
Pozastavení členství klubu
Z důvodu přetrvávajícího dluhu bylo klubu Příbram Bobcats pozastaveno členství  v ČAAF. 
Členství bude obnoveno okamžikem úhrady. Avšak nestane-li se tak do 30.11.2013, tak bude 
členství pozastaveno do 30.6.2014 a to bez ohledu na pozdější úhradu.

Zasedání Parlamentu
Zasedání Parlamentu se uskuteční v neděli 17. listopadu v Praze. O den dříve se na témž místě 
uskuteční klubový seminář, což bude nová platforma pro řešení problémů klubů, vysvětlení 
některých norem, diskusi nad nimi a zpětnou vazbu.
Sobotní program začne předběžně ve 14:00 a potrvá až do večera, nedělní v 10:00 nebo 11:00. 
Proti předchozím Parlamentům se počítá s výrazně kratším zasedáním, tzn. koncem nejpozději 
v 16:00  (očekáváný  konec  mezi  14:00  a  15:00).  Účastníkům  obou  jednacích  dnů  lze 
zprostředkovat ubytování.
Program bude zveřejněn později.

Jednání Rady
Ve středu 25.  září  od 19:00 proběhlo v sídle  ČAAF jednání Rady.  Přítomní  členové:  Filip 
Hobza, Radek Janhuba, Michal Rosíval (přes Skype konferenci). Nepřítomní a omluvení: Filip 
Kacerovský,  Petr  Kalhous,  Barbora  Světlíková,  Jan  Šesták  (účasten  ME ve  flag  fotbalu). 
Konec jednání v 22:00.
Jednotlivé body jednání

• Zahraniční týmy se do soutěží ČAAF budou zapojovat na základě dvojstranné smlouvy, 
která bude zohledňovat různá specifika a bude definovat případné výjimky a odlišnosti 
oproti povinnostem a právům domácích účastníků. Klubu Trnava Bulldogs byly pro účast 
v ČLAF 2014 nabídnuty následující podmínky: hráči Bulldogs smí paralelně nastupovat 
za  jeden  klub  v rámci  slovenské  soutěže  7s,  hráči  přestupující  ze  zahraničí  budou u 
Bulldogs  registrováni  po  úhradě  poplatku  250  euro  ve  prospěch  účtu  ČAAF  (jde  o 
narovnání  podmínek pro Bulldogs a ostatní  kluby,  které stejný poplatek musí uhradit 
také), pro Bulldogs neplatí povinnost juniorského programu a trenérských licencí (přesná 
forma  však  dosud  stanovena  nebyla)  a  vzhledem  k nečlenství  v ČAAF  Bulldogs 
samozřejmě nemohou mít  hlasovací  právo na zasedání,  mohou se však Parlamentu (i 
semináře) zúčastnit, vyjadřovat se i hlasovat v orientačních hlasováních.

• Diskutován a do finální podoby dotažen návrh Propozic ČLAF 2014. Nejde o konečnou 
verzi, stejně jako již vloni jde o pracovní návrh, který bude později revidován. O návrhu 
nemohlo být hlasováno, neboť jednání se zúčastnili jen tři členové Rady. Hlasování o 
něm proběhne elektronicky. Návrh Propozic.

• Diskutována byla  podoba certifikací  a standardů pro rok 2014. Zde nebylo  hlasování 
nutné, neboť dokument nově nevyjde samostatně, ale bude součásti nové „superřádu“, 
tzn.  bude implementován do stávajícího  HŘ, čímž by mělo  dojít  k větší  přehlednosti 
všech norem. Zásadní změnou je přisuzování kreditů i za povinné věci tak, aby týmy ve 
vyšších divizích nebyla znevýhodněny při přístupu ke kreditům. Další věci jsou již jen 
dílčí, kredity bude možné získat i za pořízení videí a statistik. Podoba bude samozřejmě 
diskutována v rámci semináře.

• Na zasedání Parlamentu bude vnešen návrh na zrušení obligatornosti trenérských licencí, 
resp.  přinejmenším  určitou  úpravu  oné  obligatornosti.  Bude  mu  předcházet  právní 
analýza týkající se odpovědnosti za možná zranění apod.

• Diskutována  byla  otázka  splnění  juniorského  programu  Prague  Black  Hawks  v roce 
2011, která se táhne až dosud. Hlasování nemohlo proběhnout pro neusnášeníschopnost.
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• Kredity bude možné čerpat od 1. listopadu a to na trenérský pool, nové míče a nákup 
vybavení  u  partnerů  ČAAF.  Přesné  podmínky  (stejně  tak  hodnota  kreditů)  budou 
zveřejněny později.

• Na zasedání  Parlamentu  bude  oznámena  nabídka  jednotných,  povinných,  asociačních 
míčů na všechny zápasy.  Šlo by defacto o „Duke“ („NFL“) míč v provedení ČAAF. 
Míče  by  byly  klubům  přiděleny  částečně  zdarma,  částečně  za  velmi  výhodných 
podmínek skrze kredity a i prodejní cena by byla výhodnější než stávající míče.

• Zatímco nyní je školení rozhodčích zdarma a „výměnou“ za toto školení je rozhodčím 
zakázáno účastnit se jiných zápasů než těch, na které jsou nominováni ČAAF, nově by 
měli možnost zaplatit si školení a mít ve svých nominacích volnost. Pozn.: netýkala by se 
samozřejmě soutěžních zápasů.

Trenérské školící dny
Vyhlášeny trenérské školící dny na zimu 2013/2014. Více v samostatném dokumentu na webu 
a v příslušné části webu.

Halové mistrovství 2013
Zopakování z předchozích Zpráv
Po jednáních se stranami, které nabídli pořadatelství turnaje se Předsednictvo ČAAF rozhodlo 
spolupracovat s klubem Přerov Mammoths, který nabídl nejvýhodnější nabídku.
Turnaj se uskuteční v sobotu 30. listopadu v Přerově (tenisová hala TJ Spartak, ulice U tenisu). 
Startovné v turnaji je 12000 pro nečleny, resp. 9000 pro členy. Poslední možnost přihlášení je 
11. listopadu.  Do 10. října však platí „akční“ startovné a to 4800 pro členy,  resp. 6500 pro 
nečleny, jde tedy o slevu ve výši ca. 50 procent.
Člen  je  definován  jako  tým  přihlášený  členským  klubem ČAAF,  vystupující  pod  názvem 
tohoto klubu a složený (na dvě možné výjimky) ze členů tohoto klubu. V ceně startovného je 
oběd pro členy týmu.
Propozice turnaje a přihláška.
Dosud (kompletně) přihlášené týmy: Brno Alligators

Juniorský program – kemp II.
Zopakování z předchozích Zpráv
O kempu

• Kemp je součástí juniorského programu (kemp I. se pro nezájem neuskutečnil)
• Kempů se kromě juniorů (tzn. narození mezi 1.1.1994 a 12.10.1998) se smí zúčastnit i 

hráči  starší,  avšak  pouze  v  případě,  že  nikdy  neodehráli  žádný  soutěžní  zápas  (tzn. 
naprostí nováčci)

• Termín kempu: 12.-13. října, zhruba od sobotních 10:00 do nedělních 17:00
• Místo  kempu:  buď  Plumlov  (okres  Prostějov),  nebo  Nová  Ves  u  Chotěboře  (okres 

Havlíčkův Brod)
Povinnosti účastníků

• Účast členů klubu na kempu je zdarma – ve smyslu absence zvláštního poplatku za účast. 
Účastníci si však hradí náklady spojené s kempem, tzn. dopravu a pobyt

• Povinnosti hráčů jsou přiměřeně dle Herního řádu, oprávněni k účasti jsou pouze osoby s 
hráčskou licencí (B a vyšší)

• Z každého klubu (který dodá hráče) se kempu mohou zúčastnit  i trenéři  vykonávající 
pomocnou  roli  pro členy trenérského poolu.  Pro tyto  trenéry je  to  tedy určitá  forma 
praktického školení

Konsekvence
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• Účast hráče na alespoň jednom kempu je splnění podmínky o odehranosti sezóny dané 
Nařízením Rady 1/2013

• Účast alespoň 10 (resp. 5 pro účastníky ČLAF B) hráčů na alespoň dvou kempech je 
splnění  podmínky  o  fungujícím  juniorském  programu.  Pozn.:  podmínku  lze  splnit  i 
kombinací jednoho kempu a jednoho turnaje

Role ČAAF
• ČAAF zajistí pro kemp 4-8 trenérů z trenérského poolu
• ČAAF hradí pronájmy tréninkových prostor

Přihlašování na kempy
• Do 28.  září musí  všechny  kluby  nahlásit  počet  svých  účastníků  na  kempu.  Nikoliv 

konkrétní jména účastníků, pouze jejich počet
• Pro tento počet účastníků bude pořadatel garantovat ubytování a stravování (pro případně 

později  přihlášené  se  pořadatel  obojí  pokusí  zajistit  také,  avšak  již  to  nebude 
garantované), budou-li o to žádat

• Pokud se těmito přihláškami nenaplní minimální počet účastníků – 30 – bude kemp 
zrušen 

• Do 10. října musí  kluby nahlásit  již konkrétní  jmenný seznam osob,  které  se kempu 
zúčastní (a případně jejich herní pozice)

• Na místě bude provedena kontrola totožnosti (oprávněnost k účasti)
• V případě, že reálný počet účastníků kempu bude nižší, než vyhlášené minimum, bude 

každému klubu, který nenaplnil  příslíbenou kvótu hráčů, účtován sankční poplatek ve 
výši 1000 korun za každého chybějího hráče

Stravování a ubytování
• Ubytování je možné ve dvou úrovních – hromadné s vlastními spacáky (do 100 Kč) nebo 

standardnější ubytování v penzionu nižší nebo střední kategorie (do 400 Kč). Lze zajistit 
noc z pátku i ze soboty

• Stravování  – součástí  ubytování  jsou snídaně.  Sobotní  oběd,  sobotní večeři  a  nedělní 
oběd lze zajistit, avšak v bloku, tzn. buď všechna tři jídla nebo žádné (do 300 Kč)

Kemp III.
• Bude nabídnut k účasti v dalších Zprávách. Místem bude Praha nebo Ostrava (Kravaře)

Flagový turnaj dětí
V sobotu 28. září končí lhůta pro přihlášky na flagový turnaj dětí konaný 19. nebo 26. října 
(dle  nabídek  pořadatele).  Informace  o  turnaji  v propozicích.  Dosud  se  do  turnaje  nikdo 
nepřihlásil.

Přestupy
LIO->STE František Blažek Bez odstupného

Termíny
So 28.9. Turnaj 7s týmů v Ústí nad Labem
So 28.9. Přihlášky na flagový turnaj dětí (link)
So 28.9. Nahlášení počtu účastníků juniorského kempu 12.-13.10.
Út 1.10. Junioři Lions, kteří chtějí mít sezónu jako odehranou, musí mít licenci
So 5.10. Startovné a soutěžní kauce na flagový turnaj dětí
So 5.10. Možnost odvolat účast na flagovém turnaji dětí
So 5.10. Juniorský turnaj v Ostravě
Čt 10.10. Přihlášky na Halové mistrovství za zvýhodněnou cenu
So-Ne 12.-13.10. Juniorský kemp (pokud nebude zrušeno)

Do 28.9.: Náhlašení počtu účastníků kempu
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Do 10.10.: Náhlašení konkrétních účastníků
So 19.10. Juniorský turnaj v Praze
So 19.10. Flagový turnaj dětí (nebo 26.10.)
So-Ne 26.-27.10. Juniorský kemp (předběžný termín)
Čt 31.10. Deadline pro rozhodnutí, zda-li se Halové mistrovství uskuteční
So 2.11. Juniorský turnaj (patrně bude zrušeno)
Pá 8.11. Rychlokurs pro naprosté začátečníky v trénování fotbalu
So-Ne 9.-10.11. Školení trenérů 1+2
Po 11.11. Konec přihlášek na Halové mistrovství
So 16.11. Seminář členských klubů
Ne 17.11. Zasedání Parlamentu ČAAF
So-Ne 23.-24.11. Školení trenérů 3+4
So 30.11. Halové mistrovství ČR v americkém fotbalu 2013 (nebude-li zrušeno)
So-Ne 7.-8.12. Školení trenérů 5+6
So 14.12. Školení trenérů flag fotbalu (termín čeká na potrvzení komise miniflagu)
So-Ne 11.-12.1. Školení trenérů 7+8
So-Ne 25.-26.1. Školení trenérů 9+10
So-Ne 1.-2.2. Školení rozhodčích
Pá-Ne 21.-23.2. Hráčský kemp za účasti špičkových mezinárodních trenérů
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