
Co je potřeba mít před sezónou ve třech bodech
Následující tři kroky jsou maximálně stručným návodem pro všechny hráče, kteří chtějí 
být při prvním zápase na zápasové soupisce svého týmu.

1. Mít zaplacenou licenci
2. Mít v osobním profilu správnou fotografii
3. Mít v osobním profilu správně uvedené jméno

Vše v dostatečném předstihu před prvním zápasem.

Zápasové statistiky a statistici
Připravované školení statistiků bylo pro nezájem zrušeno. Nabídnuty čtyři různá místa konání 
školení a na žádný z nich se nepřihlásili více než tři zájemci.
Statistiky  smí  vypracovávat  pouze  osoby  uvedené  v adresáři  statistiků.  Dosud  se  přihlásil 
pouze Jan Klimeš a je tedy, zatím, jedinou osobou oprávněnou vytvářet zápasové statistiky.

Deaktivace osobních profilů s     nevyhovující fotografií  
Po  několikerém  upozornění  začal  proces  deaktivace  osob,  které  nesplňují  požadavky  na 
fotografie. Deaktivace bude mít dva důsledky – deaktivovanou osobu nebude možné umístit na 
týmovou soupisku (pokud na ní  již  osoba je,  tak z ní  bude odebrána)  a  nebude možné ji 
zapsat na zápasovou soupisku.
Deaktivovaný obdrží zprávu s informací o deaktivaci a důvodu deaktivace (zprávu mu přijde 
na emailovou adresu, kterou uvedl při registraci). Po nápravě může ve svém profilu požádat 
o znovuaktivaci. O deaktivovaných členech klubu mají přehled i kluboví admini. Na přehledu 
členů klubu najdou u deaktivovaných výraznou poznámku o deaktivaci.
Kontroly všech fotografií jsou časově náročné a budou trvat do konce března. Všem klubům 
v každém případě doporučujeme nečekat na deaktivaci členů a problému předejít. V této fázi 
budou kontroly zaměřeny zejména na pozadí fotografií ve smyslu průkazovosti (v rámci klubů 
mohou projít  fotografie  s nejednotným,  avšak  jednolitým  pozadím),  dále  na  poměr  stran 
(orientace na výšku) a obsah fotografie (relativně kvalitní barevná fotografie od zhruba ramen 
výše).  V průběhu  sezóny  projdou  fotografie  druhým  kolem  kontrol,  které  již  bude  žádat 
fotografie zcela dle pokynů, tzn. v jednotném formátu za celý klub a se správným poměrem 
stran (9:7).
Již několik klubů má fotografie správné nebo přinejmenším započaly s výměnou.  Klubům, 
které budou mít alespoň 90 % fotografií v naprostém pořádku (jednotné provedení ve 
správném formátu) k 31. březnu, bude přiděleno po 5 kreditech.
Kluboví  admini  (a  členové)  by měli  hlídat  i  správná  jména  hráčů,  protože  na  zápasových 
soupiskách musí být uvedeny v naprosto shodné podobě s dokladem totožnosti.

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 budou 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.
Certifikační  protokoly schválených  areálů  jsou zobrazeny na webu v „profilu“  příslušného 
areálu (například zde).
Dosud nejsou certifikovány tyto areály:
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http://www.caaf.cz/?path=stadiony/27
http://www.caaf.cz/admin.php?controller=kaclenove&operation=seznamclenu


• České Budějovice, Sokolský ostrov
• Pardubice, Slovan
• Praha, Hostivař
• Praha, Libuš
• Praha, Motorlet
• Šumperk
• Trnava, Energo

Zápasy hrané na umělé trávě
Zopakování ze Zpráv 7
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. 

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.
Přestupy  zahájené  (úhradou  registračního  poplatku)  do  22.  března  jsou  zpoplatněné 
standardním registračním poplatkem (100 korun), přestupy zahájené později jsou zpoplatněné 
navýšeným poplatkem (1000 korun). Do loňské sezóny takové přestupy nebyly možné vůbec.
Stejná lhůta je podstatná i pro hostování a (prvo)registrace cizinců. V případě cizinců jde o 
stejné navýšení poplatku, v případě hostování platí, že v soutěžním období již není možné o 
hostování požádat.

Registrace osob
Zopakování ze Zpráv 7
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 schvalovány do sedmi dnů (standardně do 3-4 dnů; zpravidla v úterý a pátek) od 
úhrady nebo „doporučení“.

Zranění
V případě hráčů (případně jiných členů týmu) v zápase je žádoucí, aby týmový zástupci toto 
zranění uvedli do Zápisu v rámci prostoru, který k tomu mají určený.
Informace o postupech při likvidaci zranění je uvedena na webu ČAAF.

Naturalizace
Prague Lions požádali o „naturalizaci“ (odejmutí statusu cizince) dle bodu 1.D. Nařízení Rady 
1/2013.
V případě Micaha Lembkeho Předsednictvo žádosti  nevyhovělo,  v případě Garyho Coopera 
Předsednictvo žádosti vyhovělo. Cooper nebude počítán do limitu cizinců na hřišti a pro jeho 
hraní ČLAF postačí licence A.
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http://www.caaf.cz/index.php?path=kontakty/pojisteni/
http://www.caaf.cz/admin.php?controller=kaprihlaskaclena&operation=listingprihlasky


Nabídky kempů USA Football
USA Football oslovil ČAAF s možností účasti na týdenních kempech pořádaných v červenci 
2013 v USA. Program je určen hráčům od 13 do 18 let (jde o tři různé kempy).
USA Football nabízí účast i individuálním účastníkům. V případě zájmu navštivte  tento link. 
Cena kempu je 825 dolarů (7 dní).

Míče k     prodeji  
Zopakování ze Zpráv 7
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

Kredity
Zopakování ze Zpráv 7
Platnost kreditů získaných za sezónu 2012 vyprší na konci března. Kredity lze použít na úhradu 
nových míčů nebo trenérského poolu.

Proškolení z pravidel
Zopakování ze Zpráv 7
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.

Přestupy
PAN->PBP Janhuba Radek Hostování
TIT->PTR Řepík Petr Bez odstupného
STE->MUS Moldrzyk Martin Bez odstupného
ALL->SGR Motúz Pavel Bez odstupného
ALL->PIT Jadrníček Karel Bez odstupného
ALL->PIT Blatný Adam Bez odstupného
HIP->KNI Procházka Petr Bez odstupného

Rozhodnutí DK
1/2013 – Prague Black Panthers byli potrestáni pokutou 1200 Kč za nedodání loga.
Přehled všech vydaných rozhodnutí  v plné verzi  i  momentálně známých na rozhodnutí  DK 
čekajících podnětů naleznete v příslušné sekci webu.
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http://www.caaf.cz/index.php?path=disciplinarni-komise/
http://www.formstack.com/forms/?1199681-9taXBwdDjU

