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Zprávy ČAAF 17/2014 ze dne 22.8.2014 
 
Příspěvky účastníkům playoffs 
Byly vyplaceny zbývající příspěvky účastníkům playoffs dle Propozic. Výplata byla pozdržena 
pouze u klubů se závazkem po splatnosti, u kterých byly „pozastaveny služby“ dle příslušné 
Směrnice. Celkem se mezi kluby rozdělí 142300 korun.  
 
Předběžný kalendář offseason 
Uvedená data se mohou změnit, nicméně u všech položek bude snaha uvedené termíny dodržet 
a změny by měla být spíše výjimkou. 
Parlament se tradičně setká dvakrát, v polovině listopadu a poté polovině února. Podzimní 
zasedání bude stejně jako vloni dvoudenní. V obou případech jsou zatím ve hře dva víkendy, 
přesný termín bude znám později. 
Trenérská školení budou v režimu 3 víkendy pro začátečníky, jeden víkend pro pokročilé a 
jeden víkend pro pokročilé formou hráčského a trenérského kempu. Začátečnické víkendy 
budou vždy ve dvojice, jeden v Čechách, druhý na Moravě (se stejným obsahem, nemá tedy 
valný smysl účastnit se obou víkendů, jde o nabídku vybrat si místo bližší bydlišti, případně 
vybrat si více vyhovující termín). Rozhodnutí o dvojici míst však dosud není definitivní, 
nakonec může jít jen o jedno místo. Termíny by ale měly sedět. 
Kemp bude částečně inspirovaný loňským „americkým“ kempem, ale s evropskými trenéry 
trénujícími evropské hráče a zejména trénující v současnosti, nikoliv v minulosti. Mimo 
evropských trenérů budou přítomni i čeští trenéři. Kemp by měl mít to dobré z letošního a to 
špatné z něj značně zlepšit. 
Školení rozhodčích se posouvá zpět na březen z důvodu posunutí evropského školení 
rozhodčích tak, aby následovalo po evropském. Termín bude známý jistě předem a všechny 
týmy, které by chtěly využít rozhodčí na předsezónní zápasy by měly svoji přípravu plánovat i 
s ohledem na tento termín. 

Parlament Hala Trenérské školení Parlament Rozhodčí Trenérské školení Kemp

1.11 Naprosté základy 10.1
2.11 Flag 11.1

8.11 17.1
9.11 18.1

15.11 24.1
16.11 25.1

22.11 31.1
23.11 1.2

29.11 7.2
30.11 8.2

6.12 14.2
7.12 15.2

13.12 21.2
14.12 22.2

20.12 28.2
21.12 1.3

7.3
8.3

14.3
15.3

Začátečníci II

1 víkend - Čechy
1 víkend - Morava

Začátečníci III

1 víkend - Čechy
1 víkend - Morava

Začátečníci I

1 víkend - Čechy
1 víkend - Morava

1 sobota

Jaro

1 sobota

Rozhodčí

1 víkend

Pokročilí

Kemp

Podzim

1 víkend

 
 
Registrace dětí 
S ohledem na blížící se flagovou soutěž dětí a skutečnost, že malé děti nemusí mít nutně vlastní 
(„živý“) email, který je pro registraci a další případné kroky nezbytný, došlo v registraci členů 
k této úpravě. 



 

Zprávy ČAAF 

Nově není uživatelské jméno automaticky rovno mailu, ale lze si zadat uživatelské jméno 
odlišné od mailu. Registrační údaje tak jsou defacto tři a sice jméno, heslo a email, který je i 
nadále nutný. 
Více uživatelů ale nově může sdílet jeden mail. Nicméně toto platí bez omezení jen pro 
uživatele mladší 13 let. U těch taková registrace projde bez problémů. U starších členů taková 
registrace bude skoro jistě zamítnuta, neboť i nadále platí, že každý člen se má registrovat sám 
a 13letí a starší už skoro jistě svůj mail mají. 
I v případě registrací mladších členů je třeba do poznámky uvést odůvodnění použití už 
existujícího mailu – tím akceptovaným bude zejména registrace dětí s ohledem na flagovou 
soutěž. 
V případě registrace člena mladšího 13 let, platí povinnost nejpozději do dovršení 15 let přejít 
na vlastní, v systému nepoužitý, email. Pod „cizím“ mailem tedy tedy „lze žít“ až do 15 let, 
poté člen musí provést změnu na osobní email. Období 13 a 14 je tím pádem přechodné – 
novoregistrace musí být učiněné již pod osobním (rozuměj unikátním) emailem, ale registrace 
učiněné dříve klubem jsou i nadále platné.  
Přehled 

o Registrace 12letých a mladších: společný klubový email nebo osobní email 
o Členství 12letých a mladších: společný klubový email nebo osobní email 
o Registrace 13letých a 14letých: pouze osobní email 
o Členství 13letých a 14letých: společný klubový email nebo osobní email 
o Registrace 15letých a starších: pouze osobní email 
o Členství 15letých a starších: pouze osobní email 

Pokud se klub nezapojí do dětské flagové soutěže nebo pokud se zapojí, ale nebude mít žádné 
12leté nebo mladší členy (případně je bude mít, ale půjde o zkušené internetové uživatele), tak 
se tato informace defacto netýká. 
Samotná registrace dětí pak bude mít zcela standardní podobu, tzn. vyplnění formuláře 
s identifikačními údaji, s fotografií, potvrzení prostřednictvím zadaného emailu a úhrada 
registračního poplatku. 
 
Hostování hráčů v týmech JP 
O hostování je nutné požádat nejpozději v pátek 29. srpna. Nedílnou součástí žádosti (prvním 
krokem) je úhrada registračního poplatku (100 Kč). Více informací na webu (Informace-
>Hráči->Přestupy). 
Později nebude možné o hostování požádat, pouze o přestup. A protože již půjde o soutěžní 
období, bude platit vyšší reg. poplatek (1000 Kč). 
 
Míče ČAAF 
K prodeji jsou nově oficiální míče ČAAF, se kterým se bude, výhradně, hrát ČLAF 2015. 
Týmy, které hrály ČLAF 2014 (pouze členské kluby ČAAF), mohou využít možnost získat 2 
míče zdarma a 5 dalších za zvýhodněnou cenu 1000 korun (standardní cena je 1500* korun). 
Podmínkou je, že si tyto míče vyzvednou na listopadovém zasedání Parlamentu ČAAF a to 
klubovým delegátem (tzn. je to určitá pobídka k účasti). V případě zájmu i o míče za 
zvýhodněnou cenu, musí být míče zaplacené předem převodem, míče nelze platit na místě. 
Objednávky lze řešit standardním způsobem. 
*D říve oznámenou cenu 1400 korun bohužel nešlo dodržet, změnila se i nákupní cena. 
 
Mediální komise 
Václav Blahout rezignoval na členství v MK. 


