Finále ČLAF A
Finále ČLAF A se uskuteční v neděli 29.července od 17:00 na atletickém stadionu Slavie
v Praze-Vršovicích.
Výběrové řízení na hlavní trenéra/týmového manažera národního týmu
Česká asociace amerického fotbalu vyhlašuje výběrové řízení na pozici hlavního trenéra
(manažera) národního týmu dospělých.
Hlavním úkolem hlavního trenéra bude vytvoření realizačního týmu, sestavení kádru, jeho
příprava a vedení týmu na ME skupiny B v Itálii v létě roku 2013. Ke jmenování dojde k 1.
lednu 2013, pokud se vítězný kandidát nerozhodne pro dřívější začátek programu národního
týmu.
Kandidáti by měli předložit svoji vizi, která by měla obsahovat přinejmenším následující:
• Členové realizačního týmu, případně představa o jeho tvorbě; finanční náklady na jeho
chod
• Plán přípravných kempů včetně orientačních termínů, míst jejich konání, organizačního
a finančního zajištění
• Plán přípravných zápasů včetně orientačních termínů, míst jejich konání, soupeřů,
organizačního a finančního zajištění
• Plán účasti na ME-B, organizačního a finančního zajištění
Zájemci mohou své nabídky předkládat do 31.července na emailové adrese info@caaf.cz.
Změna sekretáře ČAAF
Novým sekretářem ČAAF se stal Michal Rosíval. Dosavadní sekretář Radek Janhuba mu bude
do konce srpna nápomocen při předání agendy.
Flagové mistrovství
Po odhlášení dvou týmů je v soutěži 14 týmů. Kvalifikace se budou konat v Ostravě a Praze
(dvě oddělené skupiny). Finále je pak naplánované rovněž do Prahy.
Dvě kvalifikace budou pětičlenné, jedna čtyřčlenná. Přesné rozlosování bude zakrátko
oznámeno účastníkům i zveřejněno v samostatném a průběžně doplňovaném článku na webu.
Rozhodnutí DK
28/2012 – Tomáš Vobořil (BEC) byl potrestán pokutou 2000 Kč a zákazem startu ve dvou
zápasech za závažné nesportovní chování (vulgární napadení rozhodčího).
33/2012 – Wroclaw Giants nebyli potrestáni za pozdní předání soupisky (PAN-GIA) pro zásah
vyšší moci (porucha autobusu při cestě).
34/2012 – Rozhodčí Jakub Skácel byl potrestán pokutou 200 Kč za nesprávnou identifikaci
vyloučeného hráče. Rozhodčí Petr Bouzek a Radim Kroulík byli potrestáni pokutou 200 Kč za
dopsání hráče na zápasovou soupisku.
35/2012 – Lukáš Jukl (PAN) byl potrestán pokutou 2000 Kč a zákazem startu ve dvou
zápasech za závažné nesportovní chování (vulgární napadení rozhodčího).
36/2012 – David Krejbich (PAN) nebyl dodatečně potrestán za svůj faul v zápase PAN-GIA.
37/2012 – Prague Lions nebyli potrestáni za pozdní příjezd sanitky (pochybení posádky
sanitky).
38/2012 – Wroclaw Giants byli potrestáni pokutou 1800 Kč za nedodržení povinných
standardů.
Přehled všech vydaných rozhodnutí DK v plné verzi naleznete v příslušné sekci webu.
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