
Warriors a Mammoths
Předsednictvo ČAAF přijalo dva nové kluby – Karlovy Vary Warriors a Přerov Mammoths. 
Členství obou klubů musí ratifikovat Parlament na svém nejbližším zasedání.

Školení rozhodčích ČLAF
Školení 2013 proběhne 9.  února a 10.  února v Olomouci  na Přírodovědecká fakultě  (ulice 
17.listopadu).  Sobotní  část  je  určena  zejména  nováčkům (základy pískání,  pravidel  apod.), 
nedělní všem (pokročilé učivo, sjednocení technických norem, postupů apod.).
Pro zájemce lze zajistit ubytování, případně i program na sobotní večer. Samotné školení je 
zdarma,  nicméně  na  ubytování  a  jídlo  (pizza  rozvozem,  pití,  občerstvení)  bude  vybírán 
příspěvek zhruba 300-500 za den.
Účast na školení je pro nováčky nezbytnou podmínkou pro zahájení činnosti.
V případě zájmu je nutné se přihlásit nejpozději do konce ledna (uveďte prosím, zda-li budete 
mít zájem o ubytování/jídlo). 

Česká olympijská nadace
Česká olympijská nadace podporuje individuální malé sportovce ve věku 6-18 let. Nezáleží na 
talentu,  ale  na chuti  sportovat.  Patrony projektu jsou medailisté  z  Vancouveru a  Londýna. 
Hlavním partnerem nadace je Česká televize.
Informace  o  projektu  včetně  formuláře  k vyplnění  žádosti  naleznete  na  webu  nadace.  Na 
prezentačním plakátu nadace je vyobrazeno 14 sportovců nebo sportovních náčiní. Minimálně 
jeden obrázek (možná dva) z nich se týká fotbalu, tak věřme, že fotbal nebude hrát jen roli 
vděčného  odvětví  pokud  jde  o  fotografie…  Participace  v projektu  je  každopádně  čistě 
individuální, čerpání neprobíhá přes ČAAF.

Propozice ČLAF
Více o Propozicích v samostatném článku.

Prodej míčů a flagových setů
Informace hledejte v nové záložce v části webu ČAAF->Prodej výstroje.
Hlavními  třemi  míči  k prodeji  jsou  kožený  zápasový  míč  „NFL“  za  1500  korun,  jeho 
tréninková replika za 500 korun a míč vhodný pro flag dětí (menší velikost) za 300 korun.

Úrazové pojištění
Všechny informace o postupu při  hlášení pojistné události  naleznete  v nové záložce v části 
webu ČAAF->Úrazové pojištění.
Nově se při posílání tiskopisu požaduje vyjádření klubu, který potvrdí, že ke zranění skutečně 
došlo  při  fotbalové  aktivitě  (zápase  nebo  tréninku).  Toto  vyjádření  není  nutné,  pakliže  je 
zranění uvedeno přímo v Zápise (kam jej mají týmy možnost zapsat v rámci vyjádření týmu, 
které je týmům k dispozici).

Kredity
Kredity získané během roku 2012 mají  hodnotu 30000 korun a mezi  kluby jsou rozdělené 
následovně (částky jsou zaokrouhleny na stovky korun dolů):
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http://www.caaf.cz/index.php?path=kontakty/pojisteni/
http://www.caaf.cz/index.php?path=kontakty/prodejvystroje/
http://www.caaf.cz/?path=zpravy/1272-propozice-claf-2012.html
http://www.chess.cz/www/assets/files/aktuality/NadaceQaA_IV_12_10_12.pdf
http://nadace.olympic.cz/
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V tabulce  uvedené částky lze čerpat  pouze k nákupu nových míčů  Wilson nebo na úhradu 
trenérského poolu. V případě úhrady za trenérský pool platí zvýhodněná cena za trénink a to 
800 korun.
Částky je nutné vyčerpat do konce února 2013.

Přestupy
BUC->GLA Kvaček Michal Bez odstupného
BUC->GLA Ondráček Lukáš Bez odstupného
PAN->HIP Votruba Jan Bez odstupného
PAN->HIP Kříž Kryštof Bez odstupného
LIO->HIP Kadlec Martin Bez odstupného

Trenérské licence
Pro získání  trenérské  licence  C je  nutné  absolvování  trenérských  školících  dnů (alespoň 6 
účastí v libovolné kombinaci úrovní a ročníků) a účast na trenérském kurzu II. třídy (včetně 
závěrečné zkoušky).
Účast na trenérském kurzu II.  třídy však splňuje i  podmínku (resp. jednu z nich) trenérské 
licence B. Jinak řečeno, absolvent tohoto kurzu má „předškoleno“ a v rámci jednoho kurzu 
splnil podmínky jak pro licenci C, tak i pro licenci B. Nicméně pozor, účast na trenérském 
kurzu  II.  třídy  je  jednou  z podmínek,  nikoliv  jedinou  podmínkou  pro  licenci  B,  tzn. 
absolvováním tohoto kurzu automaticky na licenci B nevzniká.
Trenéři, kteří své licence získali v roce 2011 (v roce 2012 žádné nové licence vydané nebyly), 
neabsolvovali trenérský kurz II. třídy, ale pouze blíže nespecifikovaný všeobecný kurz. Tento 
kurz ČAAF považuje za splnění podmínek pro licenci C, avšak nepůjde jej uznat pro licenci B. 
Pakliže nynější držitelé licence C budou chtít „upgradovat“ na licenci B, tak musí absolvovat 
řádný kurz II. třídy. (Pozn.: pokud příslušná škola doloží opak (tzn. šlo o trenérský kurz II. 
třídy), tak i pro absolventy ročníku 2011 bude platit, že jim mají „předškoleno“. Se školou se 
nyní v této věci jedná.)
Osobám,  které  již  mají  z minulosti  trenérskou  licenci  C  (nebo  vyšší)  z jiného  sportu  a 
absolvovali  kromě  sportovní  specializaci  i  všeobecný  základ  sportovního  tréninku,  bude 
uznáno teoretické minimum z jiného sportu a pro fotbalovou licenci  C postačí  absolvování 
trenérských školících dnů.

Všeobecný kurz
Všeobecný kurz je zajištěn FSpS na Masarykově Univerzitě v Brně (univerzitní kampus v Brně 
Bohunicích) o dvou víkendech na přelomu ledna a února.  První blok je od pátku 25.1.  do 
neděle 27.1., druhý blok je následující víkend (sobota a neděle 2. a 3.2.).
Přihlášky k všeobecnému kurzu posílejte na email info@caaf.cz. do 31. prosince. Poté budete 
vyzváni k úhradě poplatku 3500 korun. K úhradě musí dojít během následujících 10 dnů, tzn. 
do  10.  ledna.  Zrušená  účast  (neúhrada  zmíněného  poplatku  poté,  co  se  přihlásíte)  bude 
sankcionována částkou 1000 korun.
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Tento  poplatek  není  přijmem  ČAAF,  která  pouze  všeobecný  kurz  zprostředkovává,  ale  zajišťující  školy.  ČAAF  nicméně  jako 
„velkododavatel“  má  možnost  mírně  upravit  cenu za  jednotlivce  a  pevně  věříme,  že  tuto  cenu v případě  účasti  dostatečného  počtu 
dokážeme snížit. Pakliže bude výsledná cena nižší, bude „přeplatek“ účastníkům vrácen.

Více informací  o  tomto  kurzu naleznete  přímo  na  stránkách FSpS.  V případě  zájmu může 
ČAAF  asistovat  při  zajištění  ubytování  v místě  apod.  Zájem  o  zprostředkování  ubytování 
uveďte prosím do přihlášky (pokud nebudete žádat ubytování ve všechny tři dny, tak prosím 
specifikujte svůj požadavek). 
Lze využít i obdobných nabídek jiných škol, kurzy v jiných termínech nebo na jiných školách 
si zájemci  musí  dohodnout individuálně a ČAAF pro tyto  kurzy neposkytuje  žádný servis. 
V případě zájmu o tyto alternativní kurzy dbejte obezřetnosti a ujistěte se, že jde skutečně o 
akreditovaný kurz „Vědecký základ sportovního tréninku“. Jeho parametry rovněž naleznete na 
výše uvedeném odkazu. 

Rozhodnutí DK
Přehled všech vydaných rozhodnutí  v plné verzi  i  momentálně známých na rozhodnutí  DK 
čekajících podnětů naleznete v příslušné sekci webu.
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http://www.caaf.cz/index.php?path=disciplinarni-komise/
http://www.fsps.muni.cz/celozivotni/nabidky-trenerskeho-vzdelavani-204.html

