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Zprávy ČAAF 12/2017 ze dne 9.10.2017

Jednání Rady
Ve čtvrtek 5. října od 19:00 proběhlo v sídle ČAAF jednání Rady. Přítomni byli všichni 
členové. Konec jednání v 21:20.
Jednotlivé body jednání:

 ČLAF 2018 se nebudou účastnit Bulldogs, nabídku na doplnění přijali Patriots. 
Bylo hlasováno o 7členné ČLAF 2018 s návratem k 6členné lize v roce 2019, 
ale tento návrh byl zamítnut. ČLAF 2018 tedy bude mít 8 týmů ve dvou 
skupinách po 4 a tento model bude zachován i pro rok 2019

 Oproti zásadě uvedené v Propozicích soutěže mužů 2017 byla 2.Liga 2018 
rozšířena na 6 týmů. Volné místo po Patriots přijali Mustangs, zbývající volné 
místo bude nabídnuto dalším týmům podle pořadí letošní 3.Ligy

 Projednány jednotlivé body Propozic soutěže mužů
 Následně byly celé Propozice přijaty emailovým hlasováním

 Zamítnuta žádost Foxes na prodloužení výjimky pro jejich dresy (již při první 
žádosti bylo rozhodnuto o tom, že výjimka platí pouze pro sezónu 2017)

 Řešen problém s postaršenými hráči juniorů Black Panthers, kteří využili šest
postaršených hráčů v prvním (kontumovaném) zápase a následně i sedmého
ve druhém zápase (jeho start předán k posouzení DK). Vznikla otázka, kteří 
hráči mohou pokračovat v sezóně jako tři postaršení a klub žádal schválení 
onoho šestého hráče, který hrál až ve druhém zápase. Rada rozhodla o tom, že 
kvótu tří hráčů klub vyčerpal, resp. přečerpal, již v prvním zápase a jako 
postaršení musí být určeni někteří tři, kteří nastoupili do prvního zápasu
 Následně klub Black Panthers telefonicky oslovil členy Rady a v emailovém 

hlasování Rada rozhodla ve stejné věci jinak a umožnila další starty trojici 
postaršených hráčů, kteří nastoupili do druhého zápasu

 Na základě podnětu Mustangs byla řešena oprávněnost hráčů nastoupit 
k zápasům playoffs v případech, kdy klub má v soutěži dva týmy (1 a 2). Za tým 
1 bude hráč moci nastoupit, pokud splní povinnost odehraných zápasů za tým 
1 nebo za tým 2. V souvislosti s tím řešeny i druhé týmy obecně a jejich 
nezpůsobilost hrát playoffs a tím nemožnost postupu a stávající pravidlo může 
být upraveno

 Přijat návrh pořadatelství zápasů playoffs
 Termín příštího jednání: čtvrtek 26. října od 19:00

Členství klubů
Klub Prague Hippos zaplatil svoje závazky a jeho členství bylo obnoveno.

Z jednání Předsednictva
 Zasedání Parlamentu bude v neděli 3.12. v Brně, v hotelu Avanti. Sobotní 

seminář se tentokrát konat nebude – kluby byly vyzvané k dodání témat, která 
by chtěli řešit, avšak reakce byly slabé a několik málo témat bude přidáno na 
zvažovaný nedělní program

 Upravena podoba Směrnice Předsednictva o kreditech, do snad již finální 
podoby. Na „budgetu“ se nic nemění, kluby mohou vyčerpat až 1 milion korun

 Na Parlamentu bude diskutován možný postupný přechod na GST míče
 V listopadu se kromě kempu pro juniory uskuteční i kemp pro U15 flag. 

Podmínky přihlašování a informace o kempu jsou na webu


