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Určeno všem hráčům nominovaným do národního týmu  

pro rok 2003! 
 
 

Vážení pánové, 
 
tyto informace jsou určeny pro všechny hráče nominované do českého národního týmu pro 
rok 2003, zejména pak pro ty, jež jsou pozváni k účasti na historicky prvním reprezentačním 
utkání proti národnímu týmu Francie. 
 
Informace jsou určeny pro všechny nominované hráče, neboť každý z těch, kteří nebyli 
vybrání k tomuto prvnímu utkání, má možnost zúčastnit se na vlastní náklady tréninkového 
kempu ve Vlašimi (popř. i utkání ve Francii) a zvýšit tak své šance na pozvání do základního 
celku pro ME 2003! Informace o nákladech atd. naleznete vždy pod čarou. 
 

 
Časový harmonogram 

 
18.6. ráno  příjezd do 8.45 hod. (kdo bude chtít na vlastní náklady již den předem),  

trénink dopoledne a odpoledne        
oběd, večeře 
 

19.6.  trénink dopoledne a odpoledne (vždy cca 2,5 hod., od 10.00 a od 16.00) 
snídaně, oběd, večeře 

 
20.6.  brzy ráno odjezd do Francie (Strasbourg), večer ubytování, popřípadě lehký trénink 
 snídaně před odjezdem ve Vlašimi 
 
21.6. lehký trénink, utkání proti francouzskému národnímu týmu (kick-off 17.00)  

po utkání cesta zpět 
snídaně a oběd v hotelu, případné občerstvení po utkání 

 
22.6. v ranních hodinách návrat do Prahy, resp. Vlašimi 
 
 

Tréninkový kemp 
 

Tréninkový kemp (18.6. – 20.6.2003) se uskuteční ve sportovní středisku ve Vlašimi, jehož 
majitelem je ČSTV a tudíž jsou ceny pro nás jako pro členy příznivější. (V tomto termínu 
nelze například z důvodu omezené kapacity využít brněnské koleje, kde probíhalo minulý rok 
soustředění juniorky, a ani cena by se výrazně nelišila. Vlašim navíc disponuje kvalitní 
rehabilitační linkou).  
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Ubytování ve Vlašimi je ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením vždy pro 
dva pokoje. V případě zájmu je možné na vlastní náklady strávit v hotelu již noc ze 17.6. na 
18.6. včetně snídaně. Nezbytné je však tento zájem sdělit písemně emailem na 
nationalteam@caaf.cz včetně uvedení konkrétních jmen zájemců (v případě, že budete 
objednávat pro více osob) nejpozději do středy 11.6.2003. Rezervace bude zpět emailem 
potvrzena. 
Stravování (viz. časový harmonogram) je zajištěno v hotelu s přihlédnutím k potřebám 
sportovců. 
Hřiště travnaté je vzdáleno cca 900 metrů od hotelu. 
Parkování nehlídané je možné přímo u hotelu (O hlídaném parkovišti na dobu cesty do 
Francie pro případné zájemce jednáme. Další možností je ponechat auto v Praze, kde bude 
mít autobus na cestě do Francie zastávku. Místo bude určeno dodatečně.) 
 
 

 
 
Sporthotel, Sportovní 618, Vlašim, okres Benešov (dálnice D1, EXIT 49, případně 56) 
 
 
Cena za osobu na jednu noc včetně plné penze je 490,- . V případě ubytování ze 17.6. na 
18.6. bude cena na místě ponížena o nezahrnutý oběd a večeři. (Pro zájemce, kteří se chtějí 
kempu zúčastnit na vlastní náklady, je nezbytné potvrdit tento svůj zájem písemně emailem 
do 11.6.2003! 
Případné hlídané parkoviště si každý hradí sám. 
 
 
Francie… Cesta do Francie je zajištěna klimatizovaným autobusem. Odjez je brzy ráno po 
snídani z Vlašimi se zastávkou v Praze (bude-li si chtít někdo ponechat auto v Praze; místo 
bude určeno dodatečně).  Cesta podle dopravní situace může trvat z Prahy do Strasbourgu 
10 hodin. Ubytování pro náš tým zajišťuje zástupce francouzské federace. Zajištěna je 
snídaně a oběd v hotelu, případné občerstvení po utkání. Odjezd zpět do Prahy, resp. 
Vlašimi bude po utkání, kde kick-off je plánován na 17.00.  
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Dresy 

 
Dresy byly pro národní reprezentaci odsouhlaseny v níže uvedené podobě. K dispozici pro 

utkání ve Francii jsou bílé dresy, bílé kalhoty (bez lemů) a 
ponožky. 
Dresy budou hráčům zapůjčeny vždy na konkrétní utkání a po 
utkání opět odebrány. Kalhoty a ponožky si každý zúčastnivší 
se hráč bude muset vzhledem k velmi vysokým nákladům na 
reprezentaci zakoupit v průběhu kempu ve Vlašimi (jsou 
objednány hromadně a budou k dispozici na místě ve Vlašimi) 
a zůstanou jeho osobním majetkem. 
Helmu si každý ponechá v týmových barvách. 
 
Cena kalhot a ponožek nepřesáhne 1.000,- Kč. K dispozici 
jsou velkosti, které byly uvedeny v doplňované tabulce 
nominovaných hráčů.  
V případě dostatečného zájmu hráčů je možné zakoupit si 
plnohodnotnou repliku reprezentačního dresu za cenu 980,- 
Kč (pro nehráče + poštovné) . Případné objednávky včetně 
uvedení jména objednavatele, plné poštovní adresy, 
telefonického kontaktu, velikosti dresu a na něm uvedeného 
čísla zašlete emailem na nationalteam@caaf.cz. 
 
 
 

Pojištění 
 

Všichni oficiální účastníci jsou pojištěni asociací na úraz, tzv. úrazová pojistka, 
prostřednictvím ČSTV u pojišťovny Kooperativa, tak jako tomu je u všech akcí asociací 
pořádaných. 
Tato úrazová pojistka nezahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí (ošetření, 
hospitalizaci, převoz atd.)! Proto je nutné, aby se zejména všichni hráči pojistili samostatně a 
v pojistce uvedli, že budou aktivně provozovat sport (organizovaná soutěž). Pojištění mohou 
majitelé platebních karet realizovat i prostřednictvím internetu například na stránkách 
www.vzp.cz (okolo 100 Kč na den, doporučuje se pojistit i na dny cesty). 
 
 

Lékařské zabezpečení 
 

Vrchním lékařem národního týmu pro tento rok byl ustanoven přední evropský ortopéd 
MUDr. Milan Handl, pracující též například i pro Olympijský výbor. Tento lékař bude fungovat 
i jako posudkový lékař pro potřeby asociace (je jmenován soudním znalcem). 
Lékařský doprovod v podobě ortopeda zastávajícího i funkci praktického lékaře (nevolnosti, 
průjmy, horečky apod.) bude zajištěn po celou dobu cesty a pobytu ve Francii, na telefonické 
vyžádání i v průběhu kempu ve Vlašimi. Lékař bude vybaven nezbytným vybavením a 
materiálem, který bude k dispozici pro okamžitou potřebu (náhlé zranění). Pokud víte, že 
potřebujete například tejpy pravidelně na každé utkání či trénink, je nezbytné se individuálně 
předzásobit, taktéž s pravidelně užívanými léky či povolenými podpůrnými prostředky. 
Fyzioterapeut je k dispozici ve Vlašimi včetně kompletní rehabilitační linky, jeho výkony si 
však každý hradí sám (v případě zájmu nutno objednat minimálně s několikahodinovým 
předstihem, ráno na večer apod.). 
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Doping 
 

Na všechny hráče účastnící se soutěží a utkání pod hlavičkou EFAF se vztahuje zákaz 
užívání podpůrných prostředků uvedených na seznamu zakázaných látek. V případě 
pochybností (i třeba Coldrex obsahuje zakázanou látku) se poraďte se sportovním lékařem, 
lékárníkem či svůj dotaz obsahující přesný název preparátu, výrobce a jeho složení zašlete 
emailem na nationalteam@caaf.cz. 
Zejména na ME v Dánsku se předpokládají antidopingové zkoušky! Případný postih je přísný 
a musí ho akceptovat i asociace pro národní soutěže. 
 
 

Povinnosti hráčů 
 

Tato pasáž je pravděpodobně zbytečná, avšak stanovení základních pravidel na počátku by 
určitě nemělo být na škodu. 
Nominovaní hráči, kteří přijmou pozvání k účasti v národním týmu, budou vyzvání k podpisu 
základních pravidel a povinností.  
Hráč se zaváže k zakoupení kalhot a ponožek (viz. výše) a ke sjednání individuálního 
pojištění léčebných výloh pro pobyt v zahraničí. 
Pokud se hráč na náklady asociace zúčastní přátelského utkání ve Francii a odmítne účast 
na ME v Dánsku (jedinou akceptovatelnou omluvou je zdravotní neschopnost potvrzená 
pověřeným posudkovým lékařem), může asociace požadovat úhradu přímých nákladů 
spojených s jeho účastí na utkání ve Francii. 
V případě, že hráč či tým bude sankcionován za užití dopingu, bude asociace požadovat na 
dotyčném hráči úhradu všech ztrát souvisejících z touto sankcí. 
Bude-li hráč soustavně porušovat zejména nařízení trenérů a vedení národního týmu, může 
být okamžitě vyloučen a asociace je oprávněna požadovat úhradu přímých nákladů 
spojených s působením dotyčného hráče v národním týmu. 

 
 

Dotazy 
 
Případné dotazy nezodpověditelné po přečtení tohoto informačního materiálu směřujte 
emailem na nationalteam@caaf.cz. 
 
 
 
Hráči pozvaní k účasti na utkání proti Francii budou ještě oficiálně vyrozuměni 
dopisem zaslaným na uvedené adresy. 
 
Případné změny jsou vyhrazeny. 
 
 
 
 
5. června 2003 
Česká asociace amerického fotbalu 
Ondřej Cvejn 
 
 
 

 
 


