
Zápis ze zasedání Parlamentu ČAAF
Zápis ze zasedání je ve zvláštním dokumentu. Zápis byl emailem rozeslán i zástupcům klubů.

Nařízení Předsednictva 3/2013
Předsednictvo  vydalo  nový  sazebník  pro  rozhodčí,  který  nahradil  Nařízení  Předsednictva 
2/2013.  Změna  spočívá  v nahrazení  dané  matice  vzdáleností  možností  počítat  konkrétní 
vzdálenosti a cestovné tedy více odráží skutečné vzdálenosti. 

Termínová listina ČLAF
Termínová listina na webu ČAAF je nyní oficiální. V jediném dokumentu je k dispozici mezi 
normami, jednotlivé zápasy jsou rovněž zadány přímo v redakčním systému a zobrazují se ve 
viditelných profilech i klubovým adminům ve skryté části webu.

Soutěžní kauce
Týmy ČLAF jsou dle Propozic povinny do 28. února uhradit  soutěžní kauci.  Kauci lze (se 
sankcí) uhradit ještě následující týden po uplynutí lhůty, neúhrada ani v tomto termínu by však 
vedla k vyřazení týmu z ČLAF.

Fotografie členů (Směrnice Předsednictva)
Zopakování ze Zpráv 4/2013
Fotografie v rámci členského profilu musí mít následující parametry

• Poměr stran 9:7 (orientace na výšku), tzn. shodný s klasickou průkazovou fotografií
• Barevná
• Záběr zepředu a to zhruba od ramen výše; horní okraj hlavy nesmí být oříznut, musí být 

vidět ramena, resp. alespoň jejich část a obličejová část hlavy (od obočí po bradu) musí 
zabírat zhruba jednu třetinu výšky snímku

• V rámci jednoho klubu jednotné pozadí. Výjimkou z tohoto pravidla je bílé pozadí. U 
fotografií  s bílým pozadím je  doporučeno,  aby byly  postupně  nahrazeny jednotným 
klubovým pozadím

Na úpravu klubových profilů mají všichni členové lhůtu do konce února. Poté budou profily 
nesplňující tyto paramentry zablokovány a k jejich odblokování dojde až po nápravě. Pravidlo 
v podobném rozsahu platí i pro nově založené profily.

Přestupy
PBP->HEL Jindra Petr Bez odstupného
PBP ->HEL Kameník Jan Bez odstupného
PBP ->HEL Zeman Jaroslav Bez odstupného
PBP ->HEL Švec Radim Bez odstupného
BOB-> PBP Weinhofer Petr Bez odstupného
ALL->SGR Florio Andrea Bez odstupného
BEC->HIP Kutík Václav Bez odstupného
BEC->HIP Špaček Martin Bez odstupného
BEC->HIP Procházka Petr Bez odstupného
BEA->RNG Křivohlávek Jakub Hostování
BEA->RNG Vik Matěj Hostování
BEA->RNG Vít Pavel Hostování
BEA->RNG Tér Lubor Hostování
LIO->HEL Roba Kamil Hostování
LIO->HEL Diviš Michal Hostování

Zprávy ČAAF

http://www.caaf.cz/upload/normyCAAF/Narizeni-P3-Sazebnik.pdf
http://archiv.caaf.cz/upload/zpravyCAAF/ZpravyCAAF_2013_5a.pdf


Prague Panthers
Klub Prague Panthers dodatečně uhradit klubový příspěvek a členství klubu bylo obnoveno.

Rozhodnutí DK
Přehled všech vydaných rozhodnutí  v plné verzi  i  momentálně známých na rozhodnutí  DK 
čekajících podnětů naleznete v příslušné sekci webu.

Zprávy ČAAF

http://www.caaf.cz/index.php?path=disciplinarni-komise/

