli do doby, než disciplinární komise v této věci vydá rozhodnutí. 

5. ROZHODČÍ ČAAF 

Rozhodčími jsou osoby, které projdou školením rozhodčích ČAAF a jsou jmenovány předsedou komise 
rozhodčích. Jmenování podléhá písemnému souhlasu rozhodčích se zněním Stanov a dalších norem vydaných 
Orgány ČAAF. 

5.A. Komise rozhodčích 
Práci této komise vede její předseda. Mezi jeho úkoly patří zejména nominování rozhodčích na zápasy 

fotbalu, zajišťování a distribuce pravidel, organizování školení rozhodčích, vedení stavu hospodaření komise 
rozhodčích, vyplácení odměn rozhodčím dle platného sazebníku, archivace Zápisů a pravidelné předkládání 
výsledků činnosti komise rozhodčích Předsednictvu ČAAF. 

5.B. Odměny a náhrady rozhodčích 
Rozhodčím přísluší za řízení zápasů v rámci ČAAF odměna a úhrada cestovních nákladů dle sazebníku, 

který vydává Předsednictvo jako své Nařízení. Výplata probíhá zpravidla bezhotovostně z účtu ČAAF a to 
jedenkrát měsíčně. 

5.C. Nominace a dostavení se k zápasu 
Rozhodčí smí zápasy řídit jen na základě nominace komise rozhodčích. Nutnost nominace se vztahuje i na 

zápasy neřízené ČAAF. 
Rozhodčí je povinen se dostavit k zápasu, na které byl nominován, nejpozději 60 minut před jeho začátkem  

a to s veškerým vybavením (uniforma, výstroj), které je dané interní normou. Kontrolu dodržení stanovené lhůty 
zajišťuje pořadatel zápasu, který je oprávněn podat podnět5  komisi rozhodčích. 

Pokud se k zápasu ani v čekací lhůtě nedostaví nominovaní rozhodčí, případně pokud se dostaví méně než 
čtyři rozhodčí, musí koordinátor zápasu kontaktovat předsedu ČAAF, který rozhodne o dalším postupu. 
V případě odehrání zápasu bez nominovaných rozhodčích, přebírá povinnosti rozhodčích ve smyslu 
informování o průběhu zápasu (tj. zejména vyplnění Zápisu) koordinátor zápasu. 

Dostaví-li se rozhodčí opožděně, převezme (převezmou) řízení zápasu. 

5.D. Kompetence a povinnosti rozhodčích 
Rozhodčí jsou odpovědni za průběh jednotlivých zápasů. Do jejich kompetence a povinností spadá zejména: 

• Kontrola způsobilosti hrací plochy 
• Kontrola všeobecné připravenosti k zápasu 
• Provedení kontroly totožnosti hráčů a to jak na žádost hlavního trenéra některého z týmů, tak z vlastní 

iniciativy 
• Dohled nad dodržováním Pravidel fotbalu, Herního řádu a dalších norem ČAAF a rozhodování 

v souladu s nimi 
• Vyhotovení a odeslání Zápisu 
• Archivace soupisek obou týmů 

V případě zjištění procedurálního6 porušení Pravidel fotbalu, Herního řádu nebo dalších norem ČAAF vyjma 
závažných důvodů uvedených v bodě Nezahájení a přerušení zápasu, není toto důvodem pro nezahájení nebo 

                                                           
5 Skrze oficiální mailovou komunikaci 
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ukončení zápasu. Zápas lze zahájit (dohrát) i bez opožděného zahájení (přerušení) a tato porušení rozhodčí 
uvedou v Zápise. 

V případě nezahájení nebo přerušení zápasu (blíže bod Nezahájení a přerušení zápasu), případně ukončení 
zápasu, uvedou rozhodčí důvod a okolnosti případu v Zápise. 

5.E. Zápis 
Zápis je protokolem o odehrání zápasu. Na Zápis je kromě předepsaných polí nutno uvést veškeré 

mimořádnosti, které zasáhly do průběhu zápasu a porušení norem vydaných ČAAF účastníky zápasu. 
Takto vyplněný Zápis je nutno poslat do pondělí následujícího po zápase do 12:00 na emaily info@caaf.cz a 

officials@caaf.cz. Poté předseda ČAAF nebo jiný člen Rady Zápis odešle na oficiální emaily obou zúčastněných 
týmů, které mají následujících 24 hodin na vyjádření komentáře k informacím uvedených v Zápise. Komentáře 
je do uplynutí lhůty nutné odeslat na emaily info@caaf.cz a officials@caaf.cz. V případě, že v dané lhůtě žádný 
komentář týmy nepošlou, má se za to, že informace uvedené v Zápise komentovat nechtějí. 

Po přijetí komentářů týmů nebo po uplynutí lhůty na vyjádření komentáře předseda ČAAF nebo jiný člen 
Rady odešle disciplinární komisi. 

5.F. Sazebník a podmínky pro zápasy mimo soutěže řízené ČAAF 
Žadatel o poskytnutí rozhodčích ČAAF musí do dvou pracovních dnů po odehrání uhradit odměny a 

cestovní náhrady rozhodčích dle bodů 6.A.-6.C., navýšenou o 300 Kč za každého rozhodčího, je-li žadatelem 
členský klub ČAAF; resp. navýšenou o 800 Kč, je-li žadatelem nečlenský klub ČAAF. Částka se nenavyšuje 
v případě přátelského zápasu7, kterého se účastní alespoň jeden členský klub. V případě atypického herního času 
se odměny rozhodčích mohou navýšit přiměřeně délce zápasů nebo turnaje.  

ČAAF si vyhrazuje právo žádat zálohou platbu. Žádost o poskytnutí rozhodčích musí být ČAAF předložena 
nejpozději 21 dní před konáním zápasu. V případě pozdější žádosti nemusí ČAAF vyhovět žádosti nebo jí 
nevyhovět v plném rozsahu, případně si vyhrazuje právo účtovat i vícenáklady. 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.A. Platnost Herního řádu 
Platnost tohoto Herního řádu je od 1.2.2012 a končí vydáním Herního řádu pro sezónu 2013. Nahrazuje 

všechny Herní řády a Směrnice s částečnou nebo úplnou povahou Herního řádu vydané do data platnosti tohoto 
Herního řádu. 

6.B. Nepokryté záležitosti a spory 
Na všechno, pro co není výklad a co není specifikováno Herním řádem, je aplikována zásada zdravého 

rozumu. 

6.C. Znak 7 
Znak 7 zastupuje variantu fotbalu v sedmi hráčích na každé straně. Kdekoliv kde je v Herním řádu užito 

znaku 7, je toto ustanovení vztaženo pouze na tuto variantu fotbalu, případně týká se pouze soutěží této varianty 
fotbalu.  

7. ČESKÁ SPECIFIKACE PRAVIDEL IFAF 

7.A. Pravidlo 1 
1-1-1-a: Platí 

7 Počet hráčů nesmí být větší než 7. 
1-1-1-b-2: Platí 

                                                                                                                                                                                     
6 Tímto nejsou myšlena porušení Pravidel jako holding, offside apod. 
7 Jde o zápas přípravného nebo exhibičního charakteru, který není součástí žádného turnaje nebo soutěže 

Michal
Datum bude změněno dle data ratifikace Parlamentem
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7 V okamžiku musí být snapu na line of scrimmage alespoň tři hráči s čísly v rozmezí 50 až 79 a 
v backfieldu nesmí být více než tři hráči. 

1-1-4-a: Zápasy jsou řízeny zpravidla pěti rozhodčími.  
1-1-4-b: Rozhodčí jsou nominování komisí rozhodčích ČAAF. 
1-2-1: Je dovoleno hrát i na hřišti kratším, nejméně však (včetně endzón) 100 yardů dlouhém. V případě hřiště 

kratšího než 120 yardů je nutné dodržet desetiyardové značení od obou endline ke středu hřiště s tím, že 
zkrácené budou úseky mezi 40-yardovou linií a polovinou hřiště. V žádném případě nesmí dojít ke 
zkrácení některé desetiyardové zóny ani řetězu. 

7 Rozměry hřiště jsou (včetně endzón) 80 × 34 yardů.  
Minimální nutné vyznačení hřiště jsou obě sideline, endline, goalline, všechny desetiyardové čáry, 
hashmarky, devítiyardové značky, tříyardová linie pro conversion a týmová zóna (její linie rovnoběžná se 
sideline). 

7 Hashmarky se vyznačují 13 yardů od sideline, devítiyardové značky se nevyznačují. Kde se 
v pravidlech píše o devítiyardových značkách, použijí se místo nich hashmarky 

1-2-1-h (reklamy na hřišti): Neplatí. 
1-2-4-b V týmové zóně se mohou pohybovat pouze osoby uvedené na týmové soupisce. Další osoby pouze se 

souhlasem  refereeho.  
1-2-4-e (pohyb novinářů a fotografů): Neplatí. 
1-2-5-a: Minimální výška brankových tyčí je 5 metrů nad zemí. Břevno (spodní spojovací tyč) branky smí být 

v intervalu 240-300 centimetrů nad zemí. Tyče mohou mít jakoukoliv barvu. 
1-2-5-b: Vnitřní vzdálenost vzpřímených tyčí smí být v intervalu 565-742 centimetrů.  
1-2-5-e: Z branek musí být odstraněny případné sítě. Ustanovení o reklamě neplatí.  
1-2-5-f: V případě, že během zápasu dojde k poškození branky a není možná její oprava nebo náhrada, 

rozhodují o úspěšnosti field goalů rozhodčí.  
1-2-6: Pylony definované pravidly lze nahradit jiným viditelným značením. 
1-3-1-e: Povolené míče stanovuje bod Typy míčů.  
1-3-1-j (loga na míči): Neplatí.  
1-3-2-d: Viz bod Hrací míče. 
1-3-2-f: Viz bod Hrací míče. 
1-3-3: Značky, které umožní identifikaci míčů po zápase, jsou povoleny.  
1-4-2-e: Hráč může během zápasu měnit číslo dresu za podmínky, že obě tato čísla jsou před zápasem uvedeny 

na soupisce týmu u jeho, a pouze u jeho, jména. Podmínkou uvedení dvou čísel dresu jednoho hráče je, 
že jedno z těchto čísel je v rozmezí 50-79. 
V případě, že vlivem zranění, vyloučení apod. dojde během zápasu k tomu, že tým má k dispozici méně 
než sedm hráčů s čísly dresů v rozmezí 50-79, tak tým může požádat o změnu čísla dresu některého 
z hráčů a to za následujících podmínek: 

7 Méně než pět hráčů s čísly v rozmezí 50-79  
• Jde o nevratnou změnu 
• Je nutné použít dres dosud nevyužitý, případně dres hráče, který již do zápasu nezasáhne 
• Původní dres hráče, který mění číslo dresu, je vyřazen  

1-4-3-a: Pravidlo platí v rozsahu daném pravidly vyjma bodů 1-4-3-a-1 (nevyžaduje se souhlas týmu hostů 
s hrou soupeře v bílých dresech) a 1-4-3-a-2-a (nevyžaduje se souhlas domácího týmu s hrou soupeře 
v barevných dresech) a navíc: Pokud referee zápasu rozhodne, že barvy dresů obou týmů nejsou 
kontrastní, zápas nebude zahájen a na hostující tým bude nahlíženo jakoby se vzdal účasti v zápase. 

1-4-4-a: Všechny týmy mají výjimku z  pravidla o stejných kalhotách po dobu dvou sezón počínaje první 
sezónou v soutěžích ČAAF. Tato výjimka platí pouze v 7. 

7 Stejné kalhoty musí mít většina hráčů.  
1-4-4-b: Ustanovení o stejných helmách neplatí.  
1-4-4-e: Použije-li hráč pod dres triko s rukávy delšími než rukávy dresu, musí tyto rukávy být těsně přiléhající 

k ruce a jednobarevné. Použije-li tyto rukávy více hráčů jednoho týmu, musí všichni hráči použít rukávy 
stejné barvy. 

 V případě, že hráčův dres je příliš krátký a není možné jej zastrčit a udržet v kalhotách, musí mít hráč 
pod dresem dostatečně dlouhé triko v barvě dresu nebo kalhot a toto triko mít zastrčené v kalhotách tak, 
aby mezi kalhotami a tímto trikem nebyla žádná mezera. 

1-4-4-h: Použití ponožek (nebo jiných textilií pokrývajících spodní část nohou vystupujících více než dva inche 
na okraj boty) není povinné. Pokud je ale hráči mají, musí použít všichni hráči jednoho týmu ponožky 
stejné barvy. 
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ch.  

ručeny.  
1-4-9-e (mikrofony a rozhovory): Neplatí.  

1-4-5-l: Je dovolená reklama na drese
1-4-9-c (mediální technika): Neplatí. 
1-4-9-d: Mikrofony pro refereeho jsou dopo

7.B. Pravidlo 2 
2-1-1-a: V případě konfliktu mezí Herním řádem a pravidly NCAA, je Herní řád nadřazen. 

č nadzvednout nad zem až o dva inche. 
2-29-2 (play clock): Neplatí.  

avidlo 3

2-15-4-c: Kicking tee může mí

7.C. Pr  
3-1-1: Platí 

7 Během coin-tossu se ostatní členové týmu zdržují ve svých týmových zónách. 
3-1-3: Platí 

7 Ob n series začínají na 20-yardové linii soupeře, nedojde-li předchozí penalizací k 

3-2-1:  po 12 minutách. V ČLAF B je celkový hrací 
rtin po 10 minutách. 

3-3-3: í zápasu. Nebude-li zápas kontumován v neprospěch jednoho nebo obou 

3-Merc ebo v průběhu druhého poločasu 35 nebo více bodů, bude 
n pouze z následujících důvodů: 

ut  

al nebo safety 
čtvrtiny 

pasu, tedy i v případě, že se rozdíl ve skóre v průběhu druhého 
poločasu dostane zpět pod 35 bodů. 

ě possessio
posunutí. 

Celkový hrací čas je 48 minut a je rozdělen do čtyř čtvrtin
čas 40 minut a je rozdělen do čtyř čtv

3-2-1-b: Poločasová přestávka je 15 minut. 
Platí bod Nezahájení a přerušen
týmů, rozhodne o zápase Rada. 
y rule: Pokud bude rozdíl ve skóre na začátku n
čas zastavová
• Timeo
• Faul  
• Měření 
• Touchdown, field go
• Konec třetí 
• Zranění 
Toto pravidlo platí až do konce zá

7.D. Pravidlo 6 
6-1-1: Kickoff se provádí vždy, i na zkráceném hřišti, z 30-yardové linie (pokud nedojde k posunutí místa 

Pravidlo o fre
kickoffu faulem). 

e kickcích v 7. 
7 Kic 0-yardové linie, free kick po safety z 5-yardové linie (pokud nedojde k koff se provádí z 1

posunutí faulem).  
7 Fau e kicku, mohou být odměřeny i ze ly, jejichž penalizace má posunout místo kicku při fre

succeeding spotu, dle volby týmu, který se neprovinil. 
7 Hra u B v poli nedoktnutý free kick dotkne země  nekončí v okamžiku, kdy se hráčem tým

v endzoně týmu B (úprava pravidla 6-1-7). 
7 Fau oalline týmu B a endline týmu B, čili přes prodlouženou lem je i free kick do autu mezi g

sideline (úprava pravidla 6-2-1). 
6-1-2-c: Platí

6-2-1: 

. 
7 Na každé straně od kickera musí být tři hráči týmu A. 

Místem následujícího rozehrání (succeeding spot) je pro variantu penalizace 30 yardů od místa kickoffu 
není na zkráceném hřišti přesně toto místo, ale jemu nejbližší 5-yardová linie směrem ke středu hřiště, 
nejmén  týmu. 

ejně i succeeding spot. V případně free kicku po safety se 
postupuje obdobně. 

ě však 30 yardů od goal line přijímajího
7 25-yardová linie přijímajícího týmu 

Uvedené succeeding spoty odpovídají kickoffu, který nebyl posunut předchozí penalizací. Dojde-li 
k posunutí místa kickoffu, posune se st

7.E. Pravidlo 8 
8-1-2: Postupuje se dle Disciplinárního řádu. 
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8-3: Platí. 
7 Ka

zení se rozhodl 
tým A. V obou případech platí přiměřeně ostatní ustanovení týkající se try. 

8-4-2-b: Platí
7 Číslo 20 je v pravidle nahrazeno číslem 10. 

8-6-2: Platí. 
7 Po touchbacku, není-li změněno penalizací, se rozehrává z 10-yardová linie týmu B. 

pitán týmu skórujícího touchdown musí neprodleně po skórování oznámit rozhodčím, zda-li 
jeho tým bude potvrzovat za 1 bod nebo za 2 body. Toto rozhodnutí je nevratné a to i v 
případě, že potvrzení bude předcházet penalizace. Potvrzení za 1 bod se provádí z 2-
yardové linie týmu B, potvrzení za 2 body se provádí z 5-yardové linie týmu B. V případě, 
že při try skóruje tým B, tak získá 2 body, bez ohledu na to, pro jaké potvr

. 

7.F. Pravidlo 9 
a-1: Oslavování je povoleno bez omezení uvedených v pravidlech. Oslavující hráč (hráči) ovšem nesmí 
svým chováním nebo činností provokovat, ponížit nebo ohrozit soupeře, rozhodčí nebo

9-2-1-
 diváky. Výslovně 

ržují hru (skrze zadržení nebo odhození míče apod.) a obecně 

9-2-1- tových nádobách a 
 nebo kutáleny, ale musí být hráčům podávány. 

9-6: Platí pravidla daná Disciplinárním řádem. 

zakázané jsou bez ohledu na vazbu na kohokoliv imitace podříznutí a sundání helmy. 
Rovněž jsou zakázané oslavy, které zd
urážlivé, rasistické a podobné projevy.  

9-2-1-a-2: Přiměřeně platí úprava pravidla 9-2-1-a-1. 
b: Dochází-li během zápasu k občerstvování hráčů, nesmí být nápoje v jiných, než plas
tyto nádoby nesmí být hráčům házeny

9-5: Tresty vyloučených hráčů stanoví DK.  

7.G. Pravidlo 10 
Pravidlo o pe

7 Vš a penalizace 15 yardů, jsou penalizovány 10 yardy. 
Ostatní penalizace jsou nezměněny. 

nalizaci všech faulů, kde pravidla nařizují 15 yardů. 
echny fauly, kde je pravidly nařízen

7.H. Pravidlo 11 
Místo pravidla 11 platí mechanika EFAF. 

7.I. Pravidlo 12 
Pravidlo 12 (Instant replay) neplatí.  


