
 

Zprávy ČAAF 

Zprávy ČAAF 17/2016 ze dne 13.1.2017 
 
Zasedání Parlamentu 
„Jarní“ zasedání proběhne v sobotu 4.2.2017 od 11:00 v sídle ČAAF. Klubovým 
zástupcům a hostům již byly poslané pozvánky s programem. 
Všichni členové, kteří by rádi cokoliv změnili, mají možnost obrátit se na své klubové 
zástupce, kteří reprezentují názory členů svého klubu na zasedání. 
 
Jednání Rady  
Jednání naplánované na 5.1. bylo zrušeno z důvodu absence témat k jednání. Termín 
příštího jednání: 26.1. od 18:00  

 
Tábor Foxes 
Předsednictvo přijalo za členy nový klub z Tábora. Členství Foxes musí na nejbližším 
zasedání ratifikovat Parlament. 
 
Rozdělení týmů v soutěži mužů 
Došlo ke změnám ve formátu 3.Ligy a 4.Ligy. 
ČLAF 

 PBP, LIO, STA, BOB, BUL, STE 

 Každý s každým dvakrát 

 Playoffs: Buď první 4, nebo první 2 
2.Liga 

 SGR, PTR, BLD, HIP, ALL 

 Každý s každým dvakrát 

 Playoffs: První 2 
3.Liga 

 Sever: TIT, RNG, DRA, MUS 

 Jih: MMT, BUC, GLA, HEL 

 Ve skupině každý s každým dvakrát 

 Playoffs: První 2 z každé skupiny (semifinále a finále) 
4.Liga 

 Východ: SG2, SHA, DTS, GOL 

 Západ: WAR, FOX, NOR, PB2 

 Ve skupině každý s každým dvakrát 

 Playoffs: Vítězové skupin (jen finále; PB2 a SG2 nemohou postoupit) 
 
Soutěžní řád 
Soutěžní řád přijatý Radou v této podobě byl ratifikován členskými kluby. Jeho 
účinnost je od 1.1.2017. 
 
Podpora 
V rámci programů klubové podpory bylo mezi kluby rozděleno 669424 korun, 
konkrétně následovně: 

 1.A. (pořádání flagových turnajů – jaro) 

 BLD 3000 

 TIG 3000 

 LIO 3000 

 PTR 2000 

http://www.caaf.cz/upload/normyCAAF/SoutezniRad17.pdf
http://www.caaf.cz/upload/normyCAAF/N-P1-Podpora.pdf
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 STE 3000 

 1.B. (cestování na flagové turnaje – jaro) 

 BLD 6750 

 TIG 8740 

 RNG 15330 

 STE 28800 

 MUS 15050 

 2.A. (pořádání flagových turnajů – podzim) 

 STA 1000 

 WAR 3000 

 TIG 3000 

 2.B. (cestování na flagové turnaje – podzim) 

 BLD 11550 

 STA 3822 

 WAR 3878 

 TIG 6960 

 RNG 9510 

 2.C. (trenéři flag fotbalu) 

 STA, TIG, BOB, RNG, LIO, BLD všichni po 15000 

 3.A. (pořádání tackle zápasů mládeže) 

 LIO 20000 

 TIT 20000 

 BLD 12000 

 MUS 15000 

 STA 15000 

 WAR 7500 

 RNG 3000 

 PBP 10900 

 STE 18000 

 3.B. (cestování na tackle zápasy mládeže) 

 BOB 10600 

 MUS 3600 

 LIO 21660 

 BLD 15960 

 STA 30780 

 WAR 11094 

 RNG 12000 

 PBP 21660 

 STE 19280 

 3.C. (trenéři tackle fotbalu mládeže) 

 TIT, SGR, BLD, BOB, MUS, RNG všichni po 15000 

 STA, STE, LIO všichni po 30000 
V rámci tzv. kreditů byl mezi kluby uvolněn avizovaný další jeden milion korun. 
 
Z jednání Předsednictva  

 Na zasedání Parlamentu bude pozván zástupce ADV 
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 Přijat první nástřel klubové podpory pro rok 2017. Kromě loňských programů 
přibyde příspěvek na odměny klubových zástupců a ke zvážení je příspěvek 
na pronájmy tréninkových prostor mládeže 

 
Členství v ČAAF, členství v klubech 
Samotné členství v ČAAF (České asociaci amerického fotbalu z.s.) je nezávislé na 
aktivním hraní nebo trénování amerického fotbalu, na momentálním bydlišti apod. 
Úhrada ČPJ je sice podmínkou hraní zápasů tackle fotbalu, ale především je jednou 
(z mála) členských povinností členů ČAAF. S touto povinností všichni členové ČAAF 
souhlasili při vzniku členství. V případě, že člen chce členství ukončit (a samotným 
hraním členství v ČAAF nekončí, protože členství není navázané na hraní), má 
možnost tak učinit obdobným způsobem jako při vzniku členství, tzn. prostřednictvím 
svého profilu na www.caaf.cz. 
Současně by mělo zaznít, že členství v ČAAF (České asociaci amerického fotbalu 
z.s.) vůbec nijak nesouvisí s členstvím v jednotlivých členských spolcích. 
V rámci ČAAF je každý klubový člen „zařazen“ do vždy jednoho členského klubu. 
Toto je z obvyklého sportovního důvodu, který lze jednoduše popsat slovy „lze hrát 
jen za jeden klub“. Hráč XY je tedy „zařazen“, například, do klubu Prague Black 
Panthers. Je pak obvyklé a standardní a mělo by platit, že tento hráč XY by měl být i 
členem spolku Prague Black Panthers, který je členem ČAAF, ale není to 
bezpodmínečně nutné. Hráč XY nemusí být bezpodmínečně nutně členem spolku 
Prague Black Panthers. A dokonce naopak – může být dokonce i členem spolku 
Prague Lions, případně obou zmíněných spolků současně. Vazba mezi členství ve 
spolku a zařazením do příslušného klubu v rámci ČAAF je sice obvyklá, avšak nikoliv 
automatická. 
Pro členy to znamená například to, že o zásadních věcech v rámci ČAAF rozhoduje 
Parlament, což je setkání jednotlivých členských spolků. Ti jsou reprezentování 
zpravidla spolkovými předsedy (ať už se podle stanov spolku jmenují jakkoliv), které 
volí členská základna spolku. Pokud tedy hráč XY není členem žádného spolku, tak 
jeho hlas nemůže zaznít na Parlamentu ani zprostředkovaně. 
Naopak pro spolky to znamená, že pokud má spolek například pět členů, tak i kdyby 
v soutěžích ČAAF měl pět týmů v pěti různých kategoriích, tak hráči těchto týmů 
v žádném případě nejsou členy těchto spolků a počet členů spolku je pouze pět. Toto 
může mít poměrně zásadní vliv třeba na úspěšnost spolku při získávání dotací 
nejrůznějšího charakteru.  
 


