Pracovní podoba Propozic ČJLAF
Klubům byla rozeslána pracovní podoba propozic juniorské ligy. Možnost pro přihlašování
plyne do 23., resp. do 30. června.
Novinkou v propozicích je požadavek na minimální počet registrovaných hráčů (s licencí) ke
dni přihlášky, resp. konce lhůty pro přihlašování. Opatření má za cíl zabránit přihláškám týmů
na „hraně“. Tyto týmy se případně mohou přihlásit do řízených přátelských zápasů.
V případě přihlášení prosíme kluby o dodržení následujícího postupu:
• Poslat vyplněnou přihlášku v excelu; ve formuláři vybrat, jestli se klub přihlašuje do 11s
formy nebo do 7s formy
• Do mailu, kterým bude excel poslán, uvést, zda-li by se tým zúčastnil i té druhé formy,
pakliže by primárně zvolená forma nebyla uskutečněna
• Přihlášku po odsouhlasení vytisknout, podepsat (orazit), naskenovat a poslat znovu jako
pdf (obrázek)
• Po přijetí přihlášky uhradit poplatky v žádané výši
Samotný juniorský program je formou kempů povinný pro všechny kluby zapojené do ČLAF.
Do něj není nutné se zvlášť přihlašovat netřeba (pomyslnou přihláškou do juniorských kempů
byla přihláška do ČLAF).
Účastníkům ČJLAF by ČAAF mohla přispívat na „provoz“ v rámci soutěže, tzn. primárně na
cestování na zápasy.
Dokumenty: Kompletní znění propozic, přihláška
Pracovní podoba Propozic Flagové ligy
Klubům byla rozeslána pracovní podoba propozic flagové ligy. Možnost pro přihlašování
plyne do 30. června (soutěž dospělých), resp. do 31. července (soutěž dětí).
V případě přihlášení prosíme kluby o dodržení následujícího postupu:
• Poslat vyplněnou přihlášku v excelu; ve formuláři vybrat, jestli se klub přihlašuje do
soutěže dospělých nebo dětí (co tým, to jedna přihláška)
• Přihlášku po odsouhlasení vytisknout, podepsat (orazit), naskenovat a poslat znovu jako
pdf (obrázek)
• Po přijetí přihlášky uhradit poplatky v žádané výši
Do soutěže dospělých můžou týmy přihlašovat i zástupci týmů. Stejně jako v minulosti platí,
že tým lze přihlásit i „mimoklubovou“ formou. Nově se soutěže smí zúčastnit pouze členové
ČAAF.
Věkové kategorie jsou 15 a více let v soutěži dospělých a ročník 1998 a mladší v kategorii dětí.
Je otázkou, zda-li bude, pro jistotu, dětská kategorie omezena i zespodu. Případně rozdělena na
dvě. Toto by bylo předmětem další diskuse reagující na přihlášky.
Účastníkům dětské soutěže by ČAAF mohla přispívat na „provoz“ v rámci soutěže, tzn.
primárně na cestování na zápasy.
Dokumenty: Kompletní znění propozic, přihláška
ME ve flag fotbalu
EFAF rozhodl o tom, že ME ve flag fotbalu bude pořádat na konci září (od neděle do úterý)
italské město Pesaro. ČAAF nabídku na pořádání podávala rovněž, EFAF na ni však nijak
nereagovala. Zatím nejsou známé podrobnosti a po jejich zveřejnění bude ČAAF žádat
zdůvodnění, pakliže italská nabídka nebude lepší, proč dostali Italové přednost.
Podle podmínek se ČAAF rovněž rozhodne, zda-li by vítěz flagové ligy dospělých Česko na
ME reprezentoval.
Možnost absolvování všeobecného trenérského kurzu
Zopakování ze Zpráv 14
Zprávy ČAAF

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.
Rozhodnutí DK
15/2013 – Remigius Machura byl potrestán zákazem startu ve všech zápasech ČLAF a pokutou
1000 Kč z důvodu porušení směrnice antidopingového výboru.
41/2013 – Karlovy Vary Warriors byli potresáni pokutou 1000 Kč za umožnění neoprávněného
startu hráče v zápase HEL-WAR. Pozn.: Ve věci bylo podané odvolání a Rada potvrdila
rozhodnutí DK.
42/2013 – Rozhodčí Petr Valenta a Jan Hubálek byli napomenuti za umožnění neoprávněného
startu hráče v zápase HEL-WAR.
43/2013 – Lukáš Hnilička byl potrestán pokutou 100 Kč za neoprávněný start v zápase HELWAR.
44/2013 – Prague Hippos byli potresáni pokutou 300 Kč za nenaplnění standardů v zápase
HIP-BLD.
45/2013 – Trnava Bulldogs nebyli potrestáni za nestejné kalhoty hráčů v zápase STE-BUL.
46/2013 – Prague Mustangs byli potresáni pokutou 300 Kč za pozdní odevzdání listiny
standardů zápasu MUS-GLA.
47/2013 – Brno Alligators budou za nestejnou barvu kalhot případně potrestáni dle rozhodnutí
Parlamentu ve věci jejich odvolání za stejné provinění v jiném zápase.
48/2013 – Prague Lions nebyli potrestáni za nestejné kalhoty hráčů v zápase ALL-LIO.
49/2013 – Budweis Hellboys byli potrestáni pokutou 300 Kč za nestejné kalhoty hráčů
v zápase HEL-WAR.
Úplná rozhodnutí naleznete v příslušné sekci webu.
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