
Trojice nařízení
Rada přijala nařízení týkající se dopingu, pořizování záznamů zápasů a statistik. Všechna tři 
nařízení jsou pouze novelizovací dříve vydaných norem a jejich současnou podobu lze nalézt 
v sekci Normy ČAAF. 
Z norem nebo souvisejících dokumentů zbývá před sezónou zveřejnit ještě následující

• Odstupné (jde o podobu přijatou Parlamentem)
• Termínovou listinu (konečná podoba, ČLAF A, bude zveřejněna po nahlášení míst a 

časů zápasů)
• Disciplinární  řád  (bude  diskutován  v rámci  Parlamentu  a  Rada  jej  delegátům 

Parlamentu nabídne k ratifikaci v týdnu po zasedání Parlamentu)
• Sazebník poplatků (bude zveřejněn po odsouhlasení klíčových částek Parlamentem)

Požadavky na hřiště
Přehledně  znázorněné  požadavky na  značení  hřišť  vycházející  z Herního  řádu a  Standardů 
areálů byly zveřejněny již tradičně jako samostatný článek.

Dresy Prague Black Hawks
Z důvodů možných nejasností o barvě  známých dresů klubu Prague Black Hawks, byl klub 
vyzván, aby sám stanovil určil jejich barvu (resp. určil, zda-li jsou bílé nebo barevné). Klub své 
dresy prohlásil za bílé a v tomto duchu budou rozhodčí na zápasech postupovat.
Praktický důsledek je takový, že tým nebude muset oznamovat barvu dresů na zápasech venku 
(neboť jsou prohlášeny za bílé). Pokud v těchto dresech ale bude chtít hrát doma, tak to bude 
možné jedině v případě, že hosté nastoupí v barevných dresech a Black Hawks svého soupeře o 
toto musí požádat a soupeř s tím musí souhlasit. Pokud se tak nestane (tzn. hosté s dohodou 
nebudou souhlasit nebo žádná dohoda nebude iniciovaná) a hosté k zápasu přijedou v bílých 
dresech, tak zápas nebude možné zahájit z viny domácího týmu, který nenastoupil v dresech 
odlišné barvy.
Pozn.: pravidlo zní, že barvy dresů týmů musí být odlišné a současně určuje, že hosté musí 
nastoupit v bílých dresech (není-li dohodou určeno jinak). Z toho plyne, že týmem, na kterém 
je odlišení, jsou domácí.

Pozastavení členství dvou členů ČAAF
Předsednictvo  rozhodlo  o  pozastavení  členství  Tomáše  Nováka  a  Františka  Wesserleho 
v ČAAF. Oba budou informováni svým klubem, Ostravou Steelers.
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