Zprávy ČAAF 22/2014 ze dne 10.10.2014
Parlament
Zasedání Parlamentu ČAAF se uskuteční v neděli 9. listopadu 2014 od 10:00 hod v sídle
ČAAF (U Slavie 1540/2a, Praha 10, Stadion Eden, 1. patro). Vchod přes VIP recepci (mezi
McDonald’s a Komerční bankou). Konec zasedání bude bez ohledu na probranou agendu
nejpozději v 18:00. Delegátům a hostům byly rozeslány pozvánky, klubům pokyny k nahlášení
delegátů.
Do neděle 26. října lze předkládat hlasovatelné návrhy k přijetí Parlamentem. Návrhy mohou
předkládat pouze kluby ve formátu pdf. Všechny návrhy budou zveřejněny.
Program zasedání (pořadí jednotlivých bodů není závazné, detailní program zasedání bude
zveřejněn):
Zhodnocení sezóny 2014 předsedou
Zpráva Disciplinární komise
Mediální komise, 2014 a 2015
Juniorský fotbal, juniorský program
Diskuse o změně Stanov
Financování ČAAF
Rozpočet 2015
Členské příspěvky na rok 2015
Udržovací poplatek
Akademie flag fotbalu, flag fotbal do škol
Síň slávy
Plán rozvoje, hráči, rozhodčí, trenéři, pool
Seminář
Seminář je neformálním setkáním klubů a společnou diskusí nad problémy a budoucností
fotbalu. Cílem je plodná diskuse o budoucnosti fotbalu. Pozvánky platí stejné jako na neděli,
ale k semináři nebudou připuštěny (ani v roli hostů) kluby nebo osoby s pozastaveným
členstvím.
Seminář klubů se uskuteční v sobotu 8. listopadu od 14:00, nejpozději do 22:00 bez ohledu na
probranou agendu. Místo je stejné jako v neděli.
Program semináře:
Redakční systém – vysvětlení fungování
Fotky členů
Soutěžní řád – diskuse o všech bodech stávajícího SŘ jako podklad k vytvoření SŘ 2015
Slovenské týmy v ČLAF
Propozice ČLAF
Jiný způsob losu (tzn. náhodné určení soupeřů tam, kde to není dané)
Kredity
Dresy
Hudl
Natáčení zápasů
Počty rozhodčích na zápasech
„Pražská“ liga pro quarterbacky, receivery a DBS
Co nefunguje, co může fungovat lépe?
Ročenka před ligou
Web ČAAF
7s, 8s, 9s
Meziklubová diskuse
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Halový turnaj ve flagu dětí
Turnaj bude 6. prosince v Dobříši (ne v Příbrami).
Žádosti o hostování
O hostování nelze žádat dříve, než bude zveřejněna Termínová listina dané soutěže. V případě
ČLAF 2015 tedy v žádném případě ne dříve než v únoru 2015, možná v březnu 2015 (dle
zveřejnění TL).
Nový bankovní účet
ČAAF s okamžitou platností začíná používat nový bankovní účet ve Fio bance. Tento účet se
stává primárním účtem pro příchozí platby. Starší účet v Komerční bance zůstává v platnosti
rovněž, kontrola příchozích plateb však bude probíhat pouze jednou týdně.
Účet ve Fio bance má zásadní přínos pro členy (kohokoliv, kdo posílá platbu na účet ČAAF)
v podobě rychlejšího připisování plateb na účet – o minimálně jeden den.
Platby Fio->Fio jsou připisovány okamžitě, včetně víkendu.
Hotovostní vklady také okamžitě (s poplatkem 60 Kč, místo dosavadních 70 Kč).
Platby z jiné banky jsou připisované podle okamžiku zadání. Platby zadané od rána do
„zavíračky“ jsou vždy připsané následující pracovní den. „Zavíračka“ je přitom závislá pouze
na vaší bance, někde je to 18:00, 20:00, někde je to 23:55 atd. Informace vám podá vaše banka.
Platby zadané až po „zavíračce“ přijdou až za dva dny. Zvláštní je mBank (možná i další),
která zavírá až v 8 ráno (aby pak hned znovu otevřela), takže platby zadané od půlnoci do osmé
ranní přijdou ještě ten den. Tyto informace jsou ale jen orientační, přesné vám sdělí skutečně
jen vaše banka.
Každá banka pak umožňuje ještě prioritní platbu (většinou stojí víc než klasický převod),
taková platba přijde ještě týž den. I tyto platby mají nějakou lhůtu, u prioritních plateb je to
většinou okolo poledne, případně krátce po poledni. Informace opět ve vaší bance.
Informace o účtu.
Offseason plán
8.11. (Praha) - Seminář klubů
9.11. (Praha) - Parlament
22.11. (Praha) - Nulté školení trenérů - informace pro nováčky trenéry, pro "trenéry z náborů".
Velmi užitečné pro ty, kteří se chtějí věnovat trenéřině, ale nemají za sebou 20letou praxi
hráče. Případně tu praxi za sebou mají, ale byli tam více na hraní než na přemýšlení o tom, jak
se to hraje a co vlastně dělají ostatní. Na tomto školení nepůjde o žádné individuální drily nebo
techniky, jde o vysvětlení názvosloví, systému hry atd.
23.11. (Praha) - Školení trenérů flag fotbalu - jednodenní kurz, kterým by měli projít všichni ti,
kteří se v budoucnu chtějí věnovat (případně už věnují, ale dosud neměli možnost se takového
kurzu zúčastnit) trénování flagu dětí
29.-30.11. (Praha) - Školení trenérů I. - první část obvyklého offseason kurzu. Témata podou
zveřejněná později, stejně tak podmínky účasti. Školitelem bude Martin Kocián
6.-7.12. (Přerov) - Školení trenérů I. - tentýž obsah školení jako 29.-30.11. v Praze, ale na
východě ČR. Je zbytečné (ne zakázané) se účastnit obou těchto školení, to školení je zdvojené
z toho důvodu, aby si každý mohl vybrat lepší místo nebo lepší termín. Školitelem bude Martin
Kocián
10.-11.1. a 17.-18.1. - Školení trenérů II. - první díl bude vyhodnocen a podle zájmu o
"dvojkurz" v něm bude pokračováno nebo se to zredukuje na pouze jeden víkend v Praze nebo
Přerově. Nyní jsou tedy dvě možnosti - A) jeden víkend bude kurz v Praze, druhý víkend
v Přerově (obsahově půjde ale opět o totéž) - B) bude pouze jeden kurz a to o jednom z těchto
dvou víkend. Školitelem bude Martin Kocián
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24.-25.1. a 31.1.-1.2. - Školení trenérů III. - platí totéž, co pro druhý díl. Školitelem bude
Martin Kocián
7.-8.2. (pravděpodobněji) nebo 14.-15.2. - Školení trenérů IV. - tento díl bude jistě pouze v
jednom provedení a bude jistě v Praze. Školitelem bude Daniel Leško
7.2. nebo 14.2. (pravděpodobněji) - Parlament. Termín zatím není daný. O jednom víkendu
bude školení trenérů, o druhém bude Parlament. Pravděpodobně v tomto pořadí, ale zatím
nikoliv potvrzeně
21.-22.2. (Praha) - Školení trenérů V. - školení pro pokročilé (lze navázat i na předchozí díly,
je ale určené i absolventům předchozích ročníků) za účasti zahraničních trenérů se soudobou
praxí. Půjde buď o trenérský štáb ze Syracuse (NCAA, Div I., priorita) nebo o trenéry z GFL a
AFL. Školení bude v angličtině a nutnou podmínkou je samostatné porozumění výkladu.
Výklad může být v určitých pasážích, kde by mohlo dojít k nepochopení, přeložen do češtiny,
ale nebude překládán trvale a bez fotbalové znalosti angličtiny nemusí být výklad pochopen
27.2.-1.3. (Praha) - Hráčský kemp - kemp za účasti trenérů, kteří povedou trenérské školení o
víkend dříve. Podmínky kempu a přihlašování budou zveřejněny později.
14.-15.3. (Olomouc nebo Přerov) - Školení rozhodčích
Propozice ČLAF 2015
Klubovým zástupcům byla poslaná první podoba k připomínkování.
ME žen
IFAF Europe přidělil ME žen 2015 Španělsku. ČAAF dala nabídku také, v diskusi
s představiteli IFAF Europe dala ale přednost příslibu na přidělené ME ve flag fotbalu v roce
2015 nebo 2017 (priorita).
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