Zprávy ČAAF 1/2014 ze dne 20.1.2014
Zasedání Parlamentu
Zasedání Parlamentu ČAAF se uskuteční v sobotu 15. února 2014 od 11:00 v sídle ČAAF
Program
• Ekonomické výsledky za 2013
• Členské příspěvky na rok 2014 (souhlas se směrnicí)
• Vyloučení klubu Prague Béčko
• Vyloučení mrtvých duší a systém k jejich vyřazování
• Juniorský program
• Flag fotbal, akademie, soutěž, školení trenérů flagu
• Ženský fotbal
• Pravidla pro přihlašování do 7s divizí (od 2015) a současně pravidla pro přihlašování do
(zejména) ČLAF 2015 obecně
• Pokud se v prvním zápase něco stane a je tam odvolání (až k Parlamentu), má se za
stejná provinění v dalších zápasech (a) stejného klubu, (b) jiných klubů ve stejné věci
rozhodovat ihned nebo se ve všech věcech rozhodne zpětně až po rozhodnutí
Parlamentu?
• Může Parlament hlasovat elektronicky nejen o ratifikaci (typicky o odvolání)
• Přijmout brněnské odvolání, resp. rozhodnutí a odůvodnění
• Úprava Stanov, resp. přijetí rozhodnutí do úpravy Stanov
• Míče ČAAF
• Ročenka před ligou tvořená mediální komisí
• Dražba míčů
Případné podklady k jednotlivým bodům budou rozeslány asi dva týdny před zasedáním.
Všechny pozvané kluby mohou být zastoupeny nejvýše dvěma osobami. Totéž platí pro
pozvané zahraniční týmy účastnivší se ČLAF.
Pro členy komisí, orgánů nebo konkrétně pozvané jednotlivce platí pozvání pouze pro ně.
Kluby smí být zastoupeny pouze delegáty uvedenými v Adresáři ČAAF.
Všem pozvaným byla rozeslána pozvánka.
Podpora klubů
Předsednictvo rozhodlo o vyplacení příspěvků na dopravu, resp. pořádání zápasu finalistům
ČLAF (divize A i B), příspěvku na dopravu všem účastníkům Juniorského poháru a o odměně
klubu Prague Lions za dlouhodobě funkční juniorský tým.
Kalendář
Všechny důležité termíny, stejně jako termíny všech soutěžních zápasů, jsou nově v kalendáři
na hlavní stránce webu.
Směrnice Předsednictva
Byly přijaty dvě směrnice. Jedna o členských příspěvcích na rok 2014, druhé o příspěvcích na
cestovné. Nové směrnice naleznete mezi normami ČAAF.
Přestupy
Uskutečněné přestupy již dále nebudou zveřejňované ve Zprávách, ale jsou průběžně
zveřejňované na informačním portálu ČAAF www.amfotbal.cz.
Mezinárodní přestupy
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IFAF výrazně snížil poplatek spojený s přestupem. Z původních € 250 na € 120. Celosvětová
databáze hráče stále není, takže je to i nadále spíše jakási daň, nicméně už alespoň v rozumné
výši. Všechno spojené s mezinárodními přestupy najdete na webu.
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