Zprávy ČAAF 2/2014 ze dne 5.3.2014
Zasedání Parlamentu
Zápis ze Zasedání Parlamentu ČAAF, které se uskutečnilo v sobotu 15. února 2014 od 11:00 v
sídle ČAAF.
Jednání Rady
Ve středu 26. února od 19:10 proběhlo v sídle ČAAF jednání Rady. Petr Kalhous byl z jednání
omluven, Barbora Světlíková nebyla přítomná bez omluvy a vysvětlení, Michal Rosíval se
jednání zúčastnil přes Skype konferenci, zbývající členové byli přítomni osobně. Konec
jednání v 20:50.
Jednotlivé body jednání
• Může trenér trénovat jeden klub v ČAAF a druhý klub v jiné asociaci (a být tak členem
ve dvou asociacích současně)? Stanovisko Rady je, že ano, může. Členové Rady budou
navrhovat i takovou změnu Soutěžního řádu, případě Stanov, aby bylo možné trénovat
více týmů (být členem více klubů současně) v rámci ČAAF.
• Budou vylučovány kluby neaktivní v soutěžích ČAAF? Stanovisko Rady je, že ne,
nicméně mělo by dojít ke změně Stanov tak, aby neaktivní kluby nemohly ovlivňovat
dění. Budoucí počty hlasů by byly na základně jednoduchého vzorce 1+X, kde 1 by byla
za aktivní členství, tzn. za účast v jakékoliv soutěži pořádané ČAAF; X by byl stávající
způsob přidělování hlasů. Rozdíl proti současnému stavu je tedy v podmínění hlasu za
samotné členství tím, že klub je skutečně aktivní. O změně by se rozhodovalo na
podzimním zasedání a k přerozdělení hlasů by došlo až na přespříštím zasedání.
• Rada přijala stanovisko k jednotným mřížkám – aby tým mohl získat kredit za stejné
mřížky, tak musí splnit následující podmínky
o Stejné helmy (barva, včetně polepek, s případnou předem diskutovanou
výjimkou)
o Stejné mřížky (barva, nikoliv tvar)
o Stejné pásky (buď mix černých a bílých, nebo jednotná barva)
o Stejné brady (buď mix černých a bílých, nebo jednotná barva)
o Stejné návleky na brady (buď mix černých a bílých, nebo jednotná barva)
• Rada se zabývala omezením soupisek pro 7s týmy (o omezení na zasedání hlasoval
Parlament a doporučil ho poměrem hlasů 48:6:1). Znovu se k tématu vrátí na příštím a
přespříštím jednání. Kromě Parlamentem doporučeného návrhu pracuje se zatím sedmi
dalšími návrhy. O možnost úlev pro hraní 11s se nemluvilo, řeč byla pouze o úlevách pro
hraní 7s (ve vztahuji ke zmíněnému návrhu).
• Příští jednání Rady ve středu 26. března od 19:00.
Zápasové statistiky
Do začátku ČLAF bude vyvinuta vlastní webová aplikace pro zaznamenávání zápasových
statistik. Ta nahradí současný dosovský program. Výstupy ze statistik budou volně přístupné
ke zpracování. Výstupy budou více prolnuté s webem ČAAF a rovněž s fantasy.
Směrnice Předsednictva
Byly přijaty tři směrnice.
3/2014 o opatřeních proti dlužníkům (ze strany členů) vůči ČAAF. Tato směrnice rozvíjí už
dříve Soutěžním řádem přijatý poplatek za pozdní platbu, pouze konkretizuje, kdy se k němu
přistupí a jak. Směrnice je také reakcí na praxi, kdy někteří členové nedbají na stanové lhůty a
splatnosti a nepřímo tak poškozují zájmy těch, kteří tato pravidla respektují. V neposlední řadě
se negativně projevil i fakt, že platby nyní probíhají „na faktury“, tedy tak, jak kluby žádaly ,
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místo dřívějšího principu „napřed zaplať, potom dostaneš“. Platby na faktury ale bohužel
znamenají řadu faktur po splatnosti a proto je třeba tyto dlužníky nějak řešit.
4/2014 o kreditech na sezónu 2014. Zde jsou popsané způsoby získávání kreditů během sezóny
2014. Většina způsobů je spojena přímo se zápasy a je uvedená už v Soutěžním řádu
5/2014 o udržováních poplatcích. Tato směrnice v život uvádí vůli delegátů Parlamentu, kteří
tuto myšlenku prohlasovali na posledním zasedání. Udržovací poplatek (50 korun za osobu)
budou na konci sezóny a na výzvu platit kluby za svoje členy, kteří nezaplatí členský příspěvek
jednotlivce. Nezaplacení udržovacího poplatku přitom pro klub nenese žádnou sankci,
zaplacením nebo nezaplacením klub pouze vyjadřuje vůli ponechat si jednotlivce v klubu.
Nové směrnice naleznete mezi normami ČAAF.
Deaktivace účtů s nevyhovujícími fotografiemi
Příští týden budou deaktivovány účty členů s nevyhovujícími fotografiemi. K reaktivaci dojde
po nápravě a žádosti člena o reaktivaci. Postup je vysvětlen zde.
AFCTA kemp – hodnocení
Předsenictvo kemp hodnotí z dvou úhlů pohledu. Prvním je zájem hráčů a trenérů, který
výrazně předčil očekávání z loňského podzimu, kdy byl kemp vyhlášen. Druhým je přístup
oslovené organizace AFCTA, který byl naprosto neuspokojivý.
ČAAF má zájem na opakování kempu před začátkem sezóny 2015, ale v žádném případě ne se
stejnými americkými garanty. Kemp bude za účasti českých a případně předních evropských
trenérů.
V rámci vyhodnocení reakcí došla ČAAF k závěru, že kemp je nutné předem avizovat jako
kemp pro hráče začínající a mírně pokročilé. Nadprůměrným hráčům kemp příliš nic nepřinesl.
Celkové hodnocení kempu však bylo mezi účastníky velice kladné.
Vyloučení neaktivních členů
Ze systému bylo odstraněno asi 750 neaktivních členů. Bylo tím dovršeno rozhodnutí
Parlamentu o jejich vyloučení. Nyní tedy platí pro všechny osoby nalezené v systému, že jsou
členem ČAAF a to v klubu, který zobrazí na dotaz uvedený link.
Určitý počet osob (okolo 50) nemá aktivní vlastní profil (nemohou se přihlásit, protože si jej
nikdy nevytvořili). Pokud by se chtěli zapojit do soutěží, musí uhradit registrační poplatek 100
Kč.
Rozhodčí pro sezónu 2014
K 1. březnu je stav rozhodčích 32, z toho 10 kategorie C a lepší. Zápasy ČLAF A a B budou
v omezené míře rozhodovat rozhodčí z Polska (Pardubice, Ostrava) a Maďarska (Trnava),
v jednání jsou rozhodčí z Rakouska (Trnava, Brno).
Seznam rozhodčích je na webu.
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