Zasedání Parlamentu ČAAF
Zasedání Parlamentu ČAAF se uskuteční v sobotu 10. listopadu 2012 od 10:00 hod v sídle
ČAAF (U Slavie 1540/2a, Praha 10, Stadion Eden). Vchod přes VIP recepci (mezi
McDonald’s a Komerční bankou), parkování je možné bezplatně před vchodem.
Všechny k dnešnímu dni členské kluby ČAAF s výjimkou Šumperk Dietos mají nárok na dva
delegáty, neboť splnily podmínku o účasti v soutěži. Šumperk Dietos a případně před
zasedáním nebo na zasedání přijaté kluby mají nárok na jednoho delegáta.
Všechny kluby jsou povinny nahlásit seznam možných (až čtyř) delegátů nejpozději do 27.
října. Kluby, které takto neučiní, nebudou mít možnost hlasovat. Stejně tak nebude umožněno
hlasovat delegátům, jejichž jména nebyla nahlášena. Delegáty je přípustné a doporučené
nahlásit elektronicky na caaf@caaf.cz. Seznam delegátů je již nyní v Adresáři ČAAF a pokud
kluby na nahlášeném seznamu nechtějí nic měnit, delegáty nahlašovat nemusí a budou platit
jména uvedená v Adresáři. (Pozn.: některé kluby nenahlásily žádné delegáty.)
Nutnost ohlásit předem jména zastupujících delegátů se vztahuje i na subjekty, které budou o
členství žádat na samotném zasedání.
Pozvánka na zasedání platí dále pro volené členy orgánů ČAAF a hosty pozvané
Předsednictvem ČAAF. Ostatní osoby se zasedání mohou do vyčerpání kapacity zúčastnit jako
přihlížející.
Program zasedání bude společně s oficiální pozvánkou rozeslán 10. října 2012. Ohledně
programu zasedání i jednotlivých bodů lze nyní vést diskusi na fóru ČAAF, kde lze předkládat
témata vhodná k začlenění do programu zasedání.
Již v předstihu upozorňujeme, že toto zasedání bude volební (volby proběhnou do všech
orgánů ČAAF). Dle Stanov musí být návrhy na kandidaturu poslány nejpozději do 27. října na
caaf@caaf.cz. Návrhy smí podávat pouze členové ČAAF (navržení kandidáti členem ČAAF
být nemusí, nicméně před volbou musí s kandidaturou souhlasit). Pouze v případě, že nebude
navržen dostatečný počet kandidátů, nebo v případě opakované volby je přípustné, aby byl
kandidát navržen až během zasedání Parlamentu a to účastníkem Parlamentu.
Všichni kandidáti (a jejich navrhovatelé) budou zveřejněni ve Zprávách ČAAF vydaných 31.
října. Ve stejném dokumentu budou mít všichni nominovaní možnost vyjádřit své návrhy,
myšlenky a vize a případně se představit nejen delegátům Parlamentu. Nevyjádření se
samozřejmě nebude mít vliv na platnost kandidatury.
Národní tým
Informace o tryoutu v Prostějově
Pátek 28.9. (státní svátek)
Areál SK Prostějov, Za místním nádražím (příjezd z ulice Olomoucké) - mapa
Informace o tryoutu v Praze
Neděle 30.9.
Hřiště Erzet, Turínská 1 - mapa
Informace platné shodně pro oba tryouty
Areál k dispozici od 11:30, začátek v 12:00, předpokládaný konec okolo 16:00
Povrch hřiště: umělá tráva III. generace, nutná adekvátní obuv
Šatny k dispozici, občerstvení vlastní
S sebou: atletické vybavení na první část a kompletní povinná výstroj na druhou část
Případné dotazy ohledně tryoutů směřujte na email info @caaf.cz.
Trenérská školení
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O účast zatím projevili zájem Petr Košťál, Petr Kalhous, Jiří Šimkovič, Jan Dundáček, Jan
Rosenbaum, David Dobiáš, Janhuba Radek, Pavel Hnátek, Daniel Čapský, Filip Znamenáček,
Petr Plaček, David Novotný, Jaromír Krpálek, Peter Blaško, Jan Veselý, Zach Harrod, Aleš
Daňhel, Martin Michálek, Kacerovský Filip.
Kurzy se s jistotou budou konat, v příštích Zprávách budou zveřejněny nové informace.
Listina standardů
Od 17. září se mění povinnost předávat na zápasech listinu standardů. Opouští se dosud
používaná praxe vyplnění standardů v RS a nově týmy musí předkládat tabulku vyplněnou
v tomto „offline“ souboru. Soubor je k dispozici ke stažení mezi normami ČAAF.
Změna by měla značnou měrou přispět ke zpřehlednění povinných a nepovinných standardů.
Dotazník k ČLAF 2013
Na dotazník reagovalo nakonec 14 subjektů a to s těmito reakcemi. Nejprve dle jejich
vyjádření jistí účastníci příštího ročníku ČLAF:
11s: Liberec Titans, Pardubice Stallions, Prague Lions, Brno Alligators, Ostrava
Steelers
7s (zápasově): Chodov/K.Vary Pharaohs, Znojmo Knights, Šumperk Dietos
7s (turnajově): Bílovice Sígrs
Dále týmy, které v odpovědích naznačili jistou míru nejistoty
Budweis Hellboys – pravděpodobně 7s, zápasově
Přerov Mammoths – pravděpodobně 7s, turnajově
Gladiators, Teplice Jets – pravděpodobně 7s, forma otázkou
Náchod Bears – doufajíc v 7s, forma otázkou
Rozhodnutí DK
39/2012 – Koordinátor Tomáš Rom (BOB) byl potrestán pokutou 500 Kč za porušení
povinností koordinátora (pozdní příchod; BOB-PAN).
39/2012 – Příbram Bobcats byli potrestáni pokutou 500 Kč za pozdní předání zápasové
soupisky (BOB-PAN).
39/2012 – Příbram Bobcats byli potrestáni pokutou 1000 Kč za zaviněný pozdní začátek
zápasu (BOB-PAN).
Přehled všech vydaných rozhodnutí DK v plné verzi naleznete v příslušné sekci webu.
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