
 

Zprávy ČAAF 

Směrnice Předsednictva ve věcí přestupů 
Žádosti o přestupy členů ČAAF mezi členskými kluby podléhají úhradě poplatku 100 Kč na 
účet ČAAF. Po úhradě tohoto poplatku začne plynou sedmidenní lhůta pro vyjádření souhlasu 
přestupující osoby a možnost původního klubu žádat odstupné, případně požadovat po 
přestupující osobě úhradu dluhů apod. V případě požadavku původního klubu se sedmidenní 
lhůta prodlouží na nezbytně dlouhou dobu k vyřešení závazku přestupující osoby. Pakliže ve 
stanovené lhůtě nedojde k souhlasu přestupující osoby, případně vyřešení závazku, bude žádost 
zamítnuta. 
Za přestup se považuje i změna mimoklubové registrace na klubovou. 
Tato směrnice platí pro všechny přestupy oznámené počínaje 22. listopadem a skončí vydáním 
nařízením Rady, která problematiku přestupů sjednotí před sezónou 2013. 

Vysvětlení – z důvodu velmi laxního přístupu některých přestupujících bylo rozhodnuto, že úhrada poplatku 100 korun bude 
prvním, nikoliv posledním krokem v řetězci nutných kroků, čítajícím úhradu registračního poplatku, souhlas hráče a vyjádření 
původního klubu. Původní klub přestup nijak svévolně blokovat nemůže (může však požadovat například úhradu dluhu 
přestupujícího nebo tabulkové odstupné), ČAAF k takovému chování nemá motivaci vůbec žádnou, tzn. jedinou stranou, která 
může přestup zhatit, je samotná přestupující osoba svoji liknavostí. Pokud se tak stane, poplatek spojený se žádosti propadne a o 
přestup bude nutné zažádat znovu (včetně úhrady nového poplatku). 

 
Halové mistrovství 2012 
Již dříve zveřejněné Propozice turnaje. 
 
Komise miniflagu 
Předsednictvo zřídilo Komisi miniflagu (flag fotbal dětí do 15 let) a jmenovalo do ní Michala 
Hnaťuka, Jakuba Křivohlávka a Petra Zourka. 
Úkolem komise bude společně s Předsednictvem připravit do zasedání Parlamentu v únoru 
2013 strategii použitelnou v klubech při zakládání nových týmů miniflagu. 
 
Pool trenérů 
Kluby si mohou domlouvat trenéry s koordinátorem projektu Janem Dundáčkem. Je potřeba 
nabídnout ideálně alespoň dva možné termíny (dva různé dny v týdnu) a nastínit představu o 
typu tréninku, který mají trenéři zajistit. 
Za jeden trénink je třeba uhradit paušální platbu 1000 korun na účet ČAAF. 
Na konci dubna 2013 bude projekt vyhodnocen a bude rozhodnuto o jeho dalším směřování. 
 
Prodej vybavení 
ČAAF nabízí klubům k prodeji následující vybavení: 

• Míč Wilson F1100 (kožený, Duke) – 1500 Kč 
• Míč Wilson F1900 (umělý, s nápisem „NFL“) – 500 Kč 
• Sety na flag fotbal (žluté a červené) – 100 Kč (při nákupu 10 kusů je jedenáctý zdarma) 
• Další míče a obecné podmínky prodeje jsou k dispozici v sekci Víc než jen fotbal. 

Mimo těchto míčů jsou nyní v nabídce následující „akční“ míče 

 
U míčů, kde je uvedena cena za zánovní i použitý míč bude o konkrétní ceně rozhodnuto 
s ohledem na stav míče. Míče budou k dispozici k prodeji (platbě i okamžitému odběru) na 
Halovém mistrovství 15. prosince. Případné neprodané míče budou nabídnuty dalším 
zájemcům k prodeji. 

http://archiv.caaf.cz/upload/normyCAAF/Propozice2012H2.pdf
mailto:knoflik93@seznam.cz
http://www.bikeathletic.cz/wilson/wilson-nfl-game-ball--the-duke--f1100
http://www.bikeathletic.cz/wilson/wilson-nfl-tackified-wtf1900
http://www.bikeathletic.cz/doplnky-americky-fotbal/flag-football-set-zluta
http://www.caaf.cz/index.php?path=kontakty/clenskyprogram/
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Do únorového zasedání ČAAF připraví možnosti nabídky personalizovaného míče jako 
jediného míče pro hru v tackle soutěžích ČAAF. 
 
Kredity 
Kredity získané během roku 2012 mají hodnotu 30000 korun a mezi kluby jsou rozdělené 
následovně (částky jsou zaokrouhleny na stovky korun dolů): 

BLH PAN STE ALL LIO STA TIT PTR BOB HEL KNI DTS BLD SGR BEC MUS BUC RNG
1.zápas 1 1 2 4 3 4 3 1 4 0 1 3 3 2 0 0 6 0
2.zápas 2 1 2 4 6 4 3 3 4 3 2 1 0
3.zápas 0 2 2 4 5 4 4 3 5 6 3
4.zápas 3 2 2 4
5.zápas 2 2
1.zápas 3 5 2 1
2.zápas 5 5 3 2
3.zápas 3 6 3 1
Celkem 6 19 10 12 34 12 10 7 21 9 3 4 6 2 0 0 10 0
Podíl 1000 3400 1800 2100 6100 2100 1800 1200 3800 1600 500 700 1000 300 0 0 1800 0
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V tabulce uvedené částky lze čerpat pouze k nákupu míčů nebo na úhradu trenérského poolu. 
V případě úhrady za trenérský pool platí zvýhodněná cena za trénink a to 800 korun. 
Částky je nutné vyčerpat do konce února 2013. 
 
Rozhodnutí DK 
Přehled všech vydaných rozhodnutí v plné verzi i momentálně známých na rozhodnutí DK 
čekajících podnětů naleznete v příslušné sekci webu. 
 

http://www.caaf.cz/index.php?path=disciplinarni-komise/

