
 

Zprávy ČAAF 

Zprávy ČAAF 3/2014 ze dne 23.3.2014 

 

Právní odpovědnost za sportovní úrazy 

Docela zajímavé pojednání o odpovědnosti za důsledky faulů si můžete přečíst ze zpravodaji 

ČUS 2/2014 (strana 4). 

Celý zpravodaj najdete na webu ČUS. 

 

Finále ČLAF B 

Všichni účastníci ČLAF B byli osloveni ve věci pořádání finále divize B. 

 

Deaktivace účtů s nevyhovujícími fotografiemi 

Účty členů s nevyhovujícími fotografiemi byly deaktivované. K reaktivaci dojde po nápravě a 

žádosti člena o reaktivaci. Postup je vysvětlen zde. 

 

Týmové proškolení 

Asociačními školiteli jsou Radek Janhuba a Michal Rosíval. Jimi provedené proškolení 

zakládá nárok na 5 kreditů. 

Proškolení však může provést kdokoliv. 

 

Scoreboard 

ČAAF zvažuje zakoupení scoreboardu pro potřeby ČAAF a týmů. Týmy byly oslovené 

ohledně zájmu o tuto službu a míru jejich participace. 

 

Automatické emaily 

Bylo zprovozněno rozesílání automatických emailů členům. Členové mají možnost vybrat si, 

jaké informace chtějí přijímat (nastavení je v „Můj profil – Nastavení emailů“). 

Nyní jsou funkční maily týkající se vzniku členství a přestupů, informování o nových 

(asociačních i klubových) událostech v kalendáři a o informacích pro členy. 

Momentálně se pracuje na možnosti úprav profilů. 

 

Souhlas garantů 

Všem nahlášeným garantům byla odeslána výzva k vyjádření souhlasu. Ten je nezbytný pro 

odehrání zápasů a bez jejich souhlasu by zápasy bylo nutné kontumovat (resp. mohly by být 

kontumovány). Na vyjádření souhlasu mají garanti lhůtu do konce března. 

 

Soutěžní období 

V sobotu 29.3. končí mimosoutěžní období a 30.3. začíná soutěžní období. Hlavní dopad to má 

na poplatky spojené s přestupy. Přestupy během soutěže (v soutěžním období) jsou dražší. 

Rozhodující je datum podání žádosti. V případě opakované žádosti je rozhodující datum 

podání poslední podané žádosti. 

Registrační poplatky do 29.3.: 

o Registrace nováčka: 100 

o Přestup: 100 

o Hostování: 100 

o Mezinárodní přestup: 0 

Registrační poplatky od 30.3.: 

o Registrace nováčka: 100 

o Přestup: 1000 

o Hostování: Nelze provést (lze provést pouze přestup) 

o Mezinárodní přestup: 1000 (pozn.: mezinárodní přestup jako takový je i nadále 

zdarma, o 1000 korun se ale v takovém případě navyšuje členský příspěvek) 

http://www.cuscz.cz/files/719NTY.pdf
http://www.caaf.cz/index.php?path=kontakty/reaktivace/
http://www.caaf.cz/admin.php?controller=ouosoba&operation=editemails

