Zprávy ČAAF 24/2014 ze dne 24.10.2014
World Development Team Program
IFAF vypsal programy pro trenéry a hráče kategorie U19 (čili ročníky 1995-1998). Jde
o pětidenní trénink (26.-30. ledna 2015) na kempu v Texasu zakončený zápasem proti
výběru USA na stadionu Dallas Cowboys (31.ledna 2015). Účast v programu je
možná pouze po přihlášení národní federací a je určena špičkovým hráčům z celého
světa.
Poplatek za účast je 1200 dolarů, (obvyklá) letenka stojí dalších 800 dolarů. Vybraným
účastníkům ČAAF přispěje částkou 10000 korun na úhradu poplatku. V případě
trenérů až částkou 20000 korun. Celkem ČAAF nevyšle ne více než tři hráče a ne více
než dva trenéry a celkem přispěje maximálně 50000 korunami.
Rozhodnutí koho ČAAF je s konečnou platností na Předsednictvu a Předsednictvo si
vyhrazuje právo nevyslat nikoho.
Mezi hráči jsou oprávněnými žadateli účastníci JP 2014, kladnými body je účast i
v předešlých juniorských soutěžích, vzorná disciplína, výjimečnost ve své věkové
kategorii.
Mezi trenéry jsou oprávněnými žadateli trenéři národního týmu a držitelé trenérské
licence C.
Zájemci o tuto akci mohou do 15. listopadu psát na info@caaf.cz, obratem jim budou
poslané další informace. Informace jsou v angličtině a znalost jazyka je pochopitelně
nezbytnou podmínkou účasti. Uzavření účasti i plateb musí být do 30. listopadu.
Jarní zasedání Parlamentu
Termín byl stanoven na 14. února (sobota), místem bude Praha.
Národní tým ve flag fotbalu (dospělých)
V neděli 15. února se pak v Praze uskuteční tryout do národního týmu ve flag fotbalu.
Parlament
Do neděle 26.10. mají kluby možnost provádět úpravy v Adresáři ve smyslu
nahlašování delegátů klubu oprávněných zastupovat klub na zasedání.
Do stejného termínu mohou kluby předkládat hlasovatelné návrhy na program
zasedání.
Trenérské kurzy
Jako součást přihlášky uvádějte prosím i doklad o zaplacení. Bez něj není přihláška
platná a bude zamítnuta.
Při úhradě skrze kredity je přihlašovatelem klub. Klub musí všechny svoje adepty
přihlásit současně.
Zatím se na trenérský kurzy nikdo nepřihlásil. Přihlášení alespoň 10 zájemců do 11.
listopadu je přitom zásadní pro uskutečnění kurzů.
V souvislosti s rozhodnutím o termínu jarního zasedání Parlamentu se IV. víkend
trenérských školení napevno stanovuje na víkend 7.-8. února.
Kredity
V rámci kreditového systému bude mezi kluby letos rozděleno předběžně 400000
korun. Dalších 250000 korun bude rozděleno mezi kluby, které se zapojily do
Juniorského poháru 2014. Tato dodatečná částka bude rozdělena paušální částkou
(20000 korun) mezi všech pět klubů a zbývající částka dle získaných kreditů pouze
během Juniorského poháru. I v tomto případě jde o částku předběžnou.
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Kluby, které pro svoje týmy nemají druhou sadu dresů, budou mít povinnost využít
kredity na takový nákup. Tato myšlenka může ještě doznat úprav.
Podpora juniorských a flagových týmů
Nad rámec kreditových prostředků (viz předchozí odstavec) již bylo nebo bude
juniorským týmům vyplaceno přes 110000 korun jako podpora jejich účasti v JP 2014
(viz Propozice).
V případě flagových týmů půjde o řádově poloviční částku.
Licence pro trenéry flag fotbalu
Upřesnění informací z předchozích Zpráv. Podmínkou získání tzv. licence F je účast
na sobotním (22.11.) i nedělním (23.11.) školícím dnu. Zkušenost herní nebo
trenérská nehraje žádnou roli.
Výjimka platí pouze pro držitele stávajících licencí D a C – tito trenéři se sobotního
školícího dne účastnit nemusí, protože takovým školením již prošli.
Na toto školení platí stejný přihlašovací proces jako na trenérské kurzy tackle fotbalu.
Oba dny jsou k dispozici zdarma, není nutná žádná úhrada, pouze přihláška předem.
Sobotní školící den je společný pro začínající trenéry flag fotbalu i tackle fotbalu.
Týmové proškolení
Jak již bylo jednou ve Zprávách uvedeno, počínaje ČLAF 2015 bude tato povinnost
zrušena. Zůstane však zachována možnost si proškolení objednat. ČAAF stanoví pool
školitelů, nalezení dohody ohledně termínu bude na školiteli a klubu (ČAAF dokáže
garantovat, že s vybraným školitelem bude nalezena shoda).
Proškolení bude zpoplatněno paušální platbou 1000 korun a klub za něj naopak získá
1 kredit.
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