Zasedání klubů ČAAF
Zopakování z předchozích Zpráv.
Jarní zasedání se uskuteční v sobotu 15. února. Pravděpodobným místem bude Praha,
pravděpodobným začátkem 10:00 nebo 11:00.
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 následně byl ratifikován
kluby.
Pro zamítnutí SŘ nehlasoval nikdo, pro přijetí hlasovali Hellboys, Knights, Mustangs, Pitbulls,
Stallions a Steelers. Hlasování se zdrželi Bears, Lions, Rangers a Warriors. Všechny ostatní
kluby s aktivním členstvím se hlasování nezúčasntily. Hlasování se tedy zúčastnilo jen 10
klubů z 23, hlasování nebylo platné a SŘ nebyl v ratifikaci zamítnut.
Vyloučení neaktivních členů
Zopakování z předchozích Zpráv.
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 profilu bude podán návrh na vyloučení z ČAAF na nejbližším
zasedání Parlamentu.
Trenérský pool
Obecné informace jsou na webu. Časové možnosti a volné termíny jsou k dispozici také online.
Pro měsíce leden a únor platí princip „kdo dřív příjde, ten dřív mele“. Pro další měsíce ale platí
postupné uvolňování termínů a to vždy do konce předminulého měsíce (pro březen ten do
konce ledna, pro duben do konce února atd.). Toto opatření má napomoci tomu, aby se pokud
možno dostalo na všechny (kteří budou mít zájem). Do konce ledna tedy lze vznášet žádosti na
měsíc březen (atp.). Na konci ledna budou tyto žádosti vyhodnoceny a podle možností budou
pool rozděleny mezi žadatele. Během února a března pak zbylé termíny bude možné domlouvat
si termíny na principu „kdo dřív příjde, ten dřív mele“.
Hráčský kemp
Informace o kempu jsou ve zvláštním článku na webu.
Kredity za sezónu 2013
Klubovým zástupcům byly poslané informace o možnostech „utracení“ kreditů získaných
během sezóny 2013. Obecné možnosti čerpání jsou trenérský pool, rozhodčí na nesoutěžní
zápasy, míče a výstroje.
Míče a výstroje lze objednat jen do středečního (19.12.) poledne.
Antidoping
Toto je seznam zakázaných látek pro rok 2014. Odkaz míří přímo na stránky ADV.
Spolky
Zpravodaj ČUS 8/2013 (strana 5 a dál) přináší další informace o nutné přeměně občanských
sdružení na spolky. Hlavní rada se i nadále nemění a zní „není důvod spěchat“.
Pojištění a OSA/Integram

Zprávy ČAAF

V pojištění (úrazovém i odpovědnosti) ani smlouvě řešící autorská práva při hudebních
produkcích se nic nemění, buď platí smlouvy z roku 2013 nebo budou podepsané stejné
smlouvy.
Více si můžete přečíst ve Zpravodaji ČUS 8/2013 (strana 6 a dál).
Termíny
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
15.2.
Pá-Ne 21.-23.2.
So
29.3.

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

Zprávy ČAAF

