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Jednání Rady
Ve čtvrtek 29. září od 18:15 proběhlo v sídle ČAAF jednání Rady. Přítomni byli Filip 
Hobza, Stanislav Jantoš, Michal Rosíval a Miroslav Vogal. Radek Janhuba a Zbyněk 
Zelinka připojeni přes Skype. Petr Kalhous omluven. Konec jednání v 21:30.
Jednotlivé body jednání:

 Diskuse o případu, kdy jeden klub s 6 dětmi odehrál v jeden den zápasy 
FLU15 i DL. Případná opatření budou přijata až v případě, že by se něco 
podobného mělo opakovat

 Diskuse (výklad SŘ) o hráčských prohlášeních (HP). Byly přijaty tyto zásady
 Pokud klub interní klubové prohlášení namísto jednotného 

asociačního (které klub k dispozici mít nebude), tak se bude hodnotit 
interní klubové prohlášení a pokud bude jeho textace přijatelná, tak 
klub povinnost danou SŘ splnil. Toto platí pro rok 2016, v dalších 
letech toto možné nebude. Způsob předkládání budoucích HP bude 
řešen v rámci diskuse o SŘ, zatím navržené možnosti jsou 
zachování stávajícího stavu (tzn. hráč odevzdá HP klubu); klub/hráč 
naskenuje HP do svého profilu; hráč pouze zaklikne souhlas v RS

 Klub je povinen mít HP všech hráčů na týmové soupisce až do konce 
soutěže a to i v případě, že hráč během soutěže přestal hrát. Pokud 
klub takové HP nemá, tak nesplnil povinnost

 Pokud klub předloží HP, které je zjevným podvodem (cizí podpis, 
datum podpisu uvedené na HP není skutečným datem podpisu), tak 
klub nejenže nesplnil povinnost, ale dopustil se i druhého přestupku

 Diskuse o Propozicích soutěže mužů 2017. Před schvalováním na příštím 
jednání budou poslané klubům k připomínkování. Schvalování proběhne na 
příštím jednání

 Termín příštího jednání: středa 19. října od 18:00

Změna ve vydávání objednaných míčů
Kluby mají i nadále možnost objednávat si míče a na podmínkách objednávání se nic 
nemění. Mění se však způsob vyzvedávání a to následovně:

 Odběr Prostějov: zdarma
 Odběr Praha

 V den jednání Rady (mezi 14-20 h.): zdarma
 Jindy: 1000 korun

 Poslání poštou
 V prvním týdnu nového měsíce (rozeslání objednávek z minulého 

měsíce): zdarma
 Jindy: 1000 korun

Disciplinární komise
Předseda DK Jakub Vlček oznámil svoji rezignaci. Zbývající členové DK kooptovali 
Juraje Baloga, jehož působení v DK bude muset potvrdit Parlament na nejbližším 
zasedání. DK v novém složení za předsedu zvolila Jana Hubálka.

Komise rozhodčích
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Po rezignacích Michala Rosíval a Radka Janhuby jmenovalo Předsednictvo KR 
v novém složení – Jan Klimeš (předseda), Richard Gazdík, Filip Haza.
Všechny změny (i v DK) jsou již na webu (Informace -> Činovníci) a v Adresáři.

Z jednání Předsednictva
 Stejně jako vloni se Galavečer plánuje společně s cheerleaders. Očekávaný 

termín: 4. února
 Pořízena bedna na scoreboard
 Zasedání Parlamentu bude 12.-13. listopadu v Brně
 Nakoupeno 5×12 setů na flag fotbal. Až dorazí a vyzkouší se, tak budou 

nabídnuty klubům; účastníci flagových soutěží je dostanou
 Čerpání „jarních“ kreditů se posouvá na podzim. Bude možné je spojit 

s podzimním a snáze je čerpat. Na jarní se uvažuje s částkou alespoň 400 tisíc 
korun, z toho 50 bude za mediální aktivitu

 Znojmo Knights nemají na kredity nárok
 V roce 2017 by se mohl změnit systém přerozdělení kreditů. Sbíraly by se 

stejně jako dosud, ale přerozdělení by nebylo poměrové, ale vytvořilo by se 
pořadí klubů podle získaných kreditů s tím, že přerozdělení kreditů by bylo 
podle pořadí v „závodě“ klubů


