
Komise miniflagu
Jakub Křivohlávek oznámil z osobních důvodů rezignaci v komisi miniflagu. Jediným členem 
tak zůstává Petr Zourek. Jeho úkolem nyní bude spolupřipravit školení trenérů flag fotbalu.

Halové mistrovství 2013
Po jednáních se stranami, které nabídli pořadatelství turnaje se Předsednictvo ČAAF rozhodlo 
spolupracovat s klubem Přerov Mammoths, který nabídl nejvýhodnější nabídku.
Turnaj se uskuteční v sobotu 30. listopadu v Přerově (tenisová hala TJ Spartak, ulice U tenisu). 
Startovné v turnaji je 12000 pro nečleny, resp. 9000 pro členy. Poslední možnost přihlášení je 
11. listopadu. Do 10. října však platí „akční“ startovné a to 4800 pro členy,  resp. 6500 pro 
nečleny, jde tedy o slevu ve výši ca. 50 procent.
Člen  je  definován  jako  tým  přihlášený  členským  klubem ČAAF,  vystupující  pod  názvem 
tohoto klubu a složený (na dvě možné výjimky) ze členů tohoto klubu. V ceně startovného je 
oběd pro členy týmu.
Propozice turnaje a přihláška.

Odstupné
Pro potřeby určování odstupného platí, že sezóna, resp. juniorská soutěž skončí 10. listopadu 
2013.  Přestupy  (osob  juniorského  věku)  před  tímto  datem  jsou  považovány  za  přestupy 
v soutěžním období, u pozdějších přestupů jde o přestupy v nesoutěžním období bez ohledu na 
věk přestupujícího.

Žádost Bucks
Pardubice Bucks žádali o výjimku pro hráče Michala Renga, aby mohl hrát juniorskou soutěž. 
Reng je  ročník  1993 a  touto  problematikou  se  zabýval  již  i  Parlament,  který  jednoznačně 
udělování výjimek tohoto typu zamítl. Stejně nyní rozhodla i Rada.

Juniorský program – kemp II.
O kempu

• Kemp je součástí juniorského programu (kemp I. se pro nezájem neuskutečnil)
• Kempů se kromě juniorů (tzn. narození mezi 1.1.1994 a 12.10.1998) se smí zúčastnit i 

hráči  starší,  avšak  pouze  v  případě,  že  nikdy  neodehráli  žádný  soutěžní  zápas  (tzn. 
naprostí nováčci)

• Termín kempu: 12.-13. října, zhruba od sobotních 10:00 do nedělních 17:00
• Místo  kempu:  buď  Plumlov  (okres  Prostějov),  nebo  Nová  Ves  u  Chotěboře  (okres 

Havlíčkův Brod)
Povinnosti účastníků

• Účast členů klubu na kempu je zdarma – ve smyslu absence zvláštního poplatku za účast. 
Účastníci si však hradí náklady spojené s kempem, tzn. dopravu a pobyt

• Povinnosti hráčů jsou přiměřeně dle Herního řádu, oprávněni k účasti jsou pouze osoby s 
hráčskou licencí (B a vyšší)

• Z každého klubu (který dodá hráče) se kempu mohou zúčastnit  i trenéři  vykonávající 
pomocnou  roli  pro členy trenérského poolu.  Pro tyto  trenéry je  to  tedy určitá  forma 
praktického školení

Konsekvence
• Účast hráče na alespoň jednom kempu je splnění podmínky o odehranosti sezóny dané 

Nařízením Rady 1/2013
• Účast alespoň 10 (resp. 5 pro účastníky ČLAF B) hráčů na alespoň dvou kempech je 

splnění  podmínky  o  fungujícím  juniorském  programu.  Pozn.:  podmínku  lze  splnit  i 
kombinací jednoho kempu a jednoho turnaje

Zprávy ČAAF

http://www.caaf.cz/upload/normyCAAF/Prihlasky.xls
http://www.caaf.cz/upload/normyCAAF/Propozice2013HM.pdf


Role ČAAF
• ČAAF zajistí pro kemp 4-8 trenérů z trenérského poolu
• ČAAF hradí pronájmy tréninkových prostor

Přihlašování na kempy
• Do 28.  září  musí  všechny  kluby  nahlásit  počet  svých  účastníků  na  kempu.  Nikoliv 

konkrétní jména účastníků, pouze jejich počet
• Pro tento počet účastníků bude pořadatel garantovat ubytování a stravování (pro případně 

později  přihlášené  se  pořadatel  obojí  pokusí  zajistit  také,  avšak  již  to  nebude 
garantované), budou-li o to žádat

• Pokud se těmito přihláškami nenaplní minimální počet účastníků – 30 – bude kemp 
zrušen 

• Do 10. října musí  kluby nahlásit  již konkrétní  jmenný seznam osob,  které  se kempu 
zúčastní (a případně jejich herní pozice)

• Na místě bude provedena kontrola totožnosti (oprávněnost k účasti)
• V případě, že reálný počet účastníků kempu bude nižší, než vyhlášené minimum, bude 

každému klubu, který nenaplnil  příslíbenou kvótu hráčů, účtován sankční poplatek ve 
výši 1000 korun za každého chybějího hráče

Stravování a ubytování
• Ubytování je možné ve dvou úrovních – hromadné s vlastními spacáky (do 100 Kč) nebo 

standardnější ubytování v penzionu nižší nebo střední kategorie (do 400 Kč). Lze zajistit 
noc z pátku i ze soboty

• Stravování  – součástí  ubytování  jsou snídaně.  Sobotní  oběd,  sobotní večeři  a  nedělní 
oběd lze zajistit, avšak v bloku, tzn. buď všechna tři jídla nebo žádné (do 300 Kč)

Kemp III.
• Bude nabídnut k účasti v dalších Zprávách. Místem bude Praha nebo Ostrava (Kravaře)

Flagový turnaj dětí
V sobotu 28. září končí lhůta pro přihlášky na flagový turnaj dětí konaný 19. nebo 26. října 
(dle  nabídek  pořadatele).  Informace  o  turnaji  v propozicích.  Dosud  se  do  turnaje  nikdo 
nepřihlásil.

Přestupy
PAN->PBP Jan Šesták Bez odstupného
PAN->PBP Jeremy Saal Bez odstupného
PAN->PBP Miroslav Vogal Bez odstupného
PAN->PBP Jan Sýkora Bez odstupného
PAN->LIO Jan Liška Bez odstupného
PAN->LIO Ondřej Kadeřábek Odstupné 6750
PAN->LIO Jakub Ječmínek Odstupné 2250
PAN->PBP Jiří Tomeš Hostování
PAN->PBP Nico Němec Hostování
PAN->PBP Chistopher Mumba Hostování
PAN->PBP David Nešpor Hostování
PAN->PBP Timotej Janda Hostování
PAN->PBP Pavel Kriesman Hostování
PAN->PBP Matěj Moša Hostování
PAN->PBP B. D. Pham Nguyen Hostování
PAN->PBP Jan Rauš Hostování
PAN->PBP Adam Smrekovský Hostování
PAN->PBP Lukáš Zaic Hostování

Zprávy ČAAF

http://www.caaf.cz/upload/normyCAAF/Propozice2013FT1.pdf
http://www.caaf.cz/upload/normyCAAF/prihlaska-kemp.xls


TIT->PTR Jan Veselý Bez odstupného
MMT->STE Richard Blaho Bez odstupného

Termíny
So 21.9. Juniorský turnaj v Plzni
St 25.9. Jednání Rady (předběžný termín)
So 28.9. Turnaj 7s týmů v Ústí nad Labem
So 28.9. Přihlášky na flagový turnaj dětí (link)
Út 1.10. Junioři Lions, kteří chtějí mít sezónu jako odehranou, musí mít licenci
So 5.10. Startovné a soutěžní kauce na flagový turnaj dětí
So 5.10. Možnost odvolat účast na flagovém turnaji dětí
So 5.10. Juniorský turnaj v Ostravě
So-Ne 12.-13.10. Juniorský kemp (předběžný termín)

14 dní předem: Náhlašení počtu účastníků kempu
2 dny předem: Náhlašení konkrétních účastníků

So 19.10. Juniorský turnaj v Praze
So 19.10. Flagový turnaj dětí (nebo 26.10.)
So-Ne 26.-27.10. Juniorský kemp (předběžný termín)
So 2.11. Juniorský turnaj (patrně bude zrušeno)
Pá 8.11. Rychlokurs pro naprosté začátečníky v trénování fotbalu
So-Ne 9.-10.11. Školení trenérů 1+2
So 16.11. Seminář členských klubů
Ne 17.11. Zasedání Parlamentu ČAAF
So-Ne 23.-24.11. Školení trenérů 3+4
So 30.11. Halové mistrovství ČR v americkém fotbalu 2013
So-Ne 7.-8.12. Školení trenérů 5+6
So 14.12. Školení trenérů flag fotbalu (termín čeká na potrvzení komise miniflagu)
So-Ne 11.-12.1. Školení trenérů 7+8
So-Ne 25.-26.1. Školení trenérů 9+10
So-Ne 1.-2.2. Školení rozhodčích

Zprávy ČAAF

http://www.caaf.cz/upload/normyCAAF/Propozice2013FT1.pdf

