
Nový člen ČAAF
Předsednictvo ČAAF přijalo nový členský klub. Členství klubu Náchod Bears musí potvrdit 
Parlament na svém nejbližším zasedání.
ČAAF nyní sdružuje 22 členských klubů.

Zasedání Parlamentu ČAAF
Všechny kluby jsou povinny nahlásit  seznam možných (až čtyř)  delegátů nejpozději do 27. 
října.  Delegáty  je  přípustné  a  doporučené  nahlásit  elektronicky  na  caaf@caaf.cz.  Nutnost 
ohlásit předem jména zastupujících delegátů se vztahuje i na subjekty, které budou o členství 
žádat na samotném zasedání.
Kluby, které jsou současně i právnickou osobou, mohou delegáty nahlašovat skrze své obvyklé 
klubové zástupce.
Za kluby, které jsou oddíly v rámci širších právnických osob (typicky TJ, obecně jde o případy, 
kdy vedení klubu není totožné s vedením právnické osoby), musí delegáty jmenovat příslušná 
právnická osoba (její statutární orgán), případně lze tuto možnost přenést na zástupce klubu 
udělenou plnou mocí. Tyto kluby musí doložit složení aktuálního statutárního orgánu (zápis 
z poslední  valné  hromady).  Tato  povinnost  se  týká  následujích  klubů:  Alligators,  Dietos, 
Rangers, Gladiators, Knights.

Trenérská školení
Přihlášení zájemci podle klubů (* značí neuhrazení poplatku)
Alligators: Daňhel, Raspopčev, Řezáč
Bears: Křivohlávek
Blades: Rosenbaum
Bobcats: Dobiáš
Bucks: Coufal, Faltejsek
Dietos: Kolařík
Gladiators: Fiala*, Hameder*
Hellboys: Klokočka, Michálek, Soumar
Lions: Harrod*, Valta
Mammoths: Novotný*
Mustangs: Blaško*, Hnátek, Kacerovský, Znamenáček*
Panthers: Dundáček, Janhuba, Šindler, Tománek
Rangers: Adámek, Novák*
Stallions: Čapský, Kalhous, Košťál, Krpálek, Plaček
Steelers: Šimkovič
Titans: Veselý
Nekluboví: Novák*
Zájem dosud neprojevili  zájemci  z těchto  klubů:  Béčko,  Black Hawks,  Hammere,  Knights, 
Patriots, Pharaohs, Sígrs.
Aktualizované informace o školeních.
Přehled všech termínů, nejen trenérských školení, naleznete v kalendáři ČAAF.

Změna v     Termínové listině  
Na žádost Prague Lions se zápas ČJLAF 2012 Lions-Bucks přesouvá na nové místo a termín.
Zápas se uskuteční v neděli (zůstává) od 15:00 (nikoliv od 14:00) na ragbyovém hřiště v areálu 
Slavie Praha ve Vršovicích (nikoliv na Smíchově).

Statistiky
Změna povinnosti dodávat statistické výstupy ze zápasů – při generování a odesílání statistik je 
od nynějška (oproti „Manuálu“) nutné generovat a dodat čtyři systémové soubory a současně 
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HTM soubor. Více informací naleznou statistici ve statistickém manuálu v části „Po skončení 
zápasu“.

Reprezentační tým
Vybraní hráči budou pozváni na kemp, který se uskuteční poslední říjnový víkend v Praze. Víc 
v samostatném článku.

EFAF General Assembly
EFAF své zasedání (General Assembly je evropským ekvivalentem našeho Parlamentu) svolal 
na předposlední  březnový víkend,  tzn.  23.  až 24.  března 2013. Místem setkání  bude ruský 
Čeljabinsk.

Rozhodnutí DK
43/2012 – Pardubice Bucks byli potrestáni pokutou 1000 Kč za neúplné statistiky (BUC-BOB).
Přehled všech vydaných rozhodnutí DK v plné verzi naleznete v příslušné sekci webu.
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