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Zprávy ČAAF 1/2015 ze dne 16.1.2015 
 
Fotbalový dotazník 
Veronika Chrapková Burkett prostřednictvím ČAAF žádá členy, aktivní hráče, o pomoc 
se zpracováním dotazníku na téma zranění v americkém fotbale. Dotazník bude 
použit pro diplomovou práci Prevence a fyzioterapie úrazů u hráčů amerického fotbalu 
autorky studující na Slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě a zpětný přínos je i 
pro samotný sport, neboť výsledky bude možné prakticky využít. 
Děkujeme. 
Odkaz na dotazník. 
 
Škodné události 
Výměna formulářů mezi poškozeným a ČAAF může nově probíhat i elektronicky. 
Informace se týká pouze členů klubů, které nejsou přímo členem ČUS. Členské kluby 
ČUS mohou formuláře pro pojišťovny potvrzovat přímo. 
Postup v případě úrazu. 
 
Mezinárodní přestupy 
Byly aktualizované informace ohledně mezinárodních přestupů dle platné legislativy 
IFAF pro rok 2015. Avšak i nadále panuje určitá nejasnost, u které se čeká na 
stanovisko IFAF, které by mělo dorazit na konci ledna. 
Již nyní lze bez obav provádět přestupy aktivních hráčů (osob, které hrály v roce 2014 
nebo 2013). Poplatek za přestup se letos zvýšil na 130 euro. 
Mezinárodní přestupy 
 
Doping 
ADV ČR na svých stránkách zveřejnil Směrnici pro kontrolu a postih dopingu ve 
sportu v České republice platnou pro rok 2015. 
Dokument. 
 
Trenérská školení 
Hlavní školitel a garant školení jednostraně porušil smlouvu a ukončil spolupráci. Na 
budoucí trenérské dny toto rozhodnutí mělo zásadní vliv, většina byla zrušena, 
v platnosti zůstává pouze pražské školení 7.-8.2. Více v dokumentu. 
 
Změna na spolky 
Informace a doporučení k tématu přeměny občanského sdružení na spolek a některé 
další související informace byly poslané klubovým zástupcům. 
 
Jednání Rady 
Ve čtvrtek 8. ledna od 18:00 proběhlo v sídle ČAAF jednání Rady. Přítomni byli 
všichni členové vyjma Jana Šestáka, který byl omluven. Konec jednání v 19:30. 
Jednotlivé body jednání: 

 Podoba ČLAF 2015 (výstup jednání v samostatném článku na webu) 
 Konečné Propozice ČLAF 2015 budou přijaty mailovým hlasováním 
 Diskuse o úpravě webu Fantasy/tipovačky ČLAF 
 Shoda na pojmenování bowl zápasů a doporučení přijetí názvů Parlamentu 

v podobě Czech-Silver-Bronze-Iron 
 Příští jednání: sobota 14. února po skončení zasedání Parlamentu 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Ql5jjrCD2cH6WpdXnJnFvyof9elK369NhTl0PDm_rzk/viewform
http://www.caaf.cz/index.php?path=kontakty/pojisteni/
http://www.caaf.cz/index.php?path=kontakty/ITC
http://www.antidoping.cz/documents/smernice_doping_2015.pdf
http://www.caaf.cz/upload/zpravyCAAF/ZpravyCAAF_2014_23a.pdf
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World Development Team 
ČAAF podpořila účast tří českých zástupců na trenérsko-hráčském kempu v USA. Na 
zaplacení fee dvou juniorských hráčů a jednoho trenéra přispěla celkovou částkou 50 
tisíc korun. O jejich cestě bude informováno prostřednictvím webu. 
 
Klubová podpora 
V závěru roku bylo mezi kluby rozděleno dodatečných 200 tisíc korun prostřednictvím 
tzv. kreditů. Kluby tyto prostředky musely použít a také použily na nákup nových 
výstrojí a tréninkových pomůcek. Celkem bylo za kredity nakoupeno zboží a služby za 
716 tisíc korun. 
Mimo této materiální pomoci kluby obdržely celkem 80 tisíc korun na odměny trenérů 
juniorských týmů (čtyři kluby zapojené do JP obdržely po 20 tisících). 
Za celkovou částku 232 bylo zakoupeno 14 chain setů a elektronický scoreboard. 
Chain sety byly koupeny ve prospěch klubů, které za ně zaplatily buď zvýhodněnou 
cenu, nebo si je budou po dva roky pronájimat za symbolické nájemné a poté přejdou 
do jejich majetku. Scoreboard bude v majetku ČAAF a bude využíván na akcích ČAAF 
i formou pronájmu ve prospěch klubů. 
 
Kemp 
ČAAF pořádá jarní kemp pro hráče a trenéry. Veškeré informace jsou na webu. 
 
Registrace členů a přestupy 
Po prosincovém „zmražení“ členské základy již je znovu možné podávat žádosti o 
přestupy a členství. 
 
Účast v ČLAF 2015 – co je třeba udělat 
Velmi (snad) jednoduchý návod pro všechny účastníky (hráče i trenéry) ČLAF 2015 
postihující všechny situace a kombinace, které mohou nastat, je na webu v sekci 
Informace -> Hráči. 
Na několik kliků každý může zjistit, jaké povinnosti ve vztahu k ČAAF je potřeba 
udělat. 
 
Propozice ČLAF 2015 
Rada přijala konečnou podobu Propozic soutěže mužů. K dispozici jsou mezi 
ostatními normami ČAAF. 
 
Sportvokoli.cz 
Všechny kluby mají možnost prezentovat se a pozvat zájemce na svoje nábory a 
tréninky prostřednictvím portálu Sport v okolí. Zapojení se do programu velmi 
doporučujeme. 
 
Parlament 
Předseda ČAAF Filip Hobza svolal zasedání Parlamentu ČAAF na 14. února do sídla 
ČAAF. Pozvánky byly rozeslané klubům (na adresy klubových zástupců) a pozvaným 
hostům. 
Program zasedán (Pořadí jednotlivých bodů není závazné a může dojít k přesunům. 
Detailní program zasedání včetně komentářů a návrhů bude rozeslán 1. února.) 

 Rozpočet 2015, Účetní závěrka 2014 
 Představení podpory klubů 
 Organizační pokyny k sezóně 2015 

http://ifaf.org/articles/view/1573/L2FydGljbGVzL2ZlYXR1cmVkL2luZGV4L3BhZ2U6Mg==
http://www.caaf.cz/?path=zpravy/1563-hracsky-kemp-caaf-unor-2015.html
http://www.caaf.cz/index.php?path=kontakty/normyCAAF/
http://sportvokoli.cz/
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 Soutěžní řád 
 Využitelnost reklamních ploch v souvislosti s ČLAF 
 Ostatní soutěže 
 Národní tým 
 Vyloučení členů 
 Rozhodčí 
 Změna Stanov 
 Televize 
 Mediální komise 
 V krátkosti projekty (flag fotbal do škol, síň slávy, dětský tábor, podzimní kemp, 

galavečer, semináře) 
 Hlasování o podaných návrzích 
 Odvolací řízení 

Do 31. ledna mají kluby možnost nahlašovat své delegáty, jejich seznam s kontakty 
bude poté uveřejněn v Adresáři. Všichni kluboví členové by se měli obrátit na své 
klubové zástupce a aktivně se zajímat o dění, Parlament je platformou k vyjádření 
jejich názorů ústy klubových delegátů. 
 


