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FLAGOVÉ SOUTĚŽE 2023 
PROPOZICE 

 
Číslo verze 4 
Datum vydání 1.5.2023 
Podbarvení Označuje změny proti verzi 3 

0. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

Propozice jsou společné pro flagové soutěže žáků, dorostu, žen a mužů. Jsou rozděleny na kapitolu se 
společnými ustanoveními a na kapitoly týkající se konkrétních soutěží. Informace v kapitole týkající se 
konkrétní soutěže je vždy nutné propojit se společnými ustanoveními, neboť se vzájemně doplňují, 
v některých případech upravují a vždy pouze společně podávají ucelenou informaci. 

0.A. PODMÍNKY ÚČASTI 

0.A.1. PŘIHLÁŠKY 

Kluby se přihlašují do soutěže přihláškou (skenem vyplněného formuláře v pdf podobě) podanou 
elektronickou komunikací z klubového emailu na email info@caaf.cz. 
Rozlišují se první a druhá lhůta. Rovněž se rozlišují nezávazná a závazná přihláška. 
0.A.1.a. První lhůta 
První lhůta pro podání přihlášky končí 28.2. 
Přihlášku je nutné označit jako nezávaznou, nebo jako závaznou. Všechny kluby, které mají zájem o 
start v soutěži, musí v první lhůtě podat alespoň nezávaznou přihlášku. 
Pokud klub zvažuje přihlášení více týmů, musí podat více přihlášek, podle principu „co tým, to přihláška“. 
0.A.1.b. Druhá lhůta 
Druhá lhůta pro podání přihlášky končí 24.3. 
Druhá lhůta je relevantní pouze pro kluby, které dříve podaly nezávaznou přihlášku. Ve druhé lhůtě lze 
podávat pouze závazné přihlášky. 
0.A.1.c. Nezávazná přihláška 
Podání nezávazné přihlášky je možnost, nikoliv povinnost. Nezávaznou přihlášku klub podat může, 
avšak nemusí. Na nezávaznou přihlášku není nutné uvádět garanta. 
Podání nezávazné přihlášky znamená, že do uplynutí druhé lhůty může klub: 

• Podat závaznou přihlášku do ligy uvedené na nezávazné přihlášce 

• Nepodat závaznou přihlášku, a tím ze soutěže bez jakýchkoliv sankcí odstoupit 
0.A.1.d. Závazná přihláška 
Podání závazné přihlášky je nutnou podmínkou účasti týmu v soutěži. 
Klub může tým závazně přihlásit již v první lhůtě. V takovém případě již nelze ze soutěže odstoupit, 
přihláška je definitivní a není nutné ji podávat znovu. 
Pokud klub v první lhůtě podal nezávaznou přihlášku a chce se soutěže zúčastnit, musí ve druhé lhůtě 
podat následnou závaznou přihlášku.  
Na závaznou přihlášku je nutné uvést všechny požadované údaje, nicméně není nutné znovu zajišťovat 
podpisy garantů, pokud jsou uvedeny již na nezávazné přihlášce a nedošlo ke změně garantů. 
0.A.1.e. Změna přihlášky 
Pokud klub postupně podá nezávaznou i závaznou přihlášku, případně chce upravit informace na 
přihlášce, musí na nové přihlášce znovu uvést všechny požadované údaje, včetně jména garanta, a to 
i kdyby tyto údaje již byly na předešlé přihlášce. Nicméně nedojde-li ke změně garanta, není nutné 
znovu zajišťovat jeho podpis. 

0.A.2. NUTNÉ PODMÍNKY 

Pro zařazení týmu do soutěže musí být, vedle včasného podání závazné přihlášky, současně v jeden 
okamžik splněny tyto podmínky: 

• Členský příspěvek klubu na rok 2023 byl zaplacen 

• Startovné a soutěžní kauce, byla-li požadovaná, byly zaplaceny 

• Klub nemá žádné závazky vůči ČAAF nebo Americký fotbal s.r.o. (z jakéhokoliv důvodu a 
lhostejno, zdali ve splatnosti nebo po ní) 

• Klub doložil zápis z členské schůze spolku proběhlé roce 2022 nebo 2023 
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Nejsou-li  všechny výše uvedené podmínky současně splněny nejpozději v poslední den lhůty pro 
úhradu startovného, je přihláška týmu zrušena a tým se soutěže nezúčastní. Pozdní přihlášky nebo 
pozdní naplnění uvedených podmínek jsou vyloučené. 

0.A.3. MINIMÁLNÍ POČET TÝMŮ 

V případě, že se do soutěže nepřihlásí alespoň 4 týmy, bude soutěž zrušena. 

0.A.4. HRÁČI 

V roli hráčů smí nastoupit pouze členové ČAAF, úhrada členského příspěvku jednotlivce (ČPJ) na rok 
2023 není nutná.  
Věkové omezení je dané SŘ. 

0.A.5. TRENÉŘI A JINÍ ČLENOVÉ TÝMU 

V roli trenérů a jiných členů týmu smí nastoupit pouze členové ČAAF, úhrada ČPJ na rok 2023 není 
nutná. 

0.B. STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE 

0.B.1. PLATBY 

Platby musí být zadané jako oddělené, k žádné z nich nelze připojit žádnou další, platby je nutné uhradit 
přesně v uvedené výši. Případné navýšení startovného se rovněž hradí samostatně a odděleně od 
startovného. 
Obecná pravidla pro platby jsou uvedena v Nařízení Parlamentu o členských příspěvcích. Čísla 
bankovních účtů jsou uvedena na webu ČAAF. 

0.B.2. DODATEČNÁ ÚPRAVA STARTOVNÉHO 

V níže uvedených případech může dojít k dodatečné úpravě startovného. Navýšené startovné musí být 
doplaceno do 1 měsíce od výzvy soutěžního komisaře. 
0.B.2.a. Týmové povinnosti 
Startovné se navyšuje v případě nenaplnění těchto týmových povinností: 

• Změna garanta: 5000 Kč 

• Garant bez licence: 20000 Kč 
0.B.2.b. Týmy klubů s mimořádným členstvím 
Týmy klubů s mimořádným členství se mohou rozhodnout, zdali si přejí pořádat domácí turnaj(e), nebo 
zdali akceptují navýšení startovného o (50 Kč × kilometry do nejbližšího okresního města v Česku) za 
každý domácí turnaj. 

• Cestovní navýšení: Klíč popsaný výše 

0.B.3. SOUTĚŽNÍ KAUCE 

0.B.3.a. Týmy klubů s řádným členstvím 
Rada rozhodne o tom, zdali je nutná plná soutěžní kauce, nebo snížená soutěžní kauce. V případě 
účasti více týmů v soutěži je nutné složit vždy jen uvedenou výši soutěžní kauce, bez ohledu na počet 
přihlášených týmů klub v dané soutěži. 
0.B.3.b. Týmy klubů s mimořádným členstvím 
Nutná je vždy plná soutěžní kauce. V případě účasti více týmů v soutěži rozhodne Rada o tom, zdali 
musí být soutěžní kauce složena za každý přihlášený tým (tzn. celková soutěžní kauce bude 
v násobcích uvedené výše), nebo zdali postačí uvedená plná soutěžní kauce. 

0.C. FORMÁT 

Formát každé ze soutěží je vysvětlen v části Propozic věnované konkrétní soutěži. 

0.C.1. ZÁKLADNÍ ČÁST 

Základní část proběhne formou jednodenních turnajů, během kterých optimálně vždy čtveřice týmů 
odehraje 6 zápasů (každý tým 3 zápasy). 
0.C.1.a. Remízy 
Bude-li skóre zápasu v základní části po skončení druhého poločasu nerozhodné, zápas se 
neprodlužuje (platí remíza).  

0.D. TERMÍNOVÁ LISTINA 

Termínovou listinu vydá soutěžní komisař v nejkratší možné době po uplynutí lhůty pro nabídku termínů.  
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0.D.1. DODÁNÍ TERMÍNŮ 

Lhůta pro nabídku termínů domácích zápasů končí 24.3. (pro turnaje konané v jarní části), resp. 15.8. 
(pro turnaje konané v podzimní části).  

0.D.2. RŮZNÉ TÝMY TÉHOŽ KLUBU 

Při tvorbě termínové listiny nelze nijak garantovat, že různé týmy jednoho klubu, v rámci soutěže nebo 
napříč soutěžemi, nebudou hrát ve stejný den a na různých místech.  

0.E. PRAVIDLA A NORMY 

0.E.1. SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ 

Do začátku soutěžního období lze, bez poplatku, měnit nebo doplňovat všechny údaje uvedené na 
závazné přihlášce. 
Po začátku soutěžního období již není možná změna názvu týmu a změna garanta je spojená 
s navýšením startovného. 
Začátek soutěžního období je rozhodujícím momentem pro posouzení naplnění týmových povinností 
v podobě licence garantů. 

0.E.2. HRACÍ ČAS 

Bude-li nutné do termínové listiny plánovaně zařadit turnaje, na kterých každý tým odehraje 4 zápasy, 
bude hrací čas zápasů na takových turnajích zkrácen na 2×15 minut. 

0.E.3. STANDARDY AREÁLŮ 

V zápasech je nutno dodržet následující: 

• Minimální nutné lajnování 

• Adekvátní kapacita hráčských šaten, počet sprch a WC (týmy lze do šaten umístit po dvou) 

• Šatna rozhodčích pro 4 osoby 

• Počet lavic do týmových zón: 0 

0.E.4. VÝSTROJE 

0.E.4.a. Specifika 
Specifika Soutěžního řádu týkající se výstrojí. Uveden je požadavek a postup v případě porušení 

• Dresy: podobné; nelze hrát 

• Kalhoty: podobné; přestupek 

• Reklamy na dresech a kalhotách: podobné 

• Pásky u kalhot: podobné 

• Doplňky: podobné; přestupek 

• Ponožky, legíny: podobné; přestupek 

• Ortézy: podobné 
0.E.4.b. Dresy 
Týmy musí být připravené odehrát všechny zápasy turnaje v barevných (nikoliv bílých nebo velmi 
světlých) dresech s čísly (stačí vzadu). 
Kromě barevných dresů musí mít všechny týmy k dispozici i bílé dresy (nemusí mít čísla) pro případ 
podobných dresů. Pokuta za nesplnění této povinnosti je 5000 Kč, v režimu RA/DK. 
0.E.4.c. Flagy 
Týmy musí používat „lupací“ flagy. Pokuta za nesplnění této povinnosti je 5000 Kč, v režimu RA/DK. 

0.E.5. KLESAJÍCÍ PRINCIP 

Pokuty, u kterých je v SŘ uvedena značka ano, se ukládají ve výši čtvrtiny sazby uvedené v SŘ. 

0.F. JINÉ 

0.F.1. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU 

Odehráním jednotlivých soutěží vznikne příslušnému klubu nárok na hlasy na zasedání Parlamentu. 
Počty hlasů jsou dané Stanovami. 

0.F.2. TROFEJE 

Putovní trofej bude klubu vyměněna za plaketu, která klubu zůstane v trvalém držení. Navrácení putovní 
trofeje je povinností klubu a musí tak učinit na vlastní náklady nejpozději do uplynutí lhůty pro podávání 
přihlášek do příštího ročníku stejné soutěže a současně nejpozději do 30.6. následujícího roku. 
Nenavrácení putovní trofeje je závazkem klubu, který brání podávání přihlášek do soutěží. 
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0.F.3. POČET ROZHODČÍCH 

Počet rozhodčích na zápasech není garantován. 

1. FLU12 

FLU12 (Flagová liga U12) je soutěží flag fotbalu určenou kategorii mladších žáků a hranou ve 
smíšených týmech. 
Vítězný tým získá titul Mistři České republiky v americkém fotbalu v kategorii mladších žáků pro rok 
2023 (zkráceně U12 mistři 2023). 

1.A. PODMÍNKY ÚČASTI 

Právo účasti ve FLU12 není stanoveno žádným výkonnostním klíčem, akceptovány budou všechny 
přihlášky. 

1.A.1. ZÁKLADNÍ KONCEPT SOUTĚŽE 

Po uplynutí první lhůty budou přihlášené kluby svolány a základní koncept soutěže bude vyřešen 
společně s účastníky. Stejně pravděpodobné jako samostatná soutěž je i zapojení týmů do FLU15. 

1.A.2. PŘIHLÁŠKY 

1.A.2.a. První lhůta 
První lhůta pro podání přihlášky nekončí 28.2., ale 30.6. (může být posunuta do července). 
1.A.2.b. Druhá lhůta 
Druhá lhůta pro podání přihlášky nekončí 24.3., ale 31.7. 

1.A.3. HRÁČI 

1.A.3.a. Výjimka pro QB 
Na zápasovou soupisku lze zapsat i jednoho staršího hráče, který splňuje podmínky pro nastoupení ve 
FLU15. Podmínky pro jeho zapojení jsou: 

• Smí hrát pouze v útoku 

• Nikdy a v žádné útočné akci nesmí přeběhnout scrimmage line1 

• Po turnoveru se nesmí žádným způsobem zapojit do hry 

• Musí mít dres odlišný od spoluhráčů i soupeřů (lze použít i barevný rozlišovák, vestu apod.) 

1.B. STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE 

1.B.1. ZÁKLADNÍ STARTOVNÉ 

Základní startovné (kluby s řádným členstvím) činí 1000 Kč (za každý přihlášený tým). 
Základní startovné (kluby s mimořádným členstvím) činí 5000 Kč (za každý přihlášený tým). 
Lhůta pro zaplacení startovného začíná 1.7. a končí 31.7. Ne dříve, ne později. 
Platbu je třeba logicky popsat, například jako Startovné-FLU12-ALL. 

1.B.2. SOUTĚŽNÍ KAUCE 

Plná soutěžní kauce činí 20000 Kč (bez ohledu na počet přihlášených týmů). 
Snížená soutěžní kauce činí 1000 Kč. 
Lhůta pro zaplacení startovného začíná 1.7. a končí 31.7. Ne dříve, ne později. 
Platbu je třeba logicky popsat, například jako Soutěžní kauce-FLU12-ALL. 

1.C. FORMÁT 

Formát ligy bude stanoven po uzavření přihlášek. 

1.C.1. TÝMY 

Účastníci budou známí až po uzavření přihlášek. 

1.C.2. ZÁKLADNÍ ČÁST 

Formát základní části bude stanoven po uzavření přihlášek. 

 
1 Jinými slovy, musí jít o quarterbacka bez možnosti double passů, passů na quarterbacka a jakýchkoliv „trikových“ akcí 
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1.C.3. PLAYOFF 

Formát playoff bude stanoven po uzavření přihlášek. 

1.D. TERMÍNOVÁ LISTINA 

1.D.1. ROZLOŽENÍ TERMÍNŮ 

Rozložení termínů bude známé až po uzavření přihlášek. 

1.D.2. KALENDÁŘ 

Kalendář bude známý až po uzavření přihlášek. 

1.E. PRAVIDLA A NORMY 

1.E.1. HRACÍ ČAS 

Hrací čas bude 2×20 minut nebo 2×15 minut. Bude upřesněno. 

1.E.2. SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ 

Soutěžní období bude vymezeno až po uzavření přihlášek. 

1.E.3. MÍČE 

Zápasy lze hrát pouze s těmito typy míčů: 

• Kožený Wilson TDY 

• Kompozitní Wilson TDY 

• Kožený Wilson TDJ 

• Kompozitní Wilson TDJ 
Všechny týmy (útoky) hrají s vlastním míčem.  

1.F. JINÉ 

1.F.1. TROFEJE 

Tři nejlepší týmy obdrží medaile2, vítěz obdrží putovní mistrovskou trofej. 

1.F.2. TÝMOVÍ ROZHODČÍ 

Zajištění týmových rozhodčích není povinné. 

1.F.3. KLUBOVÁ PODPORA 

Týmy FLU12 budou v rámci klubové podpory ČAAF podpořeny se zcela nejvyšší prioritou. 

2. FLU15 

FLU15 (Flagová liga U15) je soutěží flag fotbalu určenou kategorii žáků a hranou ve smíšených týmech. 
Vítězný tým získá titul Mistři České republiky v americkém fotbalu v kategorii žáků pro rok 2023 
(zkráceně U15 mistři 2023). 

2.A. PODMÍNKY ÚČASTI 

Právo účasti ve FLU15 není stanoveno žádným výkonnostním klíčem, akceptovány budou všechny 
přihlášky. 

2.A.1. PŘIHLÁŠKY 

2.A.1.a. Podzimní přihlášky 
Klub může svůj tým přihlásit i v průběhu soutěže, tým v takovém případě odehraje pouze podzimní 
turnaje. Lhůta pro podání přihlášky končí 31.7. Tato lhůta je jediná a je nutné podat závaznou přihlášku. 
Ostatní ustanovení platí v podobném rozsahu jako u standardní přihlášky. 
2.A.1.b. Odhlášky po jaru 
Tým je možné po odehrání jarních turnajů ze soutěže odhlásit, aniž by klub byl potrestán za nedohrání 
soutěže. K takovému odhlášení však musí dojít nejpozději 31.7. 

 
2 Počet medailí je daný vzorcem a+5, kde a je počet hráčů oprávněných nastoupit k zápasu playoff, nejvýše však 25 kusů 
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2.B. STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE 

2.B.1. ZÁKLADNÍ STARTOVNÉ 

Základní startovné činí 5000 Kč (za každý přihlášený tým). 
Lhůta pro zaplacení startovného začíná 1.3. a končí 24.3. Ne dříve, ne později. 
Pro podzimní přihlášky platí lhůta do 31.7. 
Platbu je třeba logicky popsat, například jako Startovné-FLU15-ALL. 

2.B.2. DODATEČNÁ ÚPRAVA STARTOVNÉHO 

Pozn.: Tento bod rozšiřuje resp. nahrazuje podmínky ve společných ustanoveních.  
V níže uvedených případech může dojít k dodatečné úpravě startovného. Navýšené startovné musí být 
doplaceno do 1 měsíce od výzvy soutěžního komisaře. 
2.B.2.a. Týmové povinnosti 
Startovné se navyšuje v případě nenaplnění těchto týmových povinností: 

• První změna garanta: 0 Kč 

• Další změna garanta: 5000 Kč 

• Garant bez licence: 20000 Kč 
2.B.2.b. Týmy klubů s mimořádným členstvím 
Týmy klubů s mimořádným členství se mohou rozhodnout, zdali si přejí pořádat domácí turnaj(e), nebo 
zdali akceptují navýšení startovného o (50 Kč × kilometry do nejbližšího okresního města v Česku) za 
každý domácí turnaj. 

• Cestovní navýšení: Klíč popsaný výše 
2.B.2.c. Týmoví rozhodčí 
Startovné se snižuje v případě zajištění stálého týmového rozhodčího. 

• Zajištění stálého týmového rozhodčího: 5000 Kč 
Podmínku lze naplnit dvojím způsobem 

• Mohou se střídat dva týmoví rozhodčí, každý z nich však musí odřídit alespoň 6 turnajů. Využití 
třetího rozhodčího není možné, resp. bude porušením podmínky 

• Stejný týmový rozhodčí musí odřídit alespoň 14 turnajů 

2.B.3. SOUTĚŽNÍ KAUCE 

Plná soutěžní kauce činí 20000 Kč (bez ohledu na počet přihlášených týmů). 
Snížená soutěžní kauce činí 0 Kč. 
Lhůta pro zaplacení soutěžní kauce začíná 1.3. a končí 24.3. Ne dříve, ne později. 
Pro podzimní přihlášky platí lhůta do 31.7. 
Platbu je třeba logicky popsat, například jako Soutěžní kauce-FLU15-ALL. 

2.C. FORMÁT 

Jarní části ligy se účastní 14 týmů rozdělených do dvou regionálních skupin po 6, resp. 8 týmech. 
Formát podzimní části ligy bude určen v létě. 

2.C.1. TÝMY 

Skupina Východ: 

• Brno Alligators (ALL) 

• Brno Sígrs (SGR) 

• Ostrava Steelers (STE) 

• Přerov Mammoths (MMT) 

• Vysočina Gladiators (GLA) 

• Znojmo Knights (KNI) 
Skupina Západ: 

• Pilsen Patriots (PTR) 

• Prague Black Panthers (PBP) 

• Prague Lions 1 (LIO1) 

• Prague Lions 2 (LIO2) 

• Prague Mustangs (MUS) 

• Příbram Bobcats 1 (BOB1) 

• Příbram Bobcats 2 (BOB2) 

• Ústí nad Labem Blades (BLD) 
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2.C.2. ZÁKLADNÍ ČÁST 

2.C.2.a. Jarní část 
Počet odehraných turnajů si každý tým volí sám z rozmezí 3 až 10 turnajů (doporučený počet je 9). 
Skutečný počet turnajů se od zvoleného může lišit o +/- 1 turnaj, nicméně minimum jsou 3 turnaje a 
maximum 10. 
Počty zápasů proti jednotlivým soupeřům jsou dané počtem turnajů, které jednotlivé týmy odehrají. 
Převažovat budou zápasy se soupeři z vlastní skupiny. 
2.C.2.b. Podzimní část 
Počet odehraných turnajů si každý tým volí sám z rozmezí 3 až 7 turnajů (doporučený počet je 7). 
Skutečný počet turnajů se od zvoleného může lišit o +/- 1 turnaj, nicméně minimum jsou 3 turnaje a 
maximum 7. 
Počty zápasů proti jednotlivým soupeřům jsou dané počtem turnajů, které jednotlivé týmy odehrají. 
Převažovat budou zápasy se soupeři z vlastní skupiny. 

2.C.3. PLAYOFF 

Playoff má podobu finálového turnaje o 3 kolech. Nerozhodne-li se ČAAF pořádat turnaj sama, určí 
ČAAF pořadatelem jeden z týmů. 
2.C.3.a. Čtvrtfinále 
Do čtvrtfinále postoupí nejlepší čtyři týmy z každé skupiny (Východ a Západ, tedy týmy V1 až Z4). 
Dvojice pro čtvrtfinále: V1-Z4, V2-Z3, Z1-V4, Z2-V3. V případě, že Z3 a Z4 (nebo V3 a V4) budou mít 
v základní části stejnou bilanci, může V1 (Z1) rozhodnout o prohození soupeřů a dvojice pro čtvrtfinále 
v takovém případě budou V1-Z3, V2-Z4 (Z1-V3, Z2-V4). 
2.C.3.b. Semifinále 
Do semifinále postoupí vítězové čtvrtfinále. 
Dvojice pro semifinále: V případě, že postoupí po 2 týmech z každé skupiny, střetne se lépe ve skupině 
umístěný tým s hůře umístěným týmem druhé skupiny. V případě, že z jedné skupiny postoupí jen 1 
tým, střetne se s prostředním (ve smyslu pořadí skupiny) z trojice týmů druhé skupiny. V případě, že 
postoupí jen týmy z jedné skupiny, střetnou se 1-4 a 2-3. 
2.C.3.c. Finále 
Do finále postoupí vítězové semifinále. 
2.C.3.d. Zápas o třetí místo 
Do zápasu postoupí poražení ze semifinále. 
2.C.3.e. Zápasy o páté až osmé místo 
Poražené týmy ze čtvrtfinále budou hrát o konečné páté až osmé místo. Postup je obdobný jako pro 
semifinále, finále a zápas o třetí místo. 

2.D. TERMÍNOVÁ LISTINA 

2.D.1. ROZLOŽENÍ TERMÍNŮ 

Základní část potrvá celkem 11 týdnů na jaře a 8 týdnů na podzim. 
Počet volných víkendů je daný počtem turnajů týmu. Volné víkendy mohou připadnout i na první nebo 
poslední víkend, což by dotčeným týmům fakticky zkrátilo období základní části. 

2.D.2. KALENDÁŘ 

Jarní část: 

• 15.4.-16.4. 1. kolo 

• 22.4.-18.6. 2. až 10. kolo 

• 24.6.-25.6. 11. kolo 
Podzimní část: 

• 9.9.-10.9. 12. kolo 

• 16.9.-22.10. 13. až 18. kolo 

• 28.10.-29.10. 19. kolo 

• 29.10. Konec základní části 

• 4.11.-5.11. Playoff 
V případě souhlasu soupeřů mohou být turnaje naplánovány i na středy, a to bez ohledu na program 
předešlého i následujícího víkendu. 
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2.E. PRAVIDLA A NORMY 

2.E.1. TÝMOVÁ OPRÁVNĚNOST POSTOUPIT DO PLAYOFF 

Do playoff mohou postoupit pouze týmy, v jejichž neprospěch nebyly vyhlášeny kontumační výsledky 
na různých turnajích a současně odehrály alespoň 7 turnajů. 

2.E.2. HRÁČSKÁ OPRÁVNĚNOST NASTOUPIT V PLAYOFF 

U v SŘ vyjmenovaných skupin hráčů se povinnost odehrát polovinu zápasů základní části snižuje na 4 
turnaje. 

2.E.3. SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ 

Soutěžní období trvá od 10.4. (od 0:01) do 12.11. 

2.E.4. MÍČE 

Zápasy lze hrát pouze s těmito typy míčů: 

• Kožený Wilson TDY 

• Kompozitní Wilson TDY 
Všechny týmy (útoky) hrají s vlastním míčem.  

2.F. JINÉ 

2.F.1. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU 

Nárok na hlasy vznikne příslušnému klubu pouze odehráním celé (tzn. jarní i podzimní části) soutěže a 
současně splní podmínku týmové oprávněnosti postoupit do playoff.  

2.F.2. TROFEJE 

Tři nejlepší týmy obdrží medaile3, vítěz obdrží putovní mistrovskou trofej. 

2.F.3. TÝMOVÍ ROZHODČÍ 

Na každý (domácí i venkovní) turnaj musí každý tým zajistit4 jednoho týmového rozhodčího staršího 16 
let vybaveného alespoň dresem5, který bude asistovat nominovaným rozhodčím. Nerozšíří-li 
nominovaní rozhodčí pravomoci týmových rozhodčích, jsou týmoví rozhodčí zodpovědní za určení 
scrimmage line, určení 7 yardů pro blitzování a určení místa konce akce. 
Pokuta za nesplnění této povinnosti je 5000 Kč, v režimu RA/DK. 

2.F.4. KLUBOVÁ PODPORA 

Týmy FLU15 budou v rámci klubové podpory ČAAF podpořeny s druhou nejvyšší prioritou (po týmech 
FLU12). 

3. FLU18 

FLU18 (Flagová liga U18) je soutěží flag fotbalu určenou kategorii dorostu a hranou ve smíšených 
týmech. 
Vítězný tým získá titul Vítězové6 FLU18 2023. 

3.A. PODMÍNKY ÚČASTI 

Právo účasti ve FLU18 není stanoveno žádným výkonnostním klíčem, akceptovány budou všechny 
přihlášky. 

3.B. STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE 

3.B.1. ZÁKLADNÍ STARTOVNÉ 

Základní startovné činí 5000 Kč (za každý přihlášený tým). 
Lhůta pro zaplacení startovného začíná 1.3. a končí 20.3. Ne dříve, ne později. 
Platbu je třeba logicky popsat, například jako Startovné-FLU18-ALL. 

 
3 Počet medailí je daný vzorcem a+5, kde a je počet hráčů oprávněných nastoupit k zápasu playoff, nejvýše však 25 kusů 
4 V případě dohody týmů nemusí jít nutně o člena daného klubu, ale týmy si týmové rozhodčí mohou „půjčovat“. Odpovědnost za 

dodání týmových rozhodčích se však „dohodou o zapůjčení“ nemění 
5 Dresy jsou jedinou nutnou výstrojí týmových rozhodčích. Musí jít o klasické 2in dresy pro rozhodčí (případná reklama není nutná) 
6 V angličtině Winners 
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3.B.2. SOUTĚŽNÍ KAUCE 

Plná soutěžní kauce činí 20000 Kč (bez ohledu na počet přihlášených týmů). 
Snížená soutěžní kauce činí 0 Kč. 
Lhůta pro zaplacení soutěžní kauce začíná 1.3. a končí 20.3. Ne dříve, ne později. 
Platbu je třeba logicky popsat, například jako Soutěžní kauce-FLU18-ALL. 

3.C. FORMÁT 

Ligy se účastní 5 týmů umístěných do jedné společné skupiny. 

3.C.1. TÝMY 

Účastníci: 

• Brno Alligators (ALL) 

• Brno Sígrs (SGR) 

• Příbram Bobcats (BOB) 

• Ústí nad Labem Blades (BLD) 

• Vysočina Gladiators (GLA) 

3.C.2. ZÁKLADNÍ ČÁST 

Každý tým odehraje 4 turnaje, 1 z nich domácí. 
Proti každému soupeři odehraje tým 3 zápasy. 

3.C.3. PLAYOFF 

Playoff má podobu finálového turnaje o 2 kolech. Nerozhodne-li se ČAAF pořádat turnaj sama, určí 
ČAAF pořadatelem jeden z týmů. 
3.C.3.a. Semifinále 
Do semifinále postoupí nejlepší čtyři týmy dle pořadí základní části (#1 až #4). 
Dvojice pro semifinále: 

• #1 vs #4 

• #2 vs #3 
V případě, že #3 a #4 budou mít v základní části stejnou bilanci, může #1 rozhodnout o prohození 
soupeřů a dvojice pro semifinále v takovém případě budou: 

• #1 vs #3 

• #2 vs #4 
3.C.3.b. Finále 
Do finále postoupí vítězové semifinále. 
3.C.3.c. Zápas o třetí místo 
Do zápasu postoupí poražení ze semifinále. 

3.D. TERMÍNOVÁ LISTINA 

3.D.1. ROZLOŽENÍ TERMÍNŮ 

Základní část potrvá celkem 9 týdnů. 

3.D.2. KALENDÁŘ 

• 22.4.-23.4. 1. kolo 

• 17.6.-18.6. 5. kolo 

• 18.6. Konec základní části 

• 24.6.-25.6. Playoff 

3.E. PRAVIDLA A NORMY 

3.E.1. SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ 

Soutěžní období trvá od 10.4. (od 0:01) do 2.7. 

3.E.2. MÍČE 

Zápasy lze hrát pouze s těmito typy míčů: 

• Oficiální ČAAF 

• Kompozitní ČAAF 
Všechny týmy (útoky) hrají s vlastním míčem.  
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3.F. JINÉ 

3.F.1. TROFEJE 

Tři nejlepší týmy obdrží medaile7, vítěz obdrží putovní vítěznou trofej. 

3.F.2. TÝMOVÍ ROZHODČÍ 

Na každý (domácí i venkovní) turnaj musí každý tým zajistit8 jednoho týmového rozhodčího staršího 16 
let vybaveného alespoň dresem9, který bude asistovat nominovaným rozhodčím. Nerozšíří-li 
nominovaní rozhodčí pravomoci týmových rozhodčích, jsou týmoví rozhodčí zodpovědní za určení 
scrimmage line, určení 7 yardů pro blitzování a určení místa konce akce. 
Pokuta za nesplnění této povinnosti je 5000 Kč, v režimu RA/DK. 

4. FLŽ 

FLŽ (Flagová liga žen) je soutěží flag fotbalu určenou kategorii žen. Vítězný tým získá titul Vítězky10 
FLŽ 2023. 

4.A. PODMÍNKY ÚČASTI 

Právo účasti ve FLŽ není stanoveno žádným výkonnostním klíčem, akceptovány budou všechny 
přihlášky. 

4.B. STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE 

4.B.1. ZÁKLADNÍ STARTOVNÉ 

Základní startovné činí 5000 Kč (za každý přihlášený tým). 
Lhůta pro zaplacení startovného začíná 1.3. a končí 20.3. Ne dříve, ne později. 
Platbu je třeba logicky popsat, například jako Startovné-FLŽ-ALL. 

4.B.2. SOUTĚŽNÍ KAUCE 

Plná soutěžní kauce činí 20000 Kč (bez ohledu na počet přihlášených týmů). 
Snížená soutěžní kauce činí 0 Kč. 
Lhůta pro zaplacení soutěžní kauce začíná 1.3. a končí 20.3. Ne dříve, ne později. 
Platbu je třeba logicky popsat, například jako Soutěžní kauce-FLŽ-ALL. 

4.C. FORMÁT 

Ligy se účastní 6 týmů umístěných do jedné společné skupiny. 

4.C.1. TÝMY 

Účastníci: 

• Brno Amazons (AMA) 

• Jičín Hurricanes (HUR) 

• Ostrava Steelers (STE) 

• Prague Black Panthers (PBP) 

• Prague Harpies (HAR) 

• Příbram Bobcats (BOB) 

4.C.2. ZÁKLADNÍ ČÁST 

Každý tým odehraje 4 turnaje, 1 z nich domácí. 
Proti každému soupeři odehraje tým 2 nebo 3 zápasy. 

4.C.3. PLAYOFF 

Playoff má podobu finálového turnaje o 2 kolech. Nerozhodne-li se ČAAF pořádat turnaj sama, určí 
ČAAF pořadatelem jeden z týmů. 

 
7 Počet medailí je daný vzorcem a+5, kde a je počet hráčů oprávněných nastoupit k zápasu playoff, nejvýše však 25 kusů 
8 V případě dohody týmů nemusí jít nutně o člena daného klubu, ale týmy si týmové rozhodčí mohou „půjčovat“. Odpovědnost za 

dodání týmových rozhodčích se však „dohodou o zapůjčení“ nemění 
9 Dresy jsou jedinou nutnou výstrojí týmových rozhodčích. Musí jít o klasické 2in dresy pro rozhodčí (případná reklama není nutná) 
10 V angličtině Winners 
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4.C.3.a. Semifinále 
Do semifinále postoupí nejlepší čtyři týmy dle pořadí základní části (#1 až #4). 
Dvojice pro semifinále: 

• #1 vs #4 

• #2 vs #3 
V případě, že #3 a #4 budou mít v základní části stejnou bilanci, může #1 rozhodnout o prohození 
soupeřů a dvojice pro semifinále v takovém případě budou: 

• #1 vs #3 

• #2 vs #4 
4.C.3.b. Finále 
Do finále postoupí vítězové semifinále. 
4.C.3.c. Zápas o třetí místo 
Do zápasu postoupí poražení ze semifinále. 

4.D. TERMÍNOVÁ LISTINA 

4.D.1. ROZLOŽENÍ TERMÍNŮ 

Základní část potrvá celkem 9 týdnů. 

4.D.2. KALENDÁŘ 

• 15.4.-16.4. 1. kolo 

• 10.6.-11.6. 6. kolo 

• 18.6. Konec základní části 

• 24.6.-25.6. Playoff 

4.E. PRAVIDLA A NORMY 

4.E.1. SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ 

Soutěžní období trvá od 10.4. (od 0:01) do 2.7. 

4.E.2. MÍČE 

Zápasy lze hrát pouze s těmito typy míčů: 

• Kožený Wilson TDY 

• Kompozitní Wilson TDY 
Všechny týmy (útoky) hrají s vlastním míčem.  

4.F. JINÉ 

4.F.1. TROFEJE 

Tři nejlepší týmy obdrží medaile11, vítěz obdrží putovní vítěznou trofej. 

4.F.2. TÝMOVÍ ROZHODČÍ 

Na každý (domácí i venkovní) turnaj musí každý tým zajistit12 jednoho týmového rozhodčího staršího 
16 let vybaveného alespoň dresem13, který bude asistovat nominovaným rozhodčím. Nerozšíří-li 
nominovaní rozhodčí pravomoci týmových rozhodčích, jsou týmoví rozhodčí zodpovědní za určení 
scrimmage line, určení 7 yardů pro blitzování a určení místa konce akce. 
Pokuta za nesplnění této povinnosti je 5000 Kč, v režimu RA/DK. 

5. FLM 

FLM (Flagová liga mužů) je soutěží flag fotbalu určenou kategorii mužů. Vítězný tým získá titul 
Vítězové14 FLM 2023. 
 

 
11 Počet medailí je daný vzorcem a+5, kde a je počet hráčů oprávněných nastoupit k zápasu playoff, nejvýše však 25 kusů 
12 V případě dohody týmů nemusí jít nutně o člena daného klubu, ale týmy si týmové rozhodčí mohou „půjčovat“. Odpovědnost 

za dodání týmových rozhodčích se však „dohodou o zapůjčení“ nemění 
13 Dresy jsou jedinou nutnou výstrojí týmových rozhodčích. Musí jít o klasické 2in dresy pro rozhodčí (případná reklama není 

nutná) 
14 V angličtině Winners 
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5.A. PODMÍNKY ÚČASTI 

Právo účasti ve FLM není stanoveno žádným výkonnostním klíčem, akceptovány budou všechny 
přihlášky. 

5.A.1. PŘIHLÁŠKY 

5.A.1.a. První lhůta 
První lhůta pro podání přihlášky nekončí 28.2., ale 30.6. (může být posunuta do července). 
5.A.1.b. Druhá lhůta 
Druhá lhůta pro podání přihlášky nekončí 20.3., ale 31.7. 

5.B. STARTOVNÉ A SOUTĚŽNÍ KAUCE 

5.B.1. ZÁKLADNÍ STARTOVNÉ 

Základní startovné činí 5000 Kč (za každý přihlášený tým). 
Lhůta pro zaplacení startovného začíná 1.7. a končí 31.7. Ne dříve, ne později. 
Platbu je třeba logicky popsat, například jako Startovné-FLM-ALL. 

5.B.2. SOUTĚŽNÍ KAUCE 

Plná soutěžní kauce činí 20000 Kč (bez ohledu na počet přihlášených týmů). 
Snížená soutěžní kauce činí 0 Kč. 
Lhůta pro zaplacení soutěžní kauce začíná začíná 1.7. a končí 31.7. Ne dříve, ne později. 
Platbu je třeba logicky popsat, například jako Soutěžní kauce-FLM-ALL. 

5.C. FORMÁT 

Formát ligy bude stanoven po uzavření přihlášek. 

5.C.1. TÝMY 

Účastníci budou známí až po uzavření přihlášek. 

5.C.2. ZÁKLADNÍ ČÁST 

Každý tým odehraje 4 až 6 turnajů, dle počtu přihlášených týmů 
Počty zápasů proti jednotlivým soupeřům budou dané celkovým počtem týmů. 

5.C.3. PLAYOFF 

Formát playoff bude stanoven po uzavření přihlášek. 

5.D. TERMÍNOVÁ LISTINA 

5.D.1. ROZLOŽENÍ TERMÍNŮ 

Rozložení termínů bude známé až po uzavření přihlášek. 

5.D.2. KALENDÁŘ 

Kalendář bude známý až po uzavření přihlášek. Soutěž s jistotou nezačně dříve než 26.8. a neskončí 
později než 12.11. 

5.E. PRAVIDLA A NORMY 

5.E.1. SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ 

Soutěžní období bude vymezeno až po uzavření přihlášek. 

5.E.2. MÍČE 

Zápasy lze hrát pouze s těmito typy míčů: 

• Oficiální ČAAF 

• Kompozitní ČAAF 
Všechny týmy (útoky) hrají s vlastním míčem.  
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5.F. JINÉ 

5.F.1. TROFEJE 

Tři nejlepší týmy obdrží medaile15, vítěz obdrží putovní vítěznou trofej. 

5.F.2. TÝMOVÍ ROZHODČÍ 

Zajištění týmových rozhodčích není povinné. 

 
15 Počet medailí je daný vzorcem a+5, kde a je počet hráčů oprávněných nastoupit k zápasu playoff, nejvýše však 25 kusů 


