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.
Pozvánka platí pro 2 delegáty nahlášené těmito kluby:
Bílovice Sígrs, Brno Alligators, Budweis Hellboys, Liberec Titans, Ostrava Steelers,
Pardubice Bucks, Pardubice Stallions, Pilsen Patriots, Prague Black Hawks, Prague
Béčko, Prague Lions, Prague Mustangs, Prague Panthers, Příbram Bobcats, Trutnov
Rangers, Ústí nad Labem Blades a Znojmo Knights
Pozvánka platí pro 1 delegáta nahlášeného těmito kluby:
Bjorken Hammere, Karlovy Vary Pharaohs, Náchod Bears, Šumperk Dietos, Vysočina
Gladiators a případné další kluby, které se členskými stanou před nebo na zasedání
Pozvánka platí pro členy volených orgánů ČAAF:
Rada, Disciplinární komise
Pozvánka dále platí pro hosty pozvané Předsednictvem ČAAF.
Program zasedání:
Zhodnocení roku 2012
Přijímání nových členů
Volby do orgánů
Stanovy
Financování ČAAF
ČLAF 2013
Flag fotbal
Reprezentace
Plán rozvoje
Halové mistrovství 2012
Normy ČAAF
Pořadí jednotlivých bodů není závazné a může dojít k přesunům. Detailní program zasedání
bude zveřejněn 31. října.
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.
Za kluby, které jsou oddíly jsou členy 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.
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.

Halové mistrovství 2012
Propozice a všechny momentálně známé informace včetně podmínek a pokynů k přihlášení
naleznete v samostatném souboru.
Trenérská školení (zopakování informace)
Aktualizované informace o školeních.
Přehled všech termínů, nejen trenérských školení, naleznete v kalendáři ČAAF.

Zprávy ČAAF

EFAF General Assembly
EFAF svolal mimořádné zasedání na 4. listopadu 2012. Místem setkání bude Zurich. Defacto
jediným bodem jednání bude rozpuštění EFAFu.
Rozhodnutí DK
44/2012 – Příbram Bobcats byli potrestáni pokutou 600 Kč za nadměrný počet faulů v zápase
(BOB-LIO).
Přehled všech vydaných rozhodnutí DK v plné verzi naleznete v příslušné sekci webu.
Adresář ČAAF
Byl vydán aktualizovaný Adresář, který zohledňuje všechny nahlášené změny od poslední
verze z 24. srpna.
Přestupy a hostování
PAN->STA Adam Citta
PAN->STA Jiří Vácha (odstupné 3200)

Zprávy ČAAF

