Zasedání klubů ČAAF
Parlament: neděle 17.11. od 10:00.
Seminář: sobota 16.11. od 14:00.
Místo: sídlo ČAAF (U Slavie 1540/2a, Praha 10, Stadion Eden). Vchod přes VIP recepci (mezi
McDonald’s a Komerční bankou), parkování je možné bezplatně před vchodem.
Pozvánka
Pozvánka platí pro všechny členské kluby a hosty pozvané Předsednictem, kterým byla poslaná
pozvánka.
Každý klub může na zasedání vyslat nejvýše dva delegáty. Delegátem klubu smí být pouze
osoby uvedené v Adresáři. Členové klubu jsou zastoupeni svými klubovými delegáty a své
požadavky jsou oprávněni vyjadřovat skrze tyto zástupce.
Kluby a osoby s pozastaveným členstvím nemohou být účastníky zasedání.
Možnost dopravy
V sobotu 16. listopadu platí zvláštní jízdenka na vlaky ČD výhodná pro delší jízdy.
Neomezená jízdenka (odkudkoliv kamkoliv 24 hodin) pro jednu osobu za 199 korun. Jízdenky
se prodávají do 8. listopadu v Lidlu.
Program Parlamentu
• Ratifikace členství klubů Vysočina Gladiators a Teplice Nordians
• Zhodnocení roku 2013 Předsednictvem
• Zprávy DK, odborných komisí a poolu
• Financování ČAAF
• Členské příspěvky na rok 2014
• Členská základna, bývalí členové
• EFAF, IFAF
• Spolky
• Míče ČAAF
• Reprezentace
• Směřování ČAAF
• Obecná diskuse o Stanovách a fungování ČAAF. Vůle řešit přestupky
• Znemožnění duplicity funkcí některých osob (změna Stanov)
• Plán rozvoje, hráči, rozhodčí, trenéři
• Trenérská odpovědnost a odpovědnost obecně
• Flag fotbal
• Juniorský fotbal
• Ženský fotbal
• Přenesení povinnosti vyplácet rozhodčí na kluby
• Lékaři na zápasech
• 7s, 8s, 9s
• Česká pravidla, zvláštní výjimka z pravidel (skládání za hlavu)
• Halové mistrovství 2013
• Odvolání klubu Brno Alligators proti rozhodnutí Rady
• Vyloučení Alana Kosniovského na návrh Alana Kosniovského
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Program Semináře
• Redakční systém
• Web ČAAF
• Herní řád (znění)
• Propozice ČLAF
• Slovenské týmy v ČLAF
• ČLAF A
• Zvláštní podzimní/zimní soutěž podporující passovou hru
• Negativní zpětná vazba k fungování ČAAF
• Počty rozhodčích na zápasech
• Kompenzace za rozdílné cestování, případně jiný způsob losu
• Ročenka před ligou
• Zkušenosti s výrobou/nákupem dresů
• Zkušenosti s výrobou branek, padů, chainů
• Čím lajnovat hřiště, případně i jak
• Natáčení zápasů
• Městská (krajská, jiná) podpora
• Práce s fanoušky
Jednání Rady
Ve středu 30. října od 19:00 proběhlo v sídle ČAAF jednání Rady. Přítomni byli všichni
členové, Radek Jahuba od 20:15, Michal Rosíval (přes Skype konferenci). Konec jednání
v 21:15.
Jednotlivé body jednání
• Trenérská a klubová odpovědnost. Toto téma je nyní v řešení s právním oddělením ČUS,
čeká se na odpověď a téma bude řešeno na zasedání Parlamentu.
• Úrazové pojištění. Možnost jednotného pojištění pro všechny členy ČAAF, případně pro
členy jednotlivých klubů. Petr Kalhous dodá podrobnosti pro další jednání Rady.
• Podmínky účasti týmů a jednotlivců na nesoutěžních zápasech jako reakce na nedávné
několikeré nastoupení hráčů v cizích týmech bez souhlasu Rady. Rosíval přednesl svůj
návrh řešení, který bude klubům předložen v rámci semináře. Podstata spočívá
v rozdělení přátelských zápasů mezi dva typy – nesoutěžní a jiné zápasy. Nesoutěžní
budou hrané dle pravidel a i nadále je bude nutné ohlašovat a v případě startu v cizích
týmech o takový start žádat (svůj klub i Radu). Jiné zápasy budou „zcela bez pravidel“,
resp. pravidla budou určena dohodou účastníků a nebudou podléhat jakýmkoliv
asociačním regulím.
• Zrušení minimálního trestu za přestupky a možnost netrestat za jakýkoliv přestupek,
resp. nechat veškeré tresty na posouzení disciplinární komisi.
• Vesměs všechna témata budou diskutována i na klubovém semináři a vyčká se proto na
jeho výsledky.
• Příští jednání Rady ve středu 27. listopadu od 19:00.
Navýšené startovné za účast v ČLAF 2013
Vzhledem k nesplnění podmínky dané bodem 3.B.8. platného Herního řádu, resp. Nařízení
Rady 6/2013 (povinnost mít juniorský program) byly kluby Brno Alligators, Příbram Bobcats,
a Pardubice Stallions vyzvány k úhradě navýšeného startovného za účast v ČLAF 2013 ve výši
10000 Kč do 31. října na účet ČAAF.
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Klub Prague Lions požádal o výjimku z nutnosti uhradit navýšené startovné. Rada této žádosti
vyhověla šesti hlasy ze šesti hlasujících. Důvodem vyhovění byl fungující juniorský program
klubu Lions, což byla hlavní podstata celého nařízení.
Vzhledem k nesplnění podmínky dané bodem 3.B.8. platného Herního řádu, resp. Nařízení
Rady 6/2013 (povinnost mít juniorský program) byly kluby Šumperk Dietos a Budweis
Hellboys vyzvány k úhradě navýšeného startovného za účast v ČLAF 2013 ve výši 5000 Kč do
31. října na účet ČAAF.
Všechna navýšení již byla uhrazena s výjimkou Bobcats.
Klubové členství
Příbram Bobcats uhradili svůj dluh a členství klubu bylo obnoveno.
Pozastavení členství
Rozhodnutím Předsednictva bylo pozastaveno členství v ČAAF (s odkazem na bod 3.B.2.
Stanov a bod 3.B.1. Disciplinárního řádu) z důvodu přetrvávajícího dluhu vůči ČAAF členům
Liboru Coufalovi a Petru Bouzkovi. Členství bude obnoveno v okamžiku úhrady.
Pakliže by k úhradě nedošlo do 30.11., bude členství pozastavené do 30.6.2014 bez ohledu na
případnou budoucí platbu.
Trenérské kurzy
Vyhlášeny trenérské kurzy na zimu 2013/2014. Více v samostatném dokumentu na webu a
v příslušné části webu.
Nyní se lze přihlašovat na jednotlivé školící dny. Stejně jako v minulosti platí, že platí
podmínka minimálně desíti přihlášených na každý školící den. V případě nenaplnění tohoto
počtu, bude školící den zrušen.
Kemp pro quarterbacky
Občanské sdružení Brno Alligators zve na praktický celovíkendový intenzivní kemp pro QBs a
trenéry všech věkových a výkonnostních kategorií (víkend plný QB drilů).
Základní informace
• Školitelé: Ferni Garza a Aleš Daňhel
• Kdy: 8.-9.2 nebo 15.-16.2. (podle zájmu a volných prostor)
• Kde: v Brně (pravděpodobně Vodova 108, 612 00 Brno nebo Vinařská 5, 603 00 Brno)
• Pro: QBs a trenéry
• Kapacita: cca 50/víkend (minimum pro uskutečnění 15)
• Cena: max. 1000 Kč (výši určí až konečný nájem haly rozpočítaný mezi účastníky)
• Informace: danhel.ales@alligators.cz nebo 773602175
Další info a přihláška.
Antidoping
Světová antidopingová agentura WADA zveřejnila aktualizovaný seznam zakázaných látek a
metod na svých stránkách. Česká verze bude k dispozici na webu ADV ČR do konce října.
Na webu WADA si můžete zkusit i test svých znalostí antidopingových pravidel. Test je
k dispozici i v češtině.
Odstupné
Mezi normami ČAAF byl aktualizovaný soubor k výpočtu odstupného. Pro dospělé hráče platí
beze zbytku, pro hráče juniorského věku platí, že soutěžní období končí 10. listopadu. Poté
bude výpočet jednotný pro obě kategorie hráčů.
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Rozhodnutí DK
95, 96, 97/2013 – Petr Křesťan, Radek Janata a Daniel Balažovič byli potrestáni pokutou 1000
Kč za nastoupení v cizím týmu.
90, 91, 92, 93, 94/2013 – Tomáš Kubát, Daniel Aizner, Adam Tichý, Michal Šaněk a Libor
Maška nebyli potrestáni za nastoupení v cizím týmu.
Termíny
Pá
8.11.
So-Ne 9.-10.11.
Po
11.11.
So
16.11.
Ne
17.11.
So-Ne 23.-24.11.
So
30.11.
So-Ne 7.-8.12.
So
14.12.
So-Ne 11.-12.1.
So-Ne 25.-26.1.
So-Ne 1.-2.2.
Pá-Ne 21.-23.2.

Rychlokurs pro naprosté začátečníky v trénování fotbalu (nejisté)
Školení trenérů 1+2
Konec přihlášek na Halové mistrovství
Seminář členských klubů
Zasedání Parlamentu ČAAF
Školení trenérů 3+4
Halové mistrovství ČR v americkém fotbalu 2013
Školení trenérů 5+6
Školení trenérů flag fotbalu (termín čeká na potrvzení komise miniflagu)
Školení trenérů 7+8
Školení trenérů 9+10
Školení rozhodčích
Hráčský kemp za účasti špičkových mezinárodních trenérů
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