Zasedání Parlamentu ČAAF
Pozn.: zopakování informace z předešlých Zpráv.
Zasedání Parlamentu ČAAF se uskuteční v sobotu 10. listopadu v Praze. Přesný čas a místo
konání budou zveřejněny později. Letošní zasedání je volební, voleni budou členové všech
volených orgánů ČAAF. Potřebné informace pro delegáty Parlamentu budou rozeslány
v dostatečném předstihu před zasedáním.
Výběrová řízení na posty v komisích IFAF
IFAF (světová federace amerického fotbalu) hledá kandidáty do svých komisí. V případě
zájmu kontaktujte nejprve ČAAF – nelze se ucházet přímo, kandidáty musí formálně doporučit
národní asociace.
Informace o vypsaných pozicích naleznete přímo v dokumentu IFAF.
Výběrové řízení na trenéra národního týmu
Garantem projektu účasti národního týmu na ME 2013 byl jmenován Pavel Poříz, který bude
manažerem týmu. Pavel Poříz v nejbližších dnech určí hlavního trenéra a přiblíží program
národního týmu ještě pro podzimu roku 2012.
Flagové mistrovství
Všechny informace o flagovém mistrovství jsou v samostatném průběžně aktualizovaném
článku na webu. Nově byl doplněn o soupisky účastníků.
Výklad norem týkajících se přestupů
U příležitosti počátku platnosti odstupného a franchise tagů byl zpracován dokument, který by
měl vyjasnit některé otazníky spojené s touto problematikou. Text dokumentu je velmi
doporučen všem hráčům i zástupcům klubů.
V minulých dnech si všechny kluby mohli „ochránit“ své hráče použitím franchise tagů. Této
možnosti využili Pardubice Stallions, Prague Black Hawks a Prague Lions. Všechny ostatní
kluby nyní mají možnost „tagnout“ již pouze hráče, které nově zaregistrují (včetně přestupů).
Stávající hráče již tagnout nelze, další možnost tak učinit bude až po Czech Bowlu XX, tzn.
příští rok v červenci nebo srpnu (dle termínu finále).
Trenérská školení
I letošní offseason jsou v plánu školení pro trenéry. Jednotlivé termíny se právě finalizují a
plán školení by měl být obsahem následujících Zpráv. První školící den bude pravděpodobně
sobota 24. listopadu.
O tom, zda-li budou trenérské licence povinné pro hlavní trenéry týmů již v roce 2013 nebo až
od roku 2014 (a pro koho budou povinné) bude rozhodovat Parlament na svém zasedání.
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