Registr členské základny
Zopakování ze Zpráv 17
V ČAAF sekci webu byl zpřístupněn registr členské základny. Po zadání příjmení lze získat
výpis členů ČAAF včetně jejich klubové příslušnosti. Tímto by snad, mj., měly ustat časté
otázky, kterého klubu je ten či onen členem.
Přihlášky do juniorské a flagové ligy
Přehled dosud přihlášených je k dispozici online. Přihlášky do juniorské ligy končí 23. června
(prodloužená lhůta 30. června), dospělé flagové ligy 30. června a dětské flagové ligy 31.
července.
Pracovní podoba Propozic ČJLAF
Zopakování ze Zpráv 16
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
Zopakování ze Zpráv 16
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.

Zprávy ČAAF

Účastníkům dětské soutěže by ČAAF mohla přispívat na „provoz“ v rámci soutěže, tzn.
primárně na cestování na zápasy.
Dokumenty: Kompletní znění propozic, přihláška
Možnost absolvování všeobecného trenérského kurzu
Informujeme zájemce o možnosti absolvovat všeobecný trenérský kurz (jedna z podmínek
získání trenérské licence) na FSpS MU v Brně.
Školení se koná v první polovině září a veškeré informace o něm naleznete zde.
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.
Již dříve (mj. ve Zprávách 14) byl nabídnut obdobný kurz v Praze v podobném termínu.
Rozhodnutí DK
53/2013 – Brno Alligators budou za nestejnou barvu kalhot případně potrestáni dle rozhodnutí
Parlamentu ve věci jejich odvolání za stejné provinění v jiném zápase.
54/2013 – Budweis Hellboys byli potrestáni pokutou 450 Kč za nestejné kalhoty hráčů
v zápase SGR-HEL.
55/2013 – Trutnov Rangers nebyli potrestáni za nepřipravení areálu.
Úplná rozhodnutí naleznete v příslušné sekci webu.
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