
Národní tým
V rámci  přípravy českého národního týmu  na  Mistrovství  Evropy skupiny B v roce  2013 
vyhlašuje ČAAF otevřený tryout pro všechny zájemce z řad aktivních hráčů. Podmínkou je 
pouze české občanství a minimální věk 17 let.
Tryouty se uskuteční v pátek 28.9. v Prostějově a v neděli 30.9. v Praze.
Informace o tryoutu v Prostějově

Pátek 28.9. (státní svátek)
12:00 – 16:00
Areál SK Prostějov, Za místním nádražím (příjezd z ulice Olomoucké) - mapa
Povrch hřiště: umělá tráva III. generace

Informace o tryoutu v Praze
Neděle 30.9.
Čas bude upřesněn dodatečně, pravděpodobně 12:00 – 16:00
Hřiště Erzet, Turínská 1 - mapa
Povrch hřiště: umělá tráva III. generace

Nutná výstroj s sebou: obuv na umělou trávu a plná výstroj dle pravidel ČAAF
Prosíme  zájemce  o  potvrzení  jejich  účasti  (lze  i  za  tým  hromadně)  na  mailovou  adresu: 
lesko@caaf.cz. Přihlášky posílejte nejpozději do pátku 7. září a uveďte jméno, výšku, váhu, 
pozici a číslo zápasového dresu.
Tato informace bude současně rozeslána všem členům ČAAF.

Adresář ČAAF
Na  web  ČAAF  byl  do  sekce  Normy  ČAAF umístěn  Adresář  ČAAF.  Adresář  obsahuje 
relevantní  kontakty  na  představitele  ČAAF,  představitele  členských  klubů  i  kontakty  na 
jednotlivé týmy. Součástí adresáře je i přehled všech licencovaných trenérů a přehled hráčů, na 
které kluby uplatnily franchise tagy.
Klubové a týmové kontaktní informace jsou dle informací dodaných kluby.

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, byl například přidán odkaz na 
tabulku, která spočítá odstupné.

Facebook
ČAAF bude zveřejňovat krátké zprávy, které samy o sobě nejsou dostatečným důvodem pro 
vytvoření článku na www.caaf.cz na svém facebookovém profilu. Pro sledování informací není 
nutné mít vlastní účet, informace jsou viditelné pro všechny.

Příspěvky na školení
ČAAF bude svým členům částečně přispívat na individuální absolvovaná školení mimo území 
ČR. Výše příspěvku pro každého účastníka bude záviset na procestované vzdálenosti a bude ve 
výši  2 Kč za 1 kilometr  (nejvýše  však 1000 korun pro jednoho účastníka).  Žádosti  budou 
posuzovány individuálně a o příspěvku bude rozhodovat Předsednictvo ČAAF.
V individuálních případech lze přisoudit příspěvěk i vyšší a to s ohledem na obecný prospěch 
pro celou ČAAF (například skrze odprezentování nabytých znalostí na tuzemských školeních 
apod.).
Po skončení sezóny, v době podobných klinik se ČAAF bude snažit přinášet alespoň částečný 
přehled akcí v okolí našich hranic.

Zprávy ČAAF
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ČJLAF
Všichni  hráči,  kteří  zamýšlejí  nastoupit  k zápasům juniorské ligy by nejpozději  týden před 
prvním zápasem měli  mít  vyřešenou  svoji  hráčskou licenci.  V opačném případě  riskují,  že 
nebudou moci nastoupit z důvodu neuhrazení licence.
K dnešnímu  dni  mají  týmy  na  soupiskách  následující  počty  hráčů  způsobilých  nastoupit: 
Bobcats 14, Bucks 16, Lions 10, Panthers 35. Kluby byly opakovaně upozorňovány na možná 
rizika  spojená  s pozdní  platbou  a  v žádném  případě  se  nedoporučuje  jakkoliv  spekulovat 
s počty bankovních  dní,  neboť jedinou jistotou  je  úhrada licence  alespoň jeden týden před 
prvním zápasem.

Přestupy a hostování
BLH->PAN Krpec Ladislav (hostování v jun. týmu)
BLH->PAN Horák Pavel (hostování v jun. týmu)
BLH->PAN Vancl David (hostování v jun. týmu)
BLH->PAN Reinvart Matěj (hostování v jun. týmu)
BLH->PAN Pražák Václav (hostování v jun. týmu)
BLH->PAN Kupka Miroslav (hostování v jun. týmu)
BLH->PAN Dula Michal (hostování v jun. týmu)
BLH->PAN Ciprian Martin (hostování v jun. týmu)
HEL->LIO Diviš Michal
STE->LIO Misař Martin
STA->LIO Steel Spencer (hostování v jun. týmu)

Souhlas s     přátelským zápasem  
Rada ČAAF vyslovila souhlas s účastí týmu Ostrava Steelers v přátelském zápase proti Zvolen 
Patriots (8. září v     Ostravě  ).

Zprávy ČAAF
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