Zprávy ČAAF 18/2014 ze dne 29.8.2014
Míče ČAAF pro kluby
Všechny členské kluby zapojené do ČLAF 2014 mohou získat 2 míče zdarma a 5 míčů za
zvýhodněnou cenu 1000 korun. Celková teoretická podpora klubům tedy v tomto případě
představuje 115500 korun. Vzhledem k možné vyšší poptávce po míčích bude 42 míčů dáno
stranou tak, aby každý klub mohl obdržet dva míče zdarma. Objednávky nad rámec míčů
zdarma budou registrovány tak, jak přijdou a míče budou rezervovány podle principu kdo dřív
příjde, ten dřív mele. Podmínkou rezervace je ale platba předem. Objednávky učiněné v srpnu
a září budou mít jednotnou splatnost a sice 15.10. Pokud objednávka nebude zaplacena v rámci
splatnosti a pokud vznikne převis poptávky, bude nezaplacená objednávka stornována a šanci
dostanou další.
Halový flagový turnaj
Hledáme zájemce o pořadatelství halových flagových turnajů dětí (U15). Termínem turnaje by
byl jeden víkendový den v měsících listopad a prosinec (jeden turnaj), resp. leden až březen (.
Zájemci se mohou hlásit do konce září. Při prvním kontaktu není nutné uvádět konkrétní
nabídku, jde jen o vyjádření zájmu s představou o místě konání.
Jednání Rady
Ve středu 27. srpna od 19:00 proběhlo v sídle ČAAF jednání Rady. Radek Janhuba byl
z jednání omluven, Michal Rosíval se jednání zúčastnil přes Skype konferenci. Konec jednání
ve 22:20.
Jednotlivé body jednání
• Juniorský program, viz samostatný bod
• Flag dospělých, viz samostatný bod
• Soutěž ve flagu dětí, budou vydané Propozice
• V Juniorském poháru nebude platit omezení zápasové soupisky na 25 hráčů
• Datum příštího jednání Rady: středa 24. září
Juniorský program
Jak plyne ze Soutěžního řádu, všechny kluby, které se účastnily ČLAF se musí zapojit do
juniorského programu a to buď účastí v juniorské soutěži (nebo hostováním) nebo zapojením
do juniorských kempů. Rada rozhodla, že nepůjde o více kempů, ale pouze o jeden kemp.
Tento kemp se bude konat poslední říjnový víkend v Praze (areál Měcholupy).
Podmínky kempu
• Účast pro juniory a "prvoregistranty". Prvoregistrantem je dospělý hráč, který ale dosud
neodehrál žádný zápas.
• Pro účast je nutné členství v ČAAF a zaplacený ČPJ na rok 2014. Toto platí pro juniory i
prvoregistranty.
• Stravu a ubytování si hradí účastníci.
• ČAAF zváží finanční podporu účastníkům na dopravu a ubytování - v každém případě až
zpětně jako proplacení vynaložených nákladů.
• Kluby nemusí dodávat žádné trenéry. Účast trenérů je ale samozřejmě možná.
• Kemp se uskuteční jen v případě, že na něj kluby do konce září přihlásí alespoň 30
účastníků. Kluby nemusí nahlašovat konkrétní jména, jde pouze o počet osob. Pokud k
1.10. bude součet nahlášených klubových účastníků alespoň 30, bude se kemp konat. V
opačném případě bude kemp zrušen.
• Pokud se kemp zruší, tak se těm, klubům, které nahlásily svoje účastníky, tito účastníci
započítají do plnění jun. programu (příklad - klub má povinnost 10 juniorů, do programu
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nahlásí 12 juniorů, nikdo jiný se ale nepřihlásí a kemp proto bude zrušen - tento klub ale
svoji povinnost danou SŘ splní a to bez dalších nutných plateb atd., pouze pouhou
přihláškou).
• Pokud se kemp uskuteční (tzn. bude přihlášeno alespoň 30 hráčů), ale za účasti méně než
30 hráčů (tzn. některý klub nedostojí svému závazku), budou všechny kluby, které
nedostojí svému závazku potrestané částkou 600 za každého chybějícího hráče (příklad klub A má povinnost 10 juniorů, do programu nahlásí 12 juniorů, nakonec jich přijede 10
- klub B má povinnost 5 juniorů, do programu nahlásí 5, nakonech přijedou 4 - klub C
má povinnost 5 juniorů, do programu nahlásí 13 a všichni přijedou - celkem je nahlášeno
30 hráčů a kemp se bude konat, ale jen se 27 hráči - klub C má vše splněno, klub A má
splněn jun. program, ale musí zaplatit 1200 korun za dva chybějící hráče, klub B musí
zaplatit 600 za chybějícího hráče a protože nesplnil jun. program, tak dalších 2000 za
jeho nesplnění).
• Pokud se kemp uskuteční a bude na něm alespoň 30 hráčů, tak je jedno, kdo kolik
nahlásil hráčů, žádné sankce se nikoho týkat nebudou (samozřejmě vyjma obecné sankce
za splnění nebo nesplnění jun. programu).
• Počty výše se týkají pouze juniorů, nezapočítávají se prvoregistranti!
Flag dospělých
Rada se zabývala tím, co změnit, aby se do budoucna účastnilo více týmů. Diskutované byly tři
body.
• Jasná znalost místa a termínu konání. Je třeba jasně stanovit jeden termín, tzn. pouze
finálový turnaj, předem na konkrétním místě a s tímto potom už nabídnout Propozice. A
to i za cenu, že počet míst v soutěži bude limitován, protože jeden turnaj nemůže
absorbovat neomezený počet týmů. Vzhledem k zájmu v posledních letech by toto ale
neměl být problém.
• Platba kauce. Letos bylo startovné 1000 korun, což je v pořádku, ale týmy bez podpory
klubu musely platit kauci 3000 korun (která jim byla ihned po turnaji vrácena). Tato
kauce by měla být v budoucnu nahrazena institutem garantování účasti zástupcem týmu,
který by v případě problému trest hradil ze svého až po turnaji.
• Registrace. Je problém dodat soupisku s daty narození (navdory faktu, že se předpokládá,
že by tým před turnajem měl absolvovat nějaký základní trénink, kde by se tyto údaje
daly získat) a hlavně je problém registrovat se. Nově by se těmto týmům (které by chtěly
hrát, ale kvůli nutnosti registrace několika hráčů v systému se na to "vykašlou") umožní,
byť třeba za o něco vyšší startovné, registrace přímo na turnaji, kde tyto registrace někdo
zpracuje. Co by platilo nejen pro flag dospělých - mimoklubová registrace (pouze tato
forma!) by do budoucna nevyžadovala fotografii.
Registrace
V návaznosti na bod flag dospělých - idea o registrace bez fotografii vstoupí v platnost ihned žadatel o členství, který se nebude chtít stát členem některého klubu, nemusí nahrávat svoji
fotografii. Pokud by později chtěl do klubu vstoupit, tak ale bude muset fotografii nahrát.
Dokud ale bude v režimu "mimoklubová registrace", není fotografie potřeba.
A v souvislosti s tímto rozhodnutím se zjednoduší i registrování dětí (viz minulé zprávy). U
dvanáctiletých a mladších lze využít hromadný "klubový" email. A kromě tohoto nebude třeba
u těchto registrací vkládat fotografii. Pro tyto "klubové" registrace platí, že nejpozději po
dovršení 15 let je třeba změnit si mail na vlastní a dohrát fotografii.
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