mBank
Promoakce k založení účtu u mBank byla prodloužena do konce března. Veškeré podrobnosti o
akci najdete na webu ČAAF.
Zápasové statistiky a statistici
Zájemci o školení statistiků se mohou do neděle 10. března ozvat na info@caaf.cz. Role
statistiků je placená a svůj sazebník si statistici určují sami.
Školení statistiků proběhne buď v sobotu 23., nebo v neděli 24. března. Více informací na
zmíněném emailu.
Povinnost hlásit přátelské zápasy
Klubům připomínáme slušnost vůči soupeřům i všem fanouškům, tedy ohlašování přátelských
zápasů. Ohlašování (identifikace soupeře, datum, čas a místo zápasu) je navíc dle HŘ povinné
a utajení zápasů (ať už cílené nebo ne) může vést k disciplinárnímu řízení. Po zápase jsou
kluby povinny ohlašovat výsledek zápasu.
Přehled nahlášených přátelských zápasů je průběžně aktualizován na facebooku.
Kredity
Platnost kreditů získaných za sezónu 2012 vyprší na konci března. Kredity lze použít na úhradu
nových míčů nebo trenérského poolu.
Proškolení z pravidel
Případní zájemci o proškolení z pravidel a norem nechť nabídnou ideálně 2-3 termíny ve
všední dny od asi 17:00. Místnost nechť je určena pouze pro potřeby školení. Cena za
proškolení je řádově 2000 korun, přesněji řečeno, tato cena je stropem. Ojediněle to může být i
1500 korun.
Certifikace areálů
Je nezbytnou podmínkou pro konání soutěžních zápasů. Certifikace provedená současně s
proškolením je zdarma, provedená odděleně (pakliže bude třeba přítomnosti neklubové osoby)
je za stejný poplatek jako proškolení.
Areály, kde se v roce 2012 hrála ČLAF A jsou automaticky certifikovány i na sezónu 2013 (za
předpokladu, že v nich nedošlo k úpravám). Areály, kde se vloni hrála ČLAF B nebo ČLAF C
je však nutné certifikovat znovu (nejde-li o areály, kde se současně hrála i ČLAF A), pakliže
v loňské certifikaci není specifikováno, že jde o areál vhodný i na 11s. Důvodem je zásadní
změna v délce hřišť pro 7s.
V necertifikovaných areálech nelze hrát a je věcí pořadatele si certifikaci zajistit v dostatečném
předstihu.
Byly vydány certifikace následujících areálů
Karlovy Vary, AC Start
Plzeň, Lokomotiva
Přerov, Viktorka
Ždírec nad Doubravou
Certifikační protokoly schválených areálů budou po spuštění funkcionality zobrazeny na webu
v „profilu“ příslušného areálu (například zde).
Přestupy
Nově od roku 2013 lze přestupovat i během rozehrané soutěže. Kromě dalších omezení
uvedených v Nařízení Rady 1/2013 (zejména bod 2.E.) připomínáme datum 23. března, kdy
začíná soutěžní období ve smyslu zmíněného Nařízení.
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Přestupy zahájené (úhradou registračního poplatku) do 22. března jsou zpoplatněné
standardním registračním poplatkem (100 korun), přestupy zahájení později jsou zpoplatněné
navýšeným poplatkem (1000 korun). Do loňské sezóny také přestupy nebyl možné vůbec.
Stejná lhůta platí i pro hostování a (prvo)registrace cizinců.
Zápasy hrané na umělé trávě
Týmy Znojmo Knights, Liberec Titans a Prague Mustangs mají jako domácí hřiště nahlášené
hřiště s umělou trávou. Soupeři této skutečnosti musí přizpůsobit svoji obuv.
Tým Trutnov Rangers má umělou trávu jako náhradní hřiště v rámci jednoho areálu. Na toto
hřiště může být zápas přesunut bez předchozí výzvy. Soupeři by tedy měli být připraveni na
obě varianty.
Pool trenérů
Kluby si mohou domlouvat trenéry s koordinátorem projektu Janem Dundáčkem. Je potřeba
nabídnout ideálně alespoň dva možné termíny (dva různé dny v týdnu) a nastínit představu o
typu tréninku, který mají trenéři zajistit.
Za jeden trénink je třeba uhradit paušální platbu 1000 korun na účet ČAAF.
Ženy v soutěži
Na základě dotazu na možnost nastoupení žen jako hráčů (hráček) v ČLAF bylo hlasováním
Rady rozhodnuto, že ČLAF je určena pouze hráčům mužům a ženy v ní startovat nesmí.
Registrace osob
Klubovým adminem přijaté a super adminovi „doporučené“ žádosti o registrace by vždy měly
být podmíněny úhradou registračního poplatku. Bez jeho úhrady jsou tyto žádosti zhruba po 14
dnech zamítány. Žádosti lze poté podat znovu, ale poté může vzniknout časový tlak.
Přehled všech žádostí o členství (jak těch, které čekají na vyjádření klub admina, tak těch, které
klub admin „doporučil“ ke schválení super adminovi) mohou všichni klub admini vidět po
přihlášení ve svém profilu. „Doporučené“ přihlášky, u kterých došlo k úhradě registračního
poplatku jsou standardně schvalovány do 3-4 dnů od úhrady nebo „doporučení“ (zpravidla
v úterý a pátek).
Míče k prodeji
ČAAF nabízí k prodeji tyto míče. Jde o kombinaci mírně hraných, nových, kožených a
gumových míčů.
Míč Wilson F1001 600 Kč
Míč Baden ?
400 Kč
Míč Spalding J5V
400 Kč
Míč Barnett AFZ-1 600 Kč
Míč Barnett AVL-1 200 Kč
Přestupy
MUS->LIO
LIO->DTS
ALL-> DTS
PAN->PTR
PBP-> PTR

Ondřej Růžička
Jan Šmíd
Jiří Vacek
Jiří Urban
Pavel Tumpach

Hostování
Bez odstupného
Bez odstupného
Hostování
Hostování
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