Zasedání klubů ČAAF
Zopakování z předchozích Zpráv.
Zápis ze zasedání.
Jarní zasedání se uskuteční v sobotu 15. února. Pravděpodobným místem bude Praha,
pravděpodobným začátkem 10:00 nebo 11:00.
Jednání Rady
Ve středu 27. listopadu od 19:15 proběhlo v sídle ČAAF jednání Rady. Přítomni byli všichni
členové (Michal Rosíval přes Skype konferenci) vyjma omluveného Petra Kalhouse. Konec
jednání v 20:30.
Jednotlivé body jednání
• Jan Šesták vysvětloval historii jednání o vzniku Nařízení o dopingu ve světle
mimosoutěžní návštěvy komisařů a nutnosti změnit přísloušnou pasáž norem
• Byl přijat systém a los Halového mistrovství 2013 (dodatečným emailovým hlasováním).
• Byl krátce diskutován a následně přijat Soutěžní řád pro rok 2014. Filip Hobza, Radek
Janhuba, Filip Kacerovský a Barbora Světlíková byli pro, Jan Šesták uvedl, že návrh
nečetl a proto se zdržel, Petr Kalhous byl nepřítomen a Michal Rosíval se z pozice
předkladatele rozhodl nehlasovat. Návrh tedy byl přijat čtyřmi hlasy z pěti hlasujících.
• Příští jednání Rady ve středu 29. ledna od 19:00.
Soutěžní řád 2014
Soutěžní řád je nová „supernorma“, která do sebe sloučila většinu stávajících, tedy Herní řád,
Disciplinární řád, Nařízení o přestupech atd.
SŘ byl přijat Radou a nyní čeká na ratifikaci kluby. Pokud ratifikací (probíhá od 1.12. do 7.12.)
projde, vstoupí k 1.1. v platnost.
Podoba Radou přijatého SŘ. Zeleně zvýrazněná část v kapitole 11 je věcí dohody ČAAF a
ADV.
Odpovědnost
Zopakování z předchozích Zpráv.
Informace o trenérské a klubové odpovědnosti si přečtěte na stránce věnované trenérům.
Mediální komise
Předsednictvo vytvořilo mediální komisi ve složení Filip Hobza (členy komise byl zvolen
předsedou), Jiří Čech, Lukáš Machala. Cílem mediální komise je je rozšíření řad redaktorů a
fotografů, jejich koordinací pak získání většího množství kvalitních výstupů, které budou
komunikovány různými kanály, jednak s důrazem na informovanost členů a dále se záměrem
rozšiřovat komunitu fotbalových fanoušků. V neposlední řadě půjde i o snahu o větší průnik
do tištěných a online médií, udržení projektu TV magazínu Touchdown a celkově užší
spolupráce s Českou televizí (opět snaha o přímý přenos).
Změny se projevily ve složení orgánů ČAAF na webu a také v Adresáři.
Vyloučení neaktivních členů
V rámci zprůhlednění členské základny mají tito členové možnost do 31. prosince provést
aktivaci svého členství spočívající ve vytvoření profilu na caaf.cz a úhradě registračního
poplatku 100 Kč. Postup je shodný jako při vzniku členství.
U členů bez vytvořeného bude podán návrh na vyloučení z ČAAF na nejbližším zasedání
Parlamentu.
Přestupy
Zprávy ČAAF

PAN->PTR
PAN->HIP
PAN->HIP
PBP->HIP
PAN->HIP
PAN->HIP
PAN->HIP
PAN->HIP
PAN->HIP
PAN->HIP
PAN->HIP
PBP->HIP

Štolba Ondřej
Bez odstupného
Brychta Jirka
Odstupné
Nikodým Jiří
Odstupné
Vogal Miroslav
Odstupné
Moša Matěj
Odstupné
Rauš Jan
Odstupné
Antoš Nikola
Bez odstupného (uplatněn franchise tag)
Koleňák Jan
Bez odstupného (uplatněn franchise tag)
Tománek Stanislav Bez odstupného (uplatněn franchise tag)
Tománek Jakub
Bez odstupného (uplatněn franchise tag)
Platil Daniel
Bez odstupného
Sulejmani Mehmetali Bez odstupného

Termíny
So-Ne 7.-8.12.
So
14.12.
So-Ne 11.-12.1.
So-Ne 25.-26.1.
So-Ne 25.-26.1.
So-Ne 25.-26.1.
So-Ne 1.-2.2.
So-Ne 8.-9.2.
So-Ne 15.-16.2.
So
15.2.
Pá-Ne 21.-23.2.
So
29.3.

Školení trenérů 5+6
Školení trenérů flag fotbalu
Školení trenérů 7+8
Školení trenérů 9+10
Školení rozhodčích EFAF
Školení rozhodčích IFAF Europe
Školení rozhodčích ČAAF
Kemp pro quarterbacky
Kemp pro quarterbacky
Zasedání Parlamentu ČAAF
Hráčský kemp za účasti špičkových mezinárodních trenérů
Zasedání EFAF

Zprávy ČAAF

