
Propozice ČLAF
V ČLAF A došlo k podstatné změně – Liberec Titans ohlásili, že se divize nezúčastní. Nová 
podoba ČLAF A bude následující – v A1 se nic nemění, týmy odehrají pět zápasů (2x proti 
sobě,  1x  proti  A2);  v A2  týmům  odpadne  jeden  zápas,  místo  dosavadních  devíti  zápasů 
odehrají jen osm (2x proti sobě, 1x proti A1 a 1x proti A3); A3 týmy odehrají šest nebo sedm 
zápasů (2x proti sobě, 1x proti A2 a 1x nebo 2x řízený přátelský zápas proti kombinovanému 
týmu Prague Lions).
Vliv na termínovou listinu není žádný, co se týče začátku a konce, ale týmy v A2 budou mít 
volnější program (místo jednoho volného týdne budou mít dva). Playoffs zůstává beze změny.
Tyto změny budou zapracovány do updatu Propozic, nicméně až poté, co se týmy skutečně 
přihlásí a bude jasný počet účastníků. Stejný scénář se týká i ČLAF B, aktualizované propozice 
bude vydány až poté, co budou známí účastníci.

ČLAF – přihlášky
Přihlášené týmy budou průběžně zveřejňovýny na facebooku.

ČLAF – povinnosti klubů
Vzhledek k množícím se dotazům je zde krátké a stručné shrnutí toho, co je potřeba udělat 
v souvislosti  s ČLAF.  Zde  uvedené  „úkoly“  jsou  pouze  zjednodušení,  plná  verze  je 
v Propozicích.
Do 10. ledna je třeba uhradit 10000 korun (startovné včetně ročního klubového příspěvku)
Do  10.  ledna je  třeba  podat  přihlášku  do  ČLAF  (a  rovněž  aktualizovat  údaje  spojené 
s členstvím jako přehled kontaktů, stanovy, logo apod. – viz níže)
Do 28. února je třeba uhradit soutěžní kauci 10000 korun (5000 v ČLAF B)
Hráčské licence nemají žádnou konkrétní splatnost, ale jejich aktivace může trvat až sedm dní 
od zaplacení (jinak řečeno, je hráčskou licenci je vhodné zaplatit alespoň týden před prvním 
zápasem). Cena licence je 800/400 korun (ČLAF A/B), resp. 900/500, jde-li o nováčka.

ČLAF – náležitosti klubové přihlášky
Pro přihlášení do ČLAF je zapotřebí poslat tyto dokumenty

• Stanovy klubu (právnické osoby) v doc/pdf – nebyly již poslány

• Scan stanov klubu (právnické osoby) s doložením registrace na MV (stačí jedna stránka 
ze které vyplyne, že jde o dokument o odrážku výše) v pdf/obrázek – nebyl již poslán

• Scan zápisu z poslední valné hromady v pdf/obrázek – nebyl již poslán

• Scan vyplněné a podepsané přihlášky do ČLAF v pdf/obrázek
• Vyplněná přihláška do ČLAF v xls (případně elektronicky vyplněný pdf)
• Scan vyplněné  a  podepsané  přihlášky do  ČAAF v  pdf/obrázek  –  stávající  členové  nedodávají 

přihlášku do ČAAF, ale „oznámení změny“

• Vyplněná přihláška (oznámění změny) do ČAAF v xls (případně elektronicky vyplněný 
pdf)

• Logo ve vektorovém pdf
• Logo v jpg
• Logo v png

Formuláře přihlášek v pdf i xls jsou ke stažení k dispozici mezi normami ČAAF.
Pro potřeby adresáře do emailu připojte i kontakt na osobu (jméno, email, telefon) věnující se 
juniorskému, případně miniflagovému týmu, máte-li takové týmy ve vašem klubu.

Všeobecný kurz
Na všeobecný kurz se přihlásilo šest zájemců. Vzhledem k počtu přihlášených nebude ČAAF 
zájemcům poskytovat žádný servis nad rámec již učiněného. Více informací o kurzu naleznou 
přihlášení na stránkách FSpS. 
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http://www.fsps.muni.cz/celozivotni/nabidky-trenerskeho-vzdelavani-204.html
http://www.caaf.cz/?path=kontakty/normyCAAF/


Pro absolvování všeobecného kurzu lze využít i obdobných nabídek jiných škol, tyto kurzy si 
zájemci  domlouvají  zcela  individuálně.  V případě  zájmu  o  tyto  alternativní  kurzy  dbejte 
obezřetnosti a ujistěte se, že jde skutečně o akreditovaný kurz „Vědecký základ sportovního 
tréninku“. 

Přestupy
STE->LIO Adam Tichý Bez odstupného
BUC->GLA Ondřej Pavlas Bez odstupného
PAN->LIO Libor Boucký Odstupné 16000
PAN->LIO Tomáš Fryčka Odstupné 8000

Školení rozhodčích ČLAF
Zopakování ze Zpráv 39
Školení 2013 proběhne 9.  února a 10.  února v Olomouci  na Přírodovědecká fakultě  (ulice 
17.listopadu).  Sobotní  část  je  určena  zejména  nováčkům (základy pískání,  pravidel  apod.), 
nedělní všem (pokročilé učivo, sjednocení technických norem, postupů apod.).
Pro zájemce lze zajistit ubytování, případně i program na sobotní večer. Samotné školení je 
zdarma,  nicméně  na  ubytování  a  jídlo  (pizza  rozvozem,  pití,  občerstvení)  bude  vybírán 
příspěvek zhruba 300-500 za den.
Účast na školení je pro nováčky nezbytnou podmínkou pro zahájení činnosti.
V případě zájmu je nutné se přihlásit nejpozději do konce ledna (uveďte prosím, zda-li budete 
mít zájem o ubytování/jídlo). 

Česká olympijská nadace
Zopakování ze Zpráv 39
Česká olympijská nadace podporuje individuální malé sportovce ve věku 6-18 let. Nezáleží na 
talentu,  ale  na chuti  sportovat.  Patrony projektu jsou medailisté  z  Vancouveru a  Londýna. 
Hlavním partnerem nadace je Česká televize.
Informace  o  projektu  včetně  formuláře  k vyplnění  žádosti  naleznete  na  webu  nadace.  Na 
prezentačním plakátu nadace je vyobrazeno 14 sportovců nebo sportovních náčiní. Minimálně 
jeden obrázek (možná dva) z nich se týká fotbalu, tak věřme, že fotbal nebude hrát jen roli 
vděčného  odvětví  pokud  jde  o  fotografie…  Participace  v projektu  je  každopádně  čistě 
individuální, čerpání neprobíhá přes ČAAF.

Prodej míčů a flagových setů
Zopakování ze Zpráv 39
Informace hledejte v nové záložce v části webu ČAAF->Prodej výstroje.
Hlavními  třemi  míči  k prodeji  jsou  kožený  zápasový  míč  „NFL“  za  1500  korun,  jeho 
tréninková replika za 500 korun a míč vhodný pro flag dětí (menší velikost) za 300 korun.

Kredity
Zopakování ze Zpráv 39
Kredity získané během roku 2012 mají  hodnotu 30000 korun a mezi  kluby jsou rozdělené 
následovně (částky jsou zaokrouhleny na stovky korun dolů):
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http://www.caaf.cz/index.php?path=kontakty/prodejvystroje/
http://www.chess.cz/www/assets/files/aktuality/NadaceQaA_IV_12_10_12.pdf
http://nadace.olympic.cz/


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 nových míčů  Wilson 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 března 2013 (změna proti Zprávám 39).

Rozhodnutí DK
Přehled všech vydaných rozhodnutí  v plné verzi  i  momentálně známých na rozhodnutí  DK 
čekajících podnětů naleznete v příslušné sekci webu.
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http://www.caaf.cz/index.php?path=disciplinarni-komise/

