Národní tým
Účast na tryoutech je nutné potvrdit do pátku 7. září. Více o tryoutech naleznete v minulém
vydání Zpráv.
Trenérská školení
Jak již bylo sděleno, trenérské kurzy (licence C trenéra amerického fotbalu) se skládají ze dvou
do určité míry oddělených částí – specifické fotbalové části a všeobecného trenérského základu
a pro získání licence C je nutné splnit obě části.
Podmínkou specifické fotbalové části je absolvování alespoň 6 školících dnů pořádaných
ČAAF dle volby zájemce. Celkem se letos nabízí 10 různých školících dnů, pro úplné nováčky
je tedy nutná 60% účast, uznat lze však i školící dny absolvované v minulosti, případně
v zahraničí.
Všeobecný kurz je pro licenci C mezi sporty výjimečný, v ostatních odvětvích je ho zapotřebí
pro licenci B. ČAAF se však rozhodla pro poněkud přísnější posuzování a na své trenéry klade
nároky větší. Důvody pro toto rozhodnutí jsou zejména skutečnost, že trenérům chybí
„celoživotní zkušenost“, kterou zpravidla v jiných sportech mají. Absolventi tohoto kurzu již
při získávání licence B nebudou muset kurz absolvovat znovu a vzhledem k tomu, že jde o
všeobecný kurz, tak jeho absolvování je uznatelné i v jiných sportech při získávání licence B.
Pro licenci C v jiných sportech tento kurz zpravidla potřeba není, pro získání nejnižší trenérské
licence postačují pouze znalosti z daného sportu.
Například v kopané lze trenérské „céčko“ získat za jediný víkend, ČAAF má však zájem na
hlouběji proškolených trenérech a klade podstatu nad regule, tzn. nejde ani tak o rozdávání
„papírů“, jako spíše o skutečné znalosti.
O účast zatím projevili zájem Petr Košťál, Petr Kalhous, Jiří Šimkovič, Jan Dundáček, Jan
Rosenbaum, David Dobiáš, Radek Janhuba, Hnátek Pavel, Čapský Daniel, Znamenáček Filip.
Přihlašovat se lze do konce září na emailu info@caaf.cz.
Účty členů
Všem členům se doporučuje zadávat do registračního systému aktivní emaily. Kromě nabídek
například na reprezentační tryouty jsou zadané emaily využívány mimo jiné i v disciplinárním
řízení a má se za to, že všichni členové ke svému členství přistupují zodpovědně a uvádějí
aktivní komunikační prostředek.
Přestupy a hostování
PAN->MUS Kavka František
HEL->LIO Roba Kamil
HEL->LIO Zíka David
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