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Jednání Rady
Ve čtvrtek 31. srpna od 18:15 proběhlo v sídle ČAAF jednání Rady. Omluveni byli 
Radek Janhuba, Stanislav Jantoš a Zbyněk Zelinka. Konec jednání v 19:10.
Jednotlivé body jednání:

 Obecná diskuse po skončení soutěže
 Body k Propozicích soutěže mužů 2018
 Termín příštího jednání: čtvrtek 5. října od 18:00

Nové normy
Přijata úprava Nařízení o klubové podpoře, konkrétně byly doplněny „podzimní“
programy. Současně již začalo vyplácení „jarních“ žádostí.
Očekávaný úhrn podpory klubovým adminům je okolo 250 tisíc, očekávaný úhrn 
podpory mládežnických týmů (pořádání zápasů, cestování, odměny trenérů) je asi 550 
tisíc korun.
Došlo také úpravě normy o odměnách rozhodčích, konkrétně se změnil způsob 
výpočtu cestovního příplatku.

Členství klubů
Klub East Bohemia Bucks zaplatil všechny svoje závazky a jeho členství bylo 
obnoveno. Naopak pozastaveno bylo členství klubu Prague Hippos, a to z důvodu 
dluhu. Pro nezaplacený členský příspěvek mají členství už od února pozastavené 
kluby Brno Pitbulls, Prague Wolf Pack a Ždár Tigers.

Z jednání Předsednictva
 Zasedání Parlamentu bude v neděli 3.12. v Brně
 Hlavním kontaktem trenérských školení bude Radim Kroulík. Prvním krokem 

bude stanovení termínů se školiteli Kociánem a Košťálem
 Předsednictvo vzalo na vědomí účetní závěrku v podobě předané účetní firmou 

a předloží Parlamentu
 Potvrzena podpora klubu Prague Black Panthers na účast v evropské soutěži 

ve výši 1250 €, resp. ekvivalent v CZK. Podpora vyplývá z Propozic soutěže 
mužů

 Potvrzen kemp pro juniory, přihlašování již probíhá, minimální kvóta 30 úplně 
(tzn. včetně úhrady poplatku) přihlášených zatím naplněna nebyla, lhůta končí 
30.9. S jistotou bude v listopadu i kemp pro mladé flagaře. V jednání je kemp 
pro dospělé, konkrétně pro OL/DL pozice

 Odsouhlasen „budget“ na kredity 2017 – mezi týmy bude rozdělen 1 milion 
korun. Možnosti čerpání kreditů budou klubům rozeslány během několika dnů

 Zamítnuty žádosti Mustangs a Hellboys o změnu garantů ve vztahu 
k programům klubové podpory. Garanty nelze měnit až v momentě, kdy je 
patrné, že podmínky podpory nebudou splněny


