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Zprávy ČAAF 13/2016 ze dne 21.10.2016

Zasedání Parlamentu
Podzimní zasedání Parlamentu ČAAF se uskuteční v neděli 13. listopadu 2016 od 
10:00 hod v aule Biofyzikálního ústavu AV ČR na ulici Technické v Brně.
Pozvánky byly rozeslané klubovým zástupcům, členům volených orgánů ČAAF a 
hostům pozvaným Předsednictvem. V pozvánce byl uveden i předběžný program, 
konečný program bude rozeslán 2 týdny před jednáním.
Do neděle 23. října mohou kluby předkládat návrhy na doplnění programu a 
hlasovatelné návrhy k přijetí Parlamentem.
V sobotu 12. listopadu od 12:00 se na stejném místě uskuteční tradiční klubový 
seminář.
Všem členům ČAAF lze doporučit, aby se nyní o dění zajímali o to více a ve 
svých klubech zjišťovali témata k jednání, prostřednictvím klubů podávali 
návrhy k hlasování a k jednotlivým návrhům, které budou zveřejněné 23. října 
zaujímali stanoviska, která budou kluby prezentovat na Parlamentu, případně 
na semináři.

Jednání Rady
Ve středu 19. října od 18:20 proběhlo v sídle ČAAF jednání Rady. Přítomni byli Filip 
Hobza, Stanislav Jantoš, Petr Kalhous, Michal Rosíval a Miroslav Vogal (do 20:00). 
Radek Janhuba a Zbyněk Zelinka připojeni přes Skype. Petr Kalhous omluven. 
Konec jednání v 21:35.
Jednotlivé body jednání:

 Přijaty Propozice soutěže mužů 2017
 Diskuse o návrhu Soutěžního řádu na sezónu 2017. Návrh bude dále 

diskutován na klubovém semináři
 Zamítnuta žádost klubu Prague Black Panthers, aby ženský tým mohl domácí 

finále odehrát v bílých dresech
 Přijata žádost klubu Prague Black Panthers, aby 4 jeho členové mohli odehrát 

zahraniční zápas Arena Bowl ve Vídni. Současně přijata žádost klubu 
Pardubice Bucks, aby 2 jeho členové mohli odehrát zahraniční zápasy v rámci 
turnaje MVK v Nitře a 1 jeho člen mohl odehrát zahraniční zápas v Egyptě za 
tým Znojmo Knights

 Termín příštího jednání: 30.11. od 18:00

Z jednání Předsednictva
 Bude vyhlášen kemp pro juniory v termínu 18.-20. listopadu. Podmínkou 

uskutečnění je přihlášení alespoň 40 účastníků do 31. října. Hlavním trenérem 
kempu bude Zach Harrod. Základní účastnický poplatek bude 500 korun. 
ČAAF na konání kempu uvolní okolo 100 tisíc korun, podle počtu účastníků
(ČAAF uhradí ubytování, stravování a tréninkové prostory účastníků i trenérů; 
účastníci hradí odměny trenérů)

 Bude zakoupeno dalších asi 50×12 setů na flag fotbal. Klubům již byla zaslaná 
možnost objednávek, zatím však reagovaly pouze dva kluby

 Již dříve bylo rozhodnuto o podpoře startu českých týmů v evropských 
klubových soutěžích. O podporu požádal pouze klub Prague Black Panthers. 
Pokud se skutečně do soutěží přihlásí, bude za něj uhrazeno startovné ve výši 
až € 1500
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 Klubu Prague Hippos bylo pozastaveno členství z důvodu přetrvávajícího 
dluhu


