
Zasedání Parlamentu
Zopakování z předchozích Zpráv
Zasedání Parlamentu se uskuteční v neděli 17. listopadu v Praze. O den dříve se na témž místě 
uskuteční klubový seminář, což bude nová platforma pro řešení problémů klubů, vysvětlení 
některých norem, diskusi nad nimi a zpětnou vazbu.
Sobotní program začne předběžně ve 14:00 a potrvá až do večera, nedělní v 10:00 nebo 11:00. 
Proti předchozím Parlamentům se počítá s výrazně kratším zasedáním, tzn. koncem nejpozději 
v 16:00 (očekáváný konec mezi 14:00 a 15:00).
Program bude zveřejněn později.

Ubytování při zasedání
Delegátům  Parlamentu  bude  nabídnuta  možnost  nocování  v hotelu  Exe  Iris  (přímo  na 
stadionu). Cena za pokoj 750 korun bez snídaně, 1000 se snídaní. Uzávěrka objednávek bude 
1. listopadu. Forma nahlašování bude vyhlášena společně s programem zasedání.

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
Jakubovi Nietschemu. Členství bude obnoveno v okamžiku úhrady.
Pakliže by k úhradě nedošlo do 31.10., bude členství pozastavené do 30.6.2014 bez ohledu na
případnou budoucí platbu.

Spolky
V souvislosti  s přijetím  nového  Občanského  zákoníku  se  od  1.1.2014  všechna  občanská 
sdružení  (tzn.  všichni  členové  ČAAF  i  samotná  ČAAF)  přemění  na  spolky.  Tato  změna 
proběhne „automaticky“,  nicméně  něco musí  udělat  i  každé  občanské  sdružení.  Konkrétně 
provést změnu názvu a případně upravit své stanovy. Na tuto změnu ale má tři roky!
Vzhledem k všeobecné nejasnosti v mnoha i podstatně zásadnějších věcech, které Občanský 
zákoník mění a tříleté lhůtě rozhodně členům nedoporučujeme překotnou a panickou snahu vše 
řešit začátkem ledna a vyčkat. V tomto případě nehrozí žádné riziko prodlení, opomenutí apod. 
Jakmile bude jasněji, budou členské kluby informovány.
Avšak pokud by valné  hromady členských  klubů měly  počátkem roku 2014 rozhodnout  o 
změně stanov, tak je nutné tak učinit již v souladu s novým OZ.
Právní rozbor najdete na stránkách ČUS (včetně odkazů).

ČAAF míče
Parlament ČAAF rozhodne o používání jednotných „ČAAF“ míčích (brandované míče Wilson 
1100).  V případě  odsouhlasení  by platily  následující  podmínky  –  standardní  prodejní  cena 
1400 Kč. Každý klub by dostal 2 míče zdarma (nutná včasná úhrada startovného do ČLAF 
2014 a osobní účast na jarním zasedání, kde by došlo k předání), dalších 5 míčů si kluby budou 
moci koupit za zvýhodněnou cenu 1000 Kč skrze kredity získané v sezóně 2013. Při celkovém 
požadavku 10 míčů by tak jeden míč vyšel i na 920 korun.

Propozice ČLAF 2014
Hlasem čtyř radních z pěti hlasujících byly přijaty Propozice ČLAF 2014. Stejně jako již vloni 
jde o pracovní návrh, který bude později revidován. 

Juniorský tým Prague Black Hawks
Hlasem tří radních ze čtyř hlasujících bylo odsouhlaseno, že klub Prague Black Hawks splnil 
podmínku danou Herním řádem 2011. Navýšené startovné ve výši 25000 korun bude klubu 
vráceno poté, co juniorský tým řádně dohraje Juniorský pohár 2013.
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Trenérské kurzy
Vyhlášeny trenérské kurzy na zimu 2013/2014. Více v samostatném dokumentu na webu a 
v příslušné části webu.
Do 8. října musí být přihlášeno alespoň 20 účastníků, v opačném případě budou kurzy zrušeny.
Dosud přihlášeno účastníků: 6

Všeobecný kurz
Masarykova univerzita již rovněž zveřejnila svůj zimní termín a pravděpodobně úplný výčet 
možných termínů je tedy následující:

• 15.-17.11. a 6.-8.12. na VOŠ ČUS v Praze (cena kurzu 3100 Kč)
• 24.-26.1. a 1.-2.2. na FSpS MU v Brně (cena kurzu 3500 Kč)
• 14.-16.2. a 28.2.-2.3. na FTVS UK v Praze (cena kurzu 3500 Kč)
• 7.-9.3. a 28.-30.3. na VOŠ ČUS v Praze (cena kurzu 3100 Kč)
• FTK UP v Olomouci nenabízí kurzy, do kterých by se mohli zapsat jednotlivci

Halové mistrovství 2013
Kompletně přihlášené týmy: Brno Alligators, Old Boys, Pilsen Patriots
Dílčí přihlášky: -
Rada přijala následující výjimku z obecných pravidel týkající se výstroje - Výstroj hráčů je 
daná pravidly a Herním řádem, konkrétně

• Dres: shodná pravidla jako v ČLAF
• Kalhoty: shodná pravidla jako v ČLAF (výjimka: stejné kalhoty musí mít většina hráčů; 

pakliže hráči nebudou mít stejné kalhoty ani většinově, tak sankce 2000 Kč)
• Ponožky: shodná pravidla jako v ČLAF
• Rukávy: shodná pravidla jako v ČLAF
• Obuv: nutná obuv do haly

Juniorský program – kemp II.
Na kemp bylo přihlášeno 16 juniorů a 2 nováčci. Kemp byl zrušen.

Juniorský program – kemp III.
O kempu

• Kemp je součástí juniorského programu (kempy I. a II. se pro nezájem neuskutečnily)
• Kempů se kromě juniorů (tzn. narození mezi 1.1.1994 a 26.10.1998) se smí zúčastnit i 

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

• Termín kempu: 26.-27. října, zhruba od sobotních 10:00 do nedělních 17:00
• Místo kempu: buď Praha, nebo Kravaře (okres Opava)

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
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• 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

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

Přihlašování na kempy
• Do 12. října 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 24. 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 klesne pod 30, 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 v bezprostřední blízkosti za cenu 500-600 Kč (Kravaře), resp. 500 

Kč (Praha). 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) za cenu 300 Kč.

Flagový turnaj dětí
Do turnaje se přihlásil jeden tým, turnaj byl zrušen. Další turnaj bude pravděpodobně vyhlášen 
na období mezi listopadem a lednem a šlo by o turnaj halový.

Informace od ADV
Ve  čtvrtek  26.9.  se  zástupce  ČAAF  zúčastnil  vzdělávací  přednášky  na  téma  "Doping  ve 
sportu". Nejdůležitějším výstupem je apelace na všechny sportovce, aby potravinové doplňky 
(tzv. suplementy) kupovali pouze z důvěryhodných zdrojů a neobjednávali je ze zahraničí přes 
internet, poměrně velká část těchto výrobků obsahuje zakázané látky, ačkoliv to nemá napsáno 
na obale.

EFAF
Zasedání parlamentu (general assembly) EFAF nepřineslo vůbec nic nového, dokonce se dá 
říct, že zpětně není jasné, proč se vlastně uskutečnilo. Pořád platí, že proti sobě stojí dva bloky, 
jeden podporuje EFAF, druhý IFAF Europe. V zásadě oba nabízejí velmi podobné věci, akorát 
pod jiným vedením. Řešení by, snad, mohlo přinést příští zasedání, které bude volební. Bude se 
konat poslední březnový víkend v Barceloně.
Mimo  oficiální  jednání  vyplynulo,  že  v určitém ohrožení  je  ME 2014 v Rakousku.  Pokud 
zůstane pod patronací EFAF, tak čtyři ze šesti účastníků údajně nedorazí. Možnostmi jsou tedy 
přesunutí  rakouského  turnaje  pod  IFAFE  nebo  druhý  turnaj  (hrály  by  se  tedy  dvě  ME) 
v Polsku.
Podobné až neuvěřitelné koncepty panují i na úrovni klubové. EFAF má opět naplánovanou 
EFL a EFAF Cup, je však velmi  pravděpodobné,  že přihlášených týmů bude tak málo,  že 
obtížně naplní jednu soutěž. IFAFE hodlá uspořádat soutěž paralelní, víceméně totéž. Napříč 
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celou Evropou mají klubové soutěže problém se vzdálenostmi a spor dvou bloků tím způsobí 
jen to, že v obou soutěžích bude méně týmů, tzn. budou muset cestovat více. Novinkou IFAFE 
je, po vzoru basketbalu asi, final four, tzn. semifinále a finále hrané o jednom víkendu. Kluby 
by tak odehrály dva zápasy ve třech dnech…

Termíny
So 5.10. Juniorský turnaj v Ostravě
Čt 10.10. Přihlášky na Halové mistrovství za zvýhodněnou cenu
So-Ne 12.-13.10.       Juniorský kemp
So 19.10. Juniorský turnaj v Praze
So       19.10.            Flagový turnaj dětí (nebo 26.10.)
So-Ne 26.-27.10. Juniorský kemp (nebude-li zrušeno)
Čt 31.10. Deadline pro rozhodnutí, zda-li se Halové mistrovství uskuteční
Pá 8.11. Rychlokurs pro naprosté začátečníky v trénování fotbalu
So-Ne 9.-10.11. Školení trenérů 1+2
Po 11.11. Konec přihlášek na Halové mistrovství
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 (nebude-li zrušeno)
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
Pá-Ne 21.-23.2. Hráčský kemp za účasti špičkových mezinárodních trenérů
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