mBank
V rámci marketingové akce mBank byly klubům odeslány následující částky na jejich klubové
bankovní účty. Šlo o bonusy za osoby, které kluby na výzvu nahlásily.
Bjorken Hammere 600 korun
Brno Alligators 300 korun
Ostrava Steelers 4200 korun
Pardubice Bucks 1800 korun
Pardubice Stallions 600 korun
Prague Lions 4200 korun
Možnost absolvování všeobecného trenérského kurzu
Na základě informace ČUS (České unie sportu, dříve ČSTV) informujeme zájemce o možnost
absolvování všeobecného trenérského kurzu, tzn. podmínky získání trenérské licence na FTVS
UK v Praze.
Termín konání školení licence B (je to podmínka pro fotbalovou licenci C) je 13.-15. a 20.-22.
září. Termín přihlášek je do 25. srpna, nicméně doporučujeme spíše včasnější reakci.
Kontaktem je Karel Kovář, kkovar@ftvs.cuni.cz (tel.: 220172091).
ČAAF pro účastníky tohoto kurzu neposkytuje žádnou podporu (nejde o kurz organizovaný
ČAAF), nicméně v případě nutnosti lze přes ČAAF vysvětlit neobvyklé postavení účastníků
z řad našich zájemců (na rozdíl od ostatních sportů tento kurz nežádáme pro pokročilé trenéry,
ale pro začátečníky) a že nejde o vystavení licence B, ale pouze o doklad o absolvování tohoto
kurzu.
Soutěžní kauce a kredity
Zopakování ze Zpráv 13
Stav kaucí s kredity získané za ČLAF lze sledovat ve zvláštním dokumentu z webu ČAAF.
Přidělování kreditů za fotografie členů týmu
Týmy měly možnost získat kredity za upravené fotografie členů.
Nakonec byly proti původním předpokladům zvoleny tři kategorie
Deset kreditů získaly týmy, které mají zcela jednotné fotografie všech členů týmu
Šest kreditů získaly týmy, které mají alespoň 90% hráčů na fotkách s jednotným pozadím a
fotky působí sladěně.
Dva kredity získaly týmy, kde byla jasně patrná určitá snaha o týmovost (jednotnost) větší části
fotek.
Přisouzené kredity:
PBP - 0
WAR - 10
MUS - 10
KNI - 2
LIO - 6
BLD - 6
TIT - 2
PIT - 0
ALL - 10
PTR - 0
RNG - 0
MMT - 10
STE - 10
HEL - 2
BUC - 6
SGR - 0
BUL - 10
HIP - 0
GLA - 10
DTS - 10
STA - 6
BOB - 0
Přestupy
BEC->HIP

Tomáš Vobořil

Bez odstupného

Rozhodnutí DK
33/2013 – Pilsen Patriots byli napomenuti za nestejnou barvu kalhot v zápase PTR-HEL.
34/2013 – Budweis Hellboys byli napomenuti za nestejnou barvu kalhot v zápase PTR-HEL.
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35/2013 – Příbram Bobcats byli potrestáni pokutou 500 Kč za nedostatečné video zápasu
BOB-LI2.
36/2013 – Rozhodčí zápasu MMT-KNI nebyli potrestáni za řízení zápasu.
Úplná rozhodnutí naleznete v příslušné sekci webu.
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