
Přehled získaných kreditů
V sekci  ČAAF  webu  byl  zpřístupněn  přehled získaných  kreditů.  Na  druhém  listu  téhož 
dokumentu účastníci soutěží naleznou stav soutěžních kaucí.

Kredity za fotografie
Pět kreditů bylo za konstruktivní přístup k fotografiím členů přiděleno těmto klubům:

• Brno Alligators
• Karlovy Vary Warriors
• Ostrava Steelers
• Pardubice Stallions
• Prague Lions
• Prague Mustangs
• Přerov Mammoths
• Šumperk Dietos
• Trnava Bulldogs
• Ústí nad Labem Blades
• Vysočina Gladiators

Během trvání  ČLAF  bude  vyhlášeno  ještě  (alespoň)  jedno  kolo,  kdy  budou  za  fotografie 
přisuzovány další kredity.

Kredity za statistiky
Týmu, který správné a úplné statistiky dodá v den zápasu nebo následující den, bude přidělen 
jeden kredit. 

Platby
Do FAQ sekce webu byly vloženy otázky a odpovědi týkající se „platebního styku“. Naleznete 
tam odpověď na otázku, kdy nejpozději je třeba provést úhradu tak, aby přišla včas. Současně 
však upozorňujeme, že na zpracování platby má ČAAF až 7 dní a platby na poslední chvíli se 
nedoporučují.
V žádném případě nelze doporučit platbu složenkami České pošty.  Platba je připsána až po 
několika dnech a ačkoliv zadáte VS i popis platby, tak se buď nezobrazí vůbec nebo nečitelně a 
platbu pak nelze přiřadit.
U všech plateb uveďte prosím srozumitelný popis platby a jde-li u jednotlivce, tak i rodné číslo 
na VS. Bez těchto identifikačních znaků nelze platbu přiřadit.

Uzamykání soupisek
V ČLAF A budou pro potřeby statistik vydávány týmové soupisky. Z toho důvodu je uzávěrka 
pro zapsání hráčů na týmovou soupisku (je to předstupeň a podmínka pro zápasovou soupisku) 
vždy  ve  středu před daným zápasem (v  23:59).  V průběhu  čtvrtka  dojde  k nezvratnému 
uzamčení  týmových soupisek a na zápasovou soupisku půjdou zapsat  jen hráči uvedení na 
týmové soupisce k okamžiku uzamčení.

Změny v     Termínové listině  
V důsledku  odložení  zápasů  prvního  kola  došlo  k několika  termínovým  změnám  a  níže 
uvedené zápasy mají následující nové termíny:
Rangers-Blades: sobota 27.4., 14:00
Pitbulls-Dietos: sobota 18.5., 14:00
Warriors-Mustangs: sobota 1.6., 14:00
Steelers-Stallions: neděle 16.6., 16:00
Hellboys-Knights: sobota 22.6., 14:00
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Bucks-Titans: neděle 23.6., 14:00
Na žádost klubu Prague Black Panthers došlo k těmto změnám:
Black Panthers-Lions: sobota 13.4., 14:00
Lions-Black Panthers: neděle 28.4., 16:00

Certifikace areálů
V necertifikovaných areálech (a na necertifikovaných hřištích) nelze hrát soutěžní zápasy.
Certifikační  protokoly schválených  areálů  jsou zobrazeny na webu v „profilu“  příslušného 
areálu (například zde).
Dosud nejsou certifikovány tyto areály:

• Praha, Libuš

Facecheck
Všichni hráči hrající ČLAF, kterým nebylo 18 let (tzn. 17letí) musí při facechecku předložit 
souhlas rodičů s nastoupením k zápasu. Bez souhlasu hráče nelze připustit ke hře a posuzuje se 
stejně jako nedoložení totožnosti.
 
Spolupráce s     Fit-Pro Czech  
V rámci partnerství se společností Fit-Pro Czech, partnerem ČAAF v oblasti sportovní výživy, 
potravinových doplňků a vybavení pro fitness a funkční trénink, upozorňujeme na celoroční 
možnost zvýhodněného nákupu v rámci e-shopu na www.fit-pro.cz. Sleva ve výši 10 % bude 
poskytnuta na základě kódu ČAAF2013, který je potřeba uvést do políčka pro promo kód.
Doprava nad 2500 Kč je zdarma, v rámci Prahy je možnost odběru zboží ve fitcentrech Eagle 
Fitness (Nadmlejnská 1) a Hammer strength fitness (Kovanecká 2405) na Praze 9. V tomto 
případě zadávejte osobní odběr a do poznámky vepište osobní odběr a název fitness centra.
U partnera lze objednat i časopis Muscle & Fitness jako možnost dárku pro diváky domácích 
zápasů.

Připsání bonusů od mBank
Všechny kluby jsou  tímto  vyzvány k dodání  seznamů osob,  za  které  chtějí  připsat  bonusy 
z marketingové kampaně mBank. Do konce dubna je nutné poslat seznam těchto osob na email 
mbank@caaf.cz.

Přestupy
HEL->LIO Jan Kameník Bez odstupného
PAN->HIP Michal Svozil Bez odstupného
PAN->HIP David Hons Bez odstupného
PAN->PBP Šimon Kovařík Bez odstupného
PAN->PBP Che Johnson Bez odstupného
PAN->PBP Lukáš Kolář Bez odstupného
PAN->PBP Šimon Kovařík Bez odstupného
PAN->PBP Ondřej Kodr Bez odstupného
PAN->PBP Vlastimil Tománek Nehráč
PAN->PBP Peter Matlovič Nehráč
LIO->PBP Aleš Hovorka Nehráč
LIO->TIT Jan Sucharda Hostování
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