Disciplinární komise
Jakub Harašta rezignoval na své členství v DK. Zbývající členové v souladu se Stanovami
kooptovali Filipa Hazu a DK je tedy i nadále tříčlenná.
Reprezentace
Pavel Poříz byl odvolán z pozice manažera reprezentačního týmu. Veškeré záležitosti spojené
s účasti týmu na ME bude vyřizovat místopředseda ČAAF Radek Janhuba.
Vysočina Gladiators
Klub byl převeden v souladu se Stanovami a souhlasem Předsednictva na jinou právnickou
osobu. Převedení musí být ratifikováno Parlamentem na jeho nejbližším zasedání.
Dopingová kontrola
Po zápas ČLAF A Lions-Black Panthers byla provedena dopingová kontrola. Vzorky všech
čtyř testovaných hráčů byly negativní.
Soutěžní kauce a kredity
Stav kaucí s kredity získané za ČLAF lze sledovat ve zvláštním dokumentu z webu ČAAF.
Přidělování kreditů za fotografie členů týmu
Zopakování ze Zpráv 12
Týmy mají opět možnost získat kredity za upravené fotografie členů. Možnost získat kredity se
vztahuje i na týmy, které již za totéž jednou kredity získaly. Rozhodným okamžikem pro
posuzování bude pondělí 20.května ve 22:00.
Deset (10) kreditů získají týmy, které budou mít zcela jednotné fotografie všech členů týmu.
Jednotnou fotografií se rozumí snímek se stejnými proporcemi (stejný poměr hlavy vůči
celému snímku, stejná míra zabrání ramen) a se stejným pozadím. U hráčů pak oblečení
jednotným týmovým způsobem, u trenérů rovněž. Hráči a trenéři však vzájemně být sladěni
nemusí, obě kategorie mohou být odlišně (typicky tedy hráči patrně v dresech, trenéři např.
v týmových tričkách apod.). Samozřejmě musí být splněny i všechny ostatní podmínky pro
vkládání fotek, tzn. rozměry atp.
Pět (5) kreditů získají týmy, které budou mít alespoň 90% hráčů na fotkách s jednotným
pozadím a fotky budou působit sladěně (nemusí ale být zcela jednotné, tzn. hráči mohou být
foceni v různých oděvech apod.). I zde musí být splněny podmínky o rozměrech.
Pozn.: Tyto kredity se nesčítají, tzn. nelze získat 15 kreditů.
Blogy na caaf.cz
Zopakování ze Zpráv 12
ČAAF hledá bloggery, kteří by příspívali na web ČAAF. Zájemce by měl mít přehled o dění a
zápasech, mělo by tedy jít o aktivního hráče, diváka nebo rozhodčího, obecně osobu, která
zažije víc než pár zápasů ročně.
Na rozdíl od zápasových článků není zásadní aktuálnost, blog by byl vkládán třeba ve středu
nebo čtvrtek, tzn. mezi zápasy. Témata i frekvence by asi blogger určoval zcela libovolně.
Zájemci se mohou ozvat na info@caaf.cz.
Rozhodnutí DK
27/2013 – Brno Alligators byli potrestáni pokutou 1200 Kč za špatně nalajnované hřiště pro
zápas ALL-STE.
28/2013 – DK potvrdila rozhodnutí postup rozhodčích při kontrole totožnosti v zápase MMTKNI.
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29/2013 – Radim Pařízek (KNI) byl potrestán pokutou 1000 Kč a zákazem činnosti na 1 zápas
za vyloučení v zápase MMT-KNI (dvojí nesportovní chování).
30/2013 – Znojmo Knights byli napomenuti za nestejný design kalhot v zápase MMT-KNI.
31/2013 – Rozhodčí Tomáš Hájek byl napomenut za pozdní dostavení se k zápasu SGR-PIT.
32/2013 – Bílovice Sígrs byli napomenuti za nestejný design kalhot v zápase SGR-PIT.
Úplná rozhodnutí naleznete v příslušné sekci webu.
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