
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.
Do 27. října jsou kluby povinny nahlásit seznam možných (až čtyř) delegátů. Pokud kluby své 
delegáty nahlásily již dříve a delegáti jsou uvedení v Adresáři, není nutné je nahlašovat znovu.
Klubům se  doporučuje  vyčerpat  plnou  kvótu  možných  delegátů,  protože  skuteční  delegáti 
reprezentující klub přímo na zasedání musí být mezi touto čtveřicí a při nahlášení menšího 
počtu  možných  delegátů  klub  riskuje,  že  nebude  v případě  nenadálé  situace  schopen  svoji 
kvótu naplnit.
Klub, který nenahlásí žádné delegáty (konkrétně Béčko), ztratí možnost zastupovat své zájmy 
na zasedání. V případě Knights je pak nutná nominace přímo od zastřešující TJ, případně plná 
moc od TJ.
Rovněž do 27. října lze nominovat kandidáty do volených funkcí. 
Neformální doplnění – zejména ze vzdálenějších klubů mohou delegáti využít  této nabídky. 
Jednu osobu bude zpáteční cesta stát pouze 200 korun.

Halové mistrovství 2012
Propozice a všechny momentálně známé informace včetně podmínek a pokynů k přihlášení 
naleznete v samostatném souboru.
Přihlášené týmy (s uhrazeným startovným): Old Boys,  Bílovice Sígrs, Liberec Titans, Brno 
Alligators, Karlovy Vary Pharaohs
Přihlášené týmy (bez úhrady startovného): Česká Lípa Traitors
V případě, že se do 28. října nepřihlásí a přinejmenším zálohu nezaplatí  alespoň šest týmů, 
turnaj bude zrušen. Vzhledem k tomu, že lhůta připadá na neděli a banky peníze nepřipisují 
ihned, je nutné platbu zadat nejpozději ve čtvrtek.

Rozhodnutí DK
46/2012 – Příbram Bobcats byli potrestáni pokutou 400 Kč za nadměrný počet faulů v zápase 
(PAN-BOB).
47/2012 – Pardubice Bucks byli potrestáni pokutou 270 Kč za nestejné kalhoty hráčů v zápase 
(LIO-BUC).
48/2012 – Pardubice Bucks byli potrestáni pokutou 270 Kč za nestejné kalhoty hráčů v zápase 
(BOB-BUC).
50/2012 – Příbram Bobcats byli potrestáni pokutou 5000 Kč za nedostatečné statistiky (BOB-
LIO).
Přehled všech vydaných rozhodnutí  v plné verzi  i  momentálně známých na rozhodnutí  DK 
čekajících podnětů naleznete v příslušné sekci webu.

Adresář ČAAF
Byl  vydán  aktualizovaný  Adresář,  který  zohledňuje  všechny nahlášené  změny od  poslední 
verze z 24. srpna.

Přestupy a hostování
PAN->STA Adam Citta
PAN->STA Jiří Vácha (odstupné 3200)

Zprávy ČAAF

http://archiv.caaf.cz/upload/normyCAAF/Adresar.pdf
http://www.caaf.cz/index.php?path=disciplinarni-komise/
http://archiv.caaf.cz/upload/zpravyCAAF/ZpravyCAAF_2012_32a.pdf
http://www.lidl.cz/static_content/lidl_cz/images/CZ/CD_2012_brozura.pdf

