Zprávy ČAAF 10/2015 ze dne 28.8.2015
Nesoutěžní období
Pro ženy, juniory a dorost končí nesoutěžní období jednotně 31.8. Od úterý 1.9.
plyne období soutěžní. Toto má vliv na výši registračního poplatku spojeného
s přestupy a hostováními.
Podzimní odměny rozhodčích
Během podzimní části sezóny platí následující odměny rozhodčích:
Junioři a ženy: 100% výše odměny rozhodčího
Dorost a flag U15: 125% výše odměny rozhodčího (minimálně však 600 korun)
Při více zápasech na jednom místě: 200% výše odměny rozhodčího
Zimní školení rozhodčích
Sobota 6.2. a neděle 7.2. (superbowl víkend): dvoudenní školení nováčků.
Některá březnová sobota: jednodenní školení rozhodčích flag fotbalu.
Některá březnová neděle (stejný víkend a stejné místo jako flagové školení):
jednodenní školení všech rozhodčích před sezónou 2016.
Konkrétní víkend, stejně jako místa obou školení budou určena později.
Pravidla 5s formy
Na webu, mezi normami, jsou k dispozici pravidla pro 5s formu (tackle) fotbalu.
Mediální komise
Předsednictvo k 1.10. ruší Mediální komisi.
Jednání Rady
Ve čtvrtek 27. srpna od 18:00 proběhlo v sídle ČAAF jednání Rady. Přítomni nebyli
Radek Janhuba a Miroslav Vogal (omluveni). Konec jednání v 19:15.
Jednotlivé body jednání:
• Zápasy ŽP HAR-AMA a AMA-HAR lze odehrát tak, že oba týmy budou mít
červené dresy
• V Dorosteneckém poháru budou probíhat kontroly totožnosti. Hráči bez OP
mohou předkládat i jiné doklady, ze kterých bude možné je hodnověrně
ztotožnit
• Diskuse o počtu zápasů v nejvyšší divizi ČLAF 2016. Dle dříve přijaté strategie
se bude účastnit 6 týmů, které odehrají 8 nebo 10 zápasů. Toto rozhodnutí
bude učiněno na příštím jednání Rady. Stejně tak budu rozhodnuto o formátu
nejvyšší divize v roce 2017
• V nejvyšší divizi ČLAF 2016 (a následujících) bude platit povinnost dvou
barevných sad dresů (bílé/světlé a tmavé)
• Diskuse o přejmenování divizí ČLAF, které nyní navenek nepůsobí zcela
srozumitelně, protože v českém prostředí má slovo divize poněkud odlišný
význam. Shoda nad jednoduchým a srozumitelným pojmenováním „ČLAF –
2.liga – 3.liga – 4.liga“. Téma projde i diskusí na zasedání Parlamentu
• Termín příštího jednání: čtvrtek 1. října od 18:00

