FAQ
Na webu ČAAF přibylo nové téma. V sekci ČAAF byla vytvořena záložka FAQ, která
opravdu nabízí odpovědi na časté otázky. Obsahuje jednak odpovědi na otázky „co mám dělat
když“, ale také postupy pro uživatele redakčního systému například při vytváření soupisek.
Odpovědi a návody budou postupně podle potřeby doplňovány.
Přestupové období před ČJLAF
Hráči, kteří chtějí přestoupit (nebo uskutečnit hostování) tak, aby mohli nastoupit v ČJLAF
2012 tak musí učinit nejpozději v sobotu 25. srpna. Tato lhůta je shodná pro všechny týmy
v soutěži a po tomto datu nebudou žádné přestupy (nebo hostování) povoleny.
Na hráče, kterých se juniorská liga vzhledem k jejich věku netýká (nebo v ČJLAF nehodlají
nastoupit), se tato lhůta nevztahuje.
Národní tým
Hlavní trenér Daniel Leško jednotlivé poziční trenéry jmenuje během září.
Avizované tryouty se uskuteční takřka jistě 29. září (sobota) v Olomouci a 30. září (neděle)
v Praze. Přesná místa zatím potvrzená nejsou. Jakmile se tak stane, budou všichni registrovaní
členové informováni emailovým kontaktem dle svého profilu.
Reprezentační kemp by pak měl být (tento termín není tak jistý jako termíny tryoutů) 26.-28.
října.
Franchise tagy
Žádný z dotčených hráčů se proti tagnutí ve stanovené lhůtě neohradil a tagy tímto nabyly
platnosti. Seznam tagnutých hráčů bude součástí adresáře ČAAF.
Trenérská školení (vysvětlení úhrady)
Náklady ČAAF spojené se školícími dny jsou mezi 60 a 70 tisíci korunami. Tato částka je
hrazena z prostředků ČAAF, účastníci (jsou-li členy) se na těchto nákladech přímo nepodílí.
Možnost zdarma zapojit se do školících dnů mají všichni členové s hráčskou licencí B nebo
vyšší. Stejně tomu bylo i při školících dnech 2011/2012, kde platila stejná podmínka a tato
podmínka byla oficiálně zveřejněna prostřednictvím Zpráv ČAAF 2/2012, které vyšly dne 17.
ledna 2012 (současně je pravděpodobné, že tato informace šla na kluby a/nebo zájemce již
dříve). Tato podmínka (vlastnictví alespoň licence B) platí již po mnoho měsíců, není
v žádném případě nová a je spojena se všemi benefity programu Víc než jen fotbal (není-li u
konkrétního benefitu uvedeno jinak).
Platba spojená s hráčskou licencí je primárně určena na hlavní činnost ČAAF, tzn.
organizování soutěží a druhotně (z přebytku takto vzniklého) na další aktivity, které ČAAF
organizuje, mimo jiné tedy i trenérská školení. Pro účastníky ČLAF C udělali členové ČAAF
gesto a souhlasili s dodatečnou hráčskou licencí C. Tato „úlitba“ ostatních klubů pětici klubů
zapojených do ČLAF C se však vztahuje výhradně na možnost hrát soutěže ČAAF za co
nejméně finančně náročných podmínek, nikoliv na čerpání benefitů programu Víc než jen
fotbal (které ale nejsou pro samotnou hru nezbytné).
Pro nečleny ČAAF byla stanovena sazba 2000 korun za jeden školící víkend (tzn. oba dny)
nebo (toto je nová informace) 5000 korun za celý letošní kurz.
Zopakování z předešlých Zpráv - Informace o trenérských školeních naleznete ve zvláštním
dokumentu.
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