
Zasedání Parlamentu ČAAF
Připomenutí ze Zpráv 2
Zasedání Parlamentu ČAAF se uskuteční v sobotu 16. února 2013 od 11:00 hod v sídle 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  platí  pro  2  delegáty  všech  klubů,  členy  volených  orgánů  a  hosty  pozvané 
Předsednictvem. Pozvánka byla poslaná emailem.

Stanovy ČAAF
MV registrovalo nové Stanovy a ty jsou tímto platné a účinné.  Podle nových Stanov bude 
postupováno již na nejbližším zasedání Parlamentu, počty hlasů jednotlivých klubů budou tedy 
následující:
Bílovice Sígrs 3
Bjorken Hammere 1
Brno Alligators 5
Brno Pitbulls 1
Budweis Hellboys 3
Karl. Vary Warriors 1
Liberec Titans 5
Náchod Bears 1
Ostrava Steelers 5

Pardubice Bucks 5
Pardubice Stallions 5
Pilsen Patriots 5
Prague Béčko 3
Prague Bl. Panthers 5
Prague Hippos 1
Prague Lions 7
Prague Mustangs 3
Prague Panthers 7

Přerov Mammoths 1
Příbram Bobcats 7
Šumperk Dietos 1
Trutnov Rangers 3
Ústí n. Labem Blades 3
Vysočina Gladiators 1
Znojmo Knights 3

Vysočina Gladiators
Klub Vysočina Gladiators vystoupil z ČAAF a členství klubu tímto zaniklo.
Poté o vstup požádal klub Vysočina Gladiators (pozn.: jde o klub shodného názvu, ale stojí za 
ním odlišná právnická osoba). Předsednictvo žádost klubu přijalo. Členství musí ratifikovat 
Parlament na únorovém zasedání.

Prague Béčko a Prague Panthers
Klubům  Prague  Béčko  a  Prague  Panthers  bylo  z důvodu  neuhrazení  ročního  klubového 
příspěvku na rok 2013 pozastaveno členství.
Během  pozastaveného  členství  klub  ztrácí  práva  a  povinnosti  členského  klubu.  Důsledky 
pozastavení:

• Klub nemá možnost zúčastnit se zasedání Parlamentu
• Nelze přestupovat do klubu
• Stávající členové klubu mohou „přestupovat“ bez omezení do jiných klubů 

Členství klubu bude obnoveno v okamžiku úhrady.  Současně se členstvím klubu bude plně 
obnoveno i členství všech osob, které byly členem klubu v okamžiku pozastavení členství a 
které „nepřestoupily“ do jiného klubu.
Účinnost tohoto rozhodnutí je od pondělí 4.února.

Propozice ČLAF
Do ČLAF B se přihlásilo 15 týmů.  ČLAF B se bude hrát  podle aktualizovaných  Propozic. 
Týmy budou rozděleny do tří skupin. 

Termínová listina
Všechny týmy musí  do 5.  února dodat  možné  termíny svých  domácích  zápasů.  Zatím tak 
učinila asi polovina týmů.

Fotografie členů (Směrnice Předsednictva)
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http://www.caaf.cz/?path=divize/7/
http://www.caaf.cz/upload/normyCAAF/Propozice2013b.pdf


Fotografie v rámci členského profilu musí mít následující parametry
• Poměr stran 9:7 (orientace na výšku), tzn. shodný s klasickou průkazovou fotografií
• Barevná
• Záběr zepředu a to zhruba od ramen výše; horní okraj hlavy nesmí být oříznut, musí být 

vidět ramena, resp. alespoň jejich část a obličejová část hlavy (od obočí po bradu) musí 
zabírat zhruba jednu třetinu výšky snímku

• V rámci jednoho klubu jednotné pozadí. Výjimkou z tohoto pravidla je bílé pozadí. U 
fotografií  s bílým pozadím je  doporučeno,  aby byly  postupně  nahrazeny jednotným 
klubovým pozadím

Na úpravu klubových profilů mají všichni členové lhůtu do konce února. Poté budou profily 
nesplňující tyto paramentry zablokovány a k jejich odblokování dojde až po nápravě. Pravidlo 
v podobném rozsahu platí i pro nově založené profily.

Proškolení členů
Dle  znění  Herního  řádu  musí  všechny  týmy  ČLAF  podstoupit  ve  dvouletých  cyklech 
proškolení  z pravidel  fotbalu a  norem ČAAF. Týmy,  které  ČLAF hrály i  vloni,  proškolení 
povinně  podstupovat  nemusí,  ale  mohou  jej  pro  své  členy  zajistit  dobrovolně.  Cena 
nepovinného proškolení je 1200 korun plus případné cestovní náklady.
Pro týmy, které jsou v ČLAF nováčkem, je proškolenní přes začátkem sezóny 2013 povinné a 
je zdarma.
Ve  všech  případech  je  třeba  součinnosti  klubu,  který  musí  připravit  školící  místnost 
odpovídající charakteru školení. Ideální je možnost videa, postačí však i tabule nebo flipchart.
Termíny jsou primárně na rozhodnutí klubu. Je vhodné nabídnout tři možné termíny a až když 
ani jeden neumožní dohodu, tak bude nutné hledat další možnosti.

Certifikace areálů
Areály, kde se vloni nehrály soutěžní zápasy, musí projít certifikací. Ta je zdarma, pakliže k ní 
dojde současně s proškolením členů týmu.
Pokud by byla  certifikace  nutná  mimo proškolení,  tak  postup  záleží  na  konkrétní  lokalitě. 
V každém případě je velmi vhodné se problematikou certifikací zabývat včas.

mBank
Zopakování ze Zpráv 3
V  souvislosti  s  nutností  uhradit  členské  příspěvky  na  nadcházející  sezónu  přinášíme  ve 
spolupráci s mBank zajímavou nabídku pro členy ČAAF (případně jakékoliv jejich rodinné 
příslušníky a přátele).
Každý,  kdo si  do 28.  2.  2013 založí  mKONTO (založení  i  vedení  účtu zdarma)  a použije 
unikátní  kód  ČAAF  (KSCRC12),  obdrží  od  mBank  prémii  ve  výši  500  Kč (více  než  je 
ekvivalent poplatku pro ČLAF B, resp. více než polovina licence ČLAF A), tato prémie bude 
obratem připsána na účet. Dále obdrží slevový voucher Kasa.cz v hodnotě 500 Kč na libovolný 
nákup (alespoň 3000 Kč vč. DPH). Navíc podpoří svůj klub, který získá 300 Kč, a rovněž 
ČAAF, která taktéž získá finanční podporu ve výši 300 Kč.
Již stávající klienti mBank získají jako poděkování slevový voucher Kasa.cz v hodnotě 500 Kč 
na libovolný nákup (alespoň 3000 Kč vč. DPH).
Založit  účet je možné prostřednictvím webových stránek na www.mbank.cz nejlépe úplnou 
žádostí s možností nechat si doručit smlouvu k podpisu bezplatně kurýrem nebo se zastavit na 
libovolném obchodním místě. Pro získání benefitů (500 Kč + voucher na 500 Kč) je nutné 
uvést unikátní kód KSCRC12. Veškeré informace vč. návod k založení mKONTA naleznete 
zde.  Dotazy  na  mbank@caaf.cz.  Stávající  klienti  mBank  mohou  žádat  o  slevový  voucher 
Kasa.cz v hodnotě 500 Kč zasláním čísla účtu spolu se jménem na mbank@caaf.cz.
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http://www.caaf.cz/?path=kontakty/mbank/


ČSTV
Zopakování ze Zpráv 3
Pro kluby, které jsou sdruženy v okresních sdruženích ČSTV (ať přímo nebo prostřednictvím 
střešní TJ/SK) připomínáme, že je potřeba nahlásit členskou základnu příslušnému okresnímu 
sdružení (buď na základě pokynů a v termínech dle těchto sdružení, nebo z vlastní iniciativy, 
případně po dotazu) v souladu s pokyny.
Kdo  členem ČSTV není,  může  se  jím stát  podáním  přihlášky prostřednictvím  příslušného 
regionálního sdružení. O zásadách členství v ČSTV pojednávají Stanovy ČSTV.

Nové normy
Zopakování ze Zpráv 3
Rada přijala nové normy platné pro sezónu 2013. Jde o Propozice ČLAF, Nařízení o členství, 
statistikách, videích, soupiskách, standardech a Herní řád. Předsednictvo pak přijalo sazebníky 
poplatků a rozhodčích. Níže jsou popsané rozdíly proti loňské verzi. 
Norma, která nedoznala změn je Nařízení Rady o dopingu. Zatím beze změny je i Disciplinární 
řád, ten bude ještě Rada upravovat.

Ratifikace Herního řádu
Herní řád pro sezónu 2013 byl ratifikován.

Ratifikace Disciplinárního řádu
Disciplinární řád pro sezónu 2013 byl přijat Radou. K ratifikaci Parlamentem bude předložen 
na zasedání.

Pozastavení členství
Předsednictvo pro přetrvávající dluh pozastavilo členství Jakubu Vítovi (TIT).

Přestupy
BEC->HIP Maslaník Zdeněk Bez odstupného
BEC->HIP Beznoska Martin Bez odstupného
BEC->HIP Kašlík Richard Bez odstupného
BEC->HIP Kop Daniel Bez odstupného
BEC->HIP Kysela Dušan Bez odstupného
BEC->HIP Malina Vojtěch Bez odstupného
BEC->HIP Maximov Nikola Bez odstupného
BEC->HIP Mikuláš Karol Bez odstupného
BEC->HIP Mojžíš Jan Bez odstupného
BEC->HIP Stejskal Radim Bez odstupného
BEC->HIP Šváb Jiří Bez odstupného
BEC->HIP Trávníček Milan Bez odstupného
BEC->HIP Vavřina Aleš Bez odstupného
BEC->MUS Šebák Jakub Bez odstupného
BEC->MUS Bindík Přemysl Bez odstupného
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http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/stanovy_cstv_zneni2011.pdf
http://www.cstv.cz/regionalni_sdruzeni.htm
http://www.cstv.cz/informaceprovas/legislativniporadna/prihlaskakdobrovolnemusdruzenitjskvcstv.doc
http://www.cstv.cz/informaceprovas/formulare/vykazclenskezakladny-sk_tj-k31122012-pokyny.pdf

