Zprávy ČAAF 7/2014 ze dne 25.4.2014
Zpravodaj ČUS
Česká unie sportu vydala třetí číslo svého zpravodaje. Zásadní informace pro členy ČAAF
neobsahuje, pokud si ale chcete rozšířit své obzory, najdete jej zde.
Akreditace
Mediální komise vydala Nařízení MK 1/2014 (Metodika redaktorů a akreditací). Týká se
akreditací a obecně práce s články atd. Je samozřejmě závazné pro všechny členy.
Celé znění Nařízení.
Zápasové statistiky
Pro sezónu 2014 se přes značnou snahu nepodařilo spustit nový systém pro vytváření statistik.
Statistiky se tak i nadále vytváření „postaru“. Informace o vytváření statistik najdete tady.
S tímto souvisí i nutnost zamykání soupisek v ČLAF A. Týmová soupiska bude uzamčena
vždy ve čtvrtek v poledne před víkendovými zápasy a opět odemčená bude do pondělního
poledne.
FTP
Z důvodu zaplnění FTP serveru se zápasovými videy budou ze serveru odstraněny zápasy
sezón 2011 a 2012. V případě zájmu o osobní archivaci je třeba si vybrané zápasy do konce
týdne stáhnout. Pro přístup na server kontaktujte svůj členský klub.
Jednání Rady
Ve čtvrtek 24. dubna od 19:10 proběhlo v sídle ČAAF jednání Rady. Barbora Světlíková byla
z jednání omluvena, Radek Janhuba se dostavil v 19:20, Michal Rosíval se jednání zúčastnil
přes Skype konferenci, zbývající členové byli přítomni osobně (Jan Šesták do 20:10). Konec
jednání ve 21:00.
Jednotlivé body jednání
 Juniorská liga: koncem května se mezi členské kluby rozešle dotazník zjišťující zájem a
možnosti o tuto soutěž. Závěry dotazníku posoudí Rada na nejbližším zasedání a podle
něj přijme Propozice. Nejdřívější možný limit pro podávání přihlášek do soutěže bude
konec června. Žádné další parametry juniorské soutěže nebyly ani předběžně přijaty.
 Ženská liga: Petr Kalhous provede průzkum mezi členskými kluby a mezi ženskými
týmy. Závěry průzkumu posoudí Rada na nejbližším zasedání a podle něj bude
postupovat dál. Ani předběžně nebyly přijaté žádné parametry ženské soutěže.
 Příští jednání Rady se bude konat ve středu 28. května od 19:00.
Týmová proškolení
Od sezóny 2015 bude zrušená povinnost týmových proškolení. Tato proškolení budou nadále
v podobném režimu jako trenérské pooly, tzn. určitý manipulační poplatek jednotný pro
všechny týmy (zaplatitelný v korunách i kreditech), zbytek (tzn. většinu) nákladů ponese
ČAAF.
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