
 

Zprávy ČAAF 

Noví členové ČAAF 
Předsednictvo ČAAF přijalo tři nové členské kluby. Členství klubů Karlovy Vary Pharaohs, 
Vysočina Gladiators a Bjorken Hammere musí potvrdit Parlament na svém nejbližším 
zasedání. 
ČAAF nyní sdružuje 21 členských klubů a je zastoupena ve všech 14 krajích České republiky. 
 
Zasedání Parlamentu ČAAF 
Zasedání Parlamentu ČAAF se uskuteční v sobotu 10. listopadu 2012 od 10:00 hod v sídle 
ČAAF (U Slavie 1540/2a, Praha 10, Stadion Eden). Vchod přes VIP recepci (mezi 
McDonald’s a Komerční bankou), parkování je možné bezplatně před vchodem. 
Všechny kluby jsou povinny nahlásit seznam možných (až čtyř) delegátů nejpozději do 27. 
října. Delegáty je přípustné a doporučené nahlásit elektronicky na caaf@caaf.cz. Seznam 
delegátů je již nyní v Adresáři ČAAF. Nutnost ohlásit předem jména zastupujících delegátů se 
vztahuje i na subjekty, které budou o členství žádat na samotném zasedání. 
Program zasedání bude společně s oficiální pozvánkou rozeslán 10. října 2012. Ohledně 
programu zasedání i jednotlivých bodů lze nyní vést diskusi na fóru ČAAF, kde lze předkládat 
témata vhodná k začlenění do programu zasedání. Aktivní diskuse je žádoucí vzhledem na 
možný dlouhý průběh zasedání a možné úpravy v předstihu by neukrajovaly čas zasedání. 
Toto zasedání bude volební (volby proběhnou do všech orgánů ČAAF) a dle Stanov musí být 
návrhy na kandidaturu poslány nejpozději do 27. října na caaf@caaf.cz. Návrhy smí podávat 
pouze členové ČAAF (navržení kandidáti členem ČAAF být nemusí, nicméně před volbou 
musí s kandidaturou souhlasit). Všichni kandidáti (a jejich navrhovatelé) budou zveřejněni ve 
Zprávách ČAAF vydaných 31. října. Ve stejném dokumentu budou mít všichni nominovaní 
možnost vyjádřit své návrhy, myšlenky a vize a případně se představit nejen delegátům 
Parlamentu.  
 
Adresář ČAAF 
Byl vydán aktualizovaný Adresář, který zohledňuje všechny nahlášené změny od poslední 
verze z 24. srpna. 
 
Listina standardů 
Od 17. září se mění povinnost předávat na zápasech listinu standardů. Opouští se dosud 
používaná praxe vyplnění standardů v RS a nově týmy musí předkládat tabulku vyplněnou 
v tomto „offline“ souboru. Soubor je k dispozici ke stažení mezi normami ČAAF. 
Změna by měla značnou měrou přispět ke zpřehlednění povinných a nepovinných standardů. 
 
Přestupy a hostování 
PAN->STA Adam Citta 
PAN->STA Jiří Vácha (odstupné 3200) 
 
Rozhodnutí DK 
40/2012 – Příbram Bobcats byli potrestáni pokutou 10000 Kč za nedodání zápasových statistik 
(BOB-PAN). 
41/2012 – Příbram Bobcats byli potrestáni pokutou 2000 Kč za upload záznamu 
v nevyhovující kvalitě (BOB-PAN). 
42/2012 – Pardubice Bucks byli potrestáni pokutou 250 Kč za pozdní předání zápasové 
soupisky (BUC-BOB). 
42/2012 – Pardubice Bucks byli potrestáni pokutou 2000 Kč za nezajištění zápasových míčů 
(BUC-BOB). 
42/2012 – Pardubice Bucks byli napomenuti za nestejné kalhoty (BUC-BOB). 
Přehled všech vydaných rozhodnutí DK v plné verzi naleznete v příslušné sekci webu. 


