
 

Zprávy ČAAF 

Zasedání Parlamentu 
Zasedání Parlamentu ČAAF se uskuteční v neděli 17. listopadu 2013 od 10:00 hod v sídle 
ČAAF (U Slavie 1540/2a, Praha 10, Stadion Eden). Vchod přes VIP recepci (mezi 
McDonald’s a Komerční bankou), parkování je možné bezplatně před vchodem. 
 
Pozvánka 
Pozvánka platí pro všechny členské kluby. Počet klubových delegátů je nezávislý na počtu 
hlasů klubu, každý klub může na zasedání vyslat nejvýše dva delegáty. 
Kluby s pozastaveným členstvím nebudou mít možnost zapojit se do hlasování a na zasedání 
budou pouze v roli hostů. 
Pozvánka dále platí pro hosty pozvané Předsednictvem. Pozvaným hostům byla emailem 
poslaná pozvánka.  
 
Program zasedání 
Ratifikace členství klubů Vysočina Gladiators a Teplice Nordians 
Zhodnocení roku 2013 Předsednictvem 
Zprávy DK a odborných komisí 
Financování ČAAF 
EFAF, IFAF 
Spolky 
Míče ČAAF 
Reprezentace 
Směřování ČAAF 
Obecná diskuse o Stanovách a fungování ČAAF. Vůle řešit přestupky 
Znemožnění duplicity funkcí některých osob (změna Stanov) 
Plán rozvoje, hráči, rozhodčí, trenéři  
Trenérská odpovědnost a odpovědnost obecně 
Flag fotbal 
Juniorský fotbal 
Ženský fotbal 
Přenesení povinnosti vyplácet rozhodčí na kluby 
Lékaři na zápasech 
7s, 8s, 9s 
Česká pravidla, zvláštní výjimka z pravidel (skládání za hlavu) 
Halové mistrovství 2013 
Odvolání klubu Brno Alligators proti rozhodnutí Rady 
Vyloučení Alana Kosniovského na návrh Alana Kosniovského 
Pořadí jednotlivých bodů není závazné a může dojít k přesunům. Detailní program zasedání 
bude zveřejněn 4. listopadu. 
 
Povinnost nahlášení delegátů 
Všechny kluby jsou povinny nahlásit seznam možných (až čtyř) delegátů nejpozději do 3. 
listopadu. Seznam takto nahlášených delegátů nahrazuje aktuální seznam delegátů v Adresáři 
ČAAF. Klubům, které do 3. listopadu své delegáty nenahlásí, zůstane v platnosti dosavadní 
seznam delegátů. Aktualizovaný seznam delegátů bude poté zveřejněn v Adresáři. 
Delegáty nelze nahlásit dodatečně. Nutnost ohlásit předem jména zastupujících delegátů se 
vztahuje i na subjekty, které budou o členství žádat na samotném zasedání. 
Klubové delegáty lze nahlásit výhradně klubovým zástupcem z jeho emailu uvedeného v 
Adresáři na email hobza@caaf.cz. 
 
Klubový seminář 
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Seminář členských klubů se uskuteční v sobotu 16. listopadu od 14:00 hod v sídle ČAAF (U 
Slavie 1540/2a, Praha 10, Stadion Eden). Vchod přes VIP recepci (mezi McDonald’s a 
Komerční bankou), parkování je možné bezplatně před vchodem. 
Seminář je neformálním setkáním klubů a společnou diskusí nad problémy a budoucností 
fotbalu. Cílem je plodná diskuse pokud možno úzké skupiny osob, proto jsou všechny kluby 
vyzvány k zastoupení pouze jednou osobou. Nicméně pro účast platí stejná pravidla jako pro 
nedělní zasedání, tzn. nejvýše dvě osoby ze čtyř předem nahlášených. 
 
Program semináře 
Redakční systém – informace pro zástupce klubů 
Herní řád – diskuse o všech bodech návrhu nového HŘ 
Propozice ČLAF 
ČLAF A 
ČLAF B 
ČLAF C 
Zvláštní podzimní/zimní soutěž podporující passovou hru 
Negativní zpětná vazba k fungování ČAAF 
Počty rozhodčích na zápasech 
Kompenzace za rozdílné cestování, případně jiný způsob losu 
Ročenka před ligou 
Centralizace cen sanitek pro všechny kluby 
Zkušenosti s výrobou/nákupem dresů 
Zkušenosti s výrobou branek, padů, chainů 
Čím lajnovat hřiště, případně i jak  
Natáčení zápasů 
Městská (krajská, jiná) podpora 
Práce s fanoušky 
 
Možnost ubytování 
Pro delegáty lze zajistit dvoulůžkové pokoje v hotelu Exe Iris (přímo ve stadionu). Cena za 
pokoj je 750 korun bez snídaně/1000 korun se snídaní. Jednolůžkové, případně vícelůžkové 
pokoje nejsou k dispozici. 
Pokoje lze objednávat do 1. listopadu na info@caaf.cz. 
 
Juniorský program – kemp III. 
Kemp byl zrušen, zájem projevili jen Alligators a Titans. Zrušeny tak byly všechny tři 
naplánované juniorské kempy. 
 
Halové mistrovství 2013 
Přihlášené týmy: Brno Alligators, Old Boys, Pilsen Patriots, Ostrava Steelers, Youngguns, 
Zvolen Patriots, Bílovice Sígrs 
 
Rozhodnutí DK 
73, 74, 76, 77, 78/2013 – Radek Mitáš, Ondřej Škola, Jakub Mařík, Jiří Perutek a Václav 
Blahout byli potrestáni pokutou 1000 Kč za nastoupení v cizím týmu. 
75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89/2013 – Jakub Rada, Martin Fišer, Marek Sovička, 
Tomáš Fortelný, Michal Dovrtěl, Jiří Řezáč, Jiří Vácha, Petr Plaček, Libor Boucký, Lukáš 
Boucký, Robin Hašlar a Jan Kislinger nebyli potrestáni za nastoupení v cizím týmu. 
 
Termíny 
So  19.10.  Juniorský turnaj v Praze 
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So 19.10.  Flagový turnaj dětí (nebo 26.10.) 
So-Ne  26.-27.10. Juniorský kemp 
Pá 8.11.  Rychlokurs pro naprosté začátečníky v trénování fotbalu (nejisté) 
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 
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 
 


