
 

Zprávy ČAAF 

Zprávy ČAAF 20/2014 ze dne 19.9.2014 
 
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 25. a 26. října v Praze (areál Měcholupy). 
Podmínky kempu 

• Účast pro juniory a "prvoregistranty". Prvoregistrantem je dospělý hráč, který ale dosud 
neodehrál žádný zápas. 

• 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. 

• Nahlašování počtu účastníků provádějí kluby z oficiální klubové adresy na 
info@caaf.cz. Z mailu musí být zřejmé, o co se jedná a musí obsahovat nahlášený 
počet účastníků. Nejzazší termín pro posílání mailů je (úterý) 30. září ve 23:30. 

• Pokud se kemp zruší, tak se těm klubům, které nahlásily svoje účastníky, započítají tito 
účastníci do plnění jun. programu (příklad - klub má povinnost 10 juniorů, do programu 
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. dříve se přihlásilo 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! 
Informace o ubytování a stravování 

• Účastníci mohou využít ubytování s plnou penzí v areálu Na Šancích (docházková 
vzdálenost od hřiště). Cena za kombinaci ubytování a plné penze je 650 korun na osobu a 
den. 

• Rezervace lze provádět na telefonu 602578160 (Miroslav Šprongl) nebo mailem na 
adrese info@nasancich.cz. Při rezervaci uvádějte, že jde o juniorský kemp amerického 
fotbalu. Upozorňujeme, že ČAAF pouze zprostředkovala kontakt na poskytovatele 
služeb, ubytování ani stravování ale nezajišťuje, využití této nabídky není povinné a 
ČAAF v této věci neposkytuje ani žádné další informace, veškeré dotazy ohledně 
ubytování a stravování směřujte přímo na poskytovatele! 
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Účast na kempu 
• Pro účast je nutné členství v ČAAF a zaplacený ČPJ na rok 2014. Toto platí pro juniory i 

prvoregistranty. 
• Ve středu 22. října (do 23:30) musí zapojené kluby poslat seznam hráčů (junior ů i 

provoregistrantů), které hodlá vyslat na kemp. Všichni hráči uvedení na seznamu 
musí být oprávnění k účasti, tzn. musí být členem (nestačí mít nedokončenou 
žádost) a musí mít v systému přiřazený zaplacený ČPJ (nestačí peníze na cestě, 
snaha co nejdříve zaplatit atd.). ČAAF garantuje zpracování plateb v úterý 21. 
října i středu 22. října, vždy dopoledne (KB, ve které má ČAAF účet zaúčtovává 
platby pouze jednou denně, na úvod pracovní doby). Podmínky připisování plateb jsou 
velmi podrobně popsané ve FAQ, aby došlo ke zpracování platby ve středu 22. října, 
musí být provedena nejpozději podle těchto pravidel: 
• Hotovostní vklad: do konce pracovní doby v úterý 21. října 
• Převod z KB: do konce pracovní doby v úterý 21. října 

• Převod z jiné banky: do konce pracovní doby v pondělí 20. října (jistotu získáte dotazem 
ve své bance) 

Časový plán 
• V sobotu i v neděli se budou konat dvě tréninkové jednotky doplněné o teorii. Přesný 

rozvrh bude zveřejněn dodatečně. Program bude splněn účastí na všech čtyřech 
tréninkových jednotkách. 

Soutěž 
• Na závěr proběhne soutěž tříčlenných týmů (každý zúčastněný klub smí postavit i více 

týmů) o nejlepší trojici kempu. Předmětem soutěže bude hodnocení individuálních 
dovedností. 

 
 
 
 
 
 
 


