
Teplice Nordians
Předsednictvo přijalo přihlášku klubu Teplice Nordians. Klub se rozhodl neuhradit člensský 
příspěvek na rok 2013 (aktivní hodlá být až v roce 2014) a členství bylo proto technicky ihned 
pozastaveno.
Členství klubu musí ratifikovat Parlament na svém nejbližším zasedání.

Adresář
Byl aktualizovaný adresář ČAAF. Kromě kontaktů na Nordians došlo k úpravám i u Mustangs.

Juniorská liga
Úplnou přihlášku do juniorské ligy nepodal ani jeden klub. S určitými výhradami přihlášku 
podali Prague Lions (do 11s formy) a Prague Black Panthers (do 7s formy). Z tohoto důvodu, 
v souladu s Propozicemi, nelze ČJLAF 2013 vyhlásit a juniorská liga se letos neuskuteční.
Klubovým  zástupcům  byly  rozeslány  možné  podoby  juniorského  programu,  který  byl 
v rámcové  podobě  přijat  Parlamentem.  I  touto  formou  jsou  nyní  kluby  vyzvány,  aby  se 
k navrženým podobám vyjádřily.

Flagová soutěž dospělých
ČAAF eviduje 7 přihlášek, 2 z nich jsou zatím neúplné. Forma soutěže je nyní diskutována 
s účastníky.

Pozastavení členství členů
Rozhodnutím Předsednictva  bylo  pozastaveno členství  v  ČAAF (s  odkazem na bod 3.B.2. 
Stanov a bod 3.B.1. Disciplinárního řádu) z důvodu přetrvávajícího dluhu vůči ČAAF členům 
Přemyslovi  Bindíkovi  a  Liboru  Coufalovi.  Členství  bude  obnoveno  v  okamžiku  úhrady. 
Pakliže by k úhradě nedošlo do 31.8., bude členství pozastavené do 30.6.2014 bez ohledu na 
případnou budoucí platbu.

Rozhodnutí DK
56/2013 – Karlovy Vary Warriors byli potrestáni pokutou 500 Kč za počet faulů a nepřiravený 
areál (teplá voda) pro zápas WAR-HIP.
57/2013 – Příbram Bobcats byli potrestáni pokutou 600 Kč za pozdní přijezd sanitky na zápas 
BOB-ALL.
58/2013 – Brno Alligators budou za nestejnou barvu kalhot případně potrestáni dle rozhodnutí 
Parlamentu ve věci jejich odvolání za stejné provinění v jiném zápase.
59/2013 – Bílovice Sígrs byli potrestáni pokutou 1100 Kč za počet faulů a nestejné kalhoty 
v zápase SGR-MMT.
60/2013  –  Budweis  Hellboys  byli  potrestáni  pokutou  675  Kč  za  nestejné  kalhoty  hráčů 
v zápase SGR-HEL.
61/2013 – Rozhodčí Daniel Šuška, Jan Pěnička a Kristián Koller byli napomenuti za špatně 
odměřenou penaltu v zápase RNG-BUC.
62/2013 – Karlovy Vary Warriors byli potrestáni pokutou 450 Kč za nepřiravený areál (teplá 
voda) pro zápas WAR-MUS.
63/2013 – Rozhodčí Jan Klimeš a Petr Moravec nebyli potrestáni za pozdní příjezd k zápasu 
LIO-ALL.
64/2013 – Prague Lions byli potrestáni pokutou 600 Kč za počet faulů v zápase LIO-ALL.
65/2013  –  Budweis  Hellboys  byli  potrestáni  pokutou  1013  Kč  za  nestejné  kalhoty  hráčů 
v zápase HEL-KNI.
66/2013 – Prague Hippos byli napomenuti za pozdní odevzdání soupisky zápasu HIP-PIT.
67/2013 – Jakub Nietsch byl potrestán pokutou 2000 Kč a zákazem startu ve dvou nejbližších 
zápasech jakékoliv úrovně za vulgární urážku rozhodčích zápasu LIO-PBP.

Zprávy ČAAF



68/2013  –  Budweis  Hellboys  byli  potrestáni  pokutou  1520  Kč  za  nestejné  kalhoty  hráčů 
v zápase DTS-HEL.
Odvolání v případě 15/2013 – Pokuta Remigia Machury byla potvrzena, navíc byl potvrzen 
zákaz činnosti udělený ADV (na zhruba 1.5 roku, blíže v rozhodnutí).
Úplná rozhodnutí naleznete v příslušné sekci webu.
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http://www.caaf.cz/index.php?path=disciplinarni-komise/

