
Zasedání Parlamentu
Zopakování z předchozích Zpráv
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).
Program bude zveřejněn později.

Trenérské kurzy
Vyhlášeny trenérské kurzy na zimu 2013/2014. Více v samostatném dokumentu na webu a 
v příslušné části webu.
Do kurzů se přihlásil dostatek účastníků a kurzy se  uskuteční. Zájemci o kurz se mohou i 
nadále přihlašovat.

Halové mistrovství 2013
Přihlášené  týmy:  Brno Alligators,  Old Boys,  Pilsen  Patriots,  Ostrava Steelers,  Youngguns, 
Zvolen Patriots
Rada přijala následující výjimku z obecných pravidel týkající se výstroje - Výstroj hráčů je 
daná pravidly a Herním řádem, konkrétně

• Dres: shodná pravidla jako v ČLAF
• Kalhoty: shodná pravidla jako v ČLAF (výjimka: stejné kalhoty musí mít většina hráčů; 

pakliže hráči nebudou mít stejné kalhoty ani většinově, tak sankce 2000 Kč)
• Ponožky: shodná pravidla jako v ČLAF
• Rukávy: shodná pravidla jako v ČLAF
• Obuv: nutná obuv do haly

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

• Kemp je součástí juniorského programu (kempy I. a II. se pro nezájem neuskutečnily)
• Kempů se kromě juniorů (tzn. narození mezi 1.1.1994 a 26.10.1998) se smí zúčastnit i 

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

• Termín kempu: 26.-27. října, zhruba od sobotních 10:00 do nedělních 17:00
• Místo kempu: buď Praha, nebo Kravaře (okres Opava)

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
• Účast hráče na alespoň jednom kempu je splnění podmínky o odehranosti sezóny dané 
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• 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 12. října 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 24. 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 klesne pod 30, 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 v bezprostřední blízkosti za cenu 500-600 Kč (Kravaře), resp. 500 

Kč (Praha). 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) za cenu 300 Kč.

Smart drinky Mood Up
ČAAF navázala spolupráci s výrobcem smart drinků Mood Up. O možnostech spolupráce i pro 
kluby byly informováni kluboví zásatupci.

Rozhodnutí DK
71/2013 – Rozhodčí Petr Bouzek byl potrestán pokutou 2000 Kč za nedostavení se k zápasu 
(turnaji Partners Cup).
72/2013  –  Rozhodčí  Libor  Coufal  byl  potrestán  pokutou  500  Kč  za  pozdní  dostavení  se 
k zápasu (flagovému mistrovství).

Termíny
So-Ne 12.-13.10.       Juniorský kemp
So 19.10. Juniorský turnaj v Praze
So       19.10.            Flagový turnaj dětí (nebo 26.10.)
So-Ne 26.-27.10. Juniorský kemp (nebude-li 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
So-Ne 7.-8.12. Školení trenérů 5+6
So 14.12. Školení trenérů flag fotbalu (termín čeká na potrvzení komise miniflagu)
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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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