Zprávy ČAAF 15/2014 ze dne 7.8.2014
Podzimní turnaje
Na září a říjen je naplánováno několik jednodenních turnajů v sedmičkovém fotbale. V
předstihu upozorňujeme na bod 8.B.2. Soutěžního řádu, který se věnuje nastupování hráčů v
cizích týmech. Klíčové je v tomto případě rozhodnutí pořadatele turnaje, zda-li turnaj označí za
tzn. nesoutěžní nebo jiné zápasy.
Pokud půjde o nesoutěžní zápasy, hrát se bude podle pravidel, které pořadatel určí společně s
ČAAF. Prakticky půjde o odchylky v hracím čase, ale jinak půjde víceméně o pravidla shodná
s (letošní) ČLAF C. Na takové zápasy může ČAAF nominovat rozhodčí. Pro hráče to znamená,
že pro start v cizím týmu je nutný souhlas Rady. Tento souhlas je víceméně formální,
podstatou je zejména souhlas hráčova mateřského klubu, který je rozhodující. Rada svým
rozhodnutím jen klubový souhlas stvrdí, nicméně i souhlas Rady je nutný.
Pokud půjde o jiné zápasy, tak se bude hrát dle pravidel, které určí výhradně pořadatel, vazba
na platná pravidla ČAAF nejsou jakkoliv nutná. Na tyto zápasy ČAAF nemůže nominovat
rozhodčí. Na straně druhé, hráči nejsou nijak povinni oznamovat start v cizím týmu nebo žádat
kohokoliv o souhlas.
Rozhodnutí, zda-li bude turnaj v "nesoutěžním" nebo "jiném" režimu je výhradně na
pořadateli.
Adresář ČAAF
Byl aktualizován oficiální Adresář. Byly přidány kontakty na zástupci juniorských týmů,
poněkud opožděně byla do Adresáře zanesena změna v DK a Radě a byli přidání hráči Liberce
Titans, kteří byli klubem "tagnuti". Žádný jiný klub letos možnost označit hráče franchise tagy
nevyužil.
Juniorský program
Bylo vyhlášeno „výběrové řízení“ na pořadatele juniorských kempů. Půjde o 2 až 3 víkendy
(sobota a neděle) v měsících září (od 20.) a říjen.
K dispozici je třeba klasické hřiště se zázemím a zajištění stravování (oběd-večeře-oběd) a
ubytování v blízkosti hřiště.
V případě zájmu o pořádání se zájemci mohou ozvat do 17. srpna na info@caaf.cz. Není nutné
předkládat detailní nabídku, jen zmínit zájem (a ano, mít nějakou představu, jak ty tři body
řešit), zbytek bude věcí komunikace se zájemcem.
Flag U15
Lhůta pro přihlašování do flagu dětí vyprší 15. srpna (pátek). Propozice jsou na webu.
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