Zprávy ČAAF 12/2015 ze dne 30.11.2015
Zasedání Parlamentu
Zasedání je svoláno na sobotu 5. prosince od 12:00 v sídle ČAAF. Všechny členské
kluby, členové volených orgánů a kandidáti v nadcházejících volbách dostali
pozvánku.
V neděli 6. prosince se od 10:00 koná „Klubový seminář“, tedy neformální
pokračování zasedání. Pro účast na semináři platí shodná pravidla jako pro zasedání
Parlamentu.
Zasedání Parlamentu - kdo smí zastupovat klub
Počet osob, které mohou zastupovat klub, je daný Stanovami. Pouze konkrétní kluby
(jsou určené dle počtu hlasů) mohou na zasedání vyslat dvě osoby, ostatní jen jednu.
Některé kluby využily možnost zastupování klubu na základě plné moci a tyto kluby
mohou zvolit, jestli je bude zastupovat klubový zástupce NEBO člen klub na základě
plné moci.
• LIO: Klubový zástupce dle Adresáře NEBO jeden člen klubu na základě plné
moci (a případně navíc jeden další člen klubu jako doprovod)
• PBP, STA, STE: Klubový zástupce dle Adresáře (a případně navíc jeden další
člen klubu jako doprovod)
• MUS, KNI, NOR, GLA, HAR, RNG: Klubový zástupce dle Adresáře NEBO jeden
člen klubu na základě plné moci (v případě RNG se to týká jen neděle)
• Všechny ostatní kluby: Pouze klubový zástupce, bez možnosti nahrazení a bez
možnosti doprovodu
Volby
Zasedání bude volební. Voleni budou postupně předseda, dva místopředsedové, tři
členové DK a čtyři členové Rady. Přesně je volební proces popsaný ve Stanovách.
Kandidáti mohli být navrhováni do 14. listopadu.
Kandidáti na předsedu
• Filip Hobza
Kandidáti na místopředsedy
• Stanislav Jantoš
• Radim Kroulík
• Michal Rosíval
Kandidáti do DK
• Jan Hubálek
• Radim Kroulík
• Jakub Vlček
Kandidáti do Rady
• Martin Hamza
• Pavel Hruzík
• Radek Janhuba
• Stanislav Jantoš
• Filip Kacerovský
• Petr Kalhous
• Radim Kroulík
• Miroslav Vogal
• Zbyněk Zelinka

Samozřejmě platí omezení pro zvolení (příklad: předseda nemůže být současně
členem DK) a vzhledem k pořadí voleb platí, že jakmile bude někdo zvolen do nějaké
role, tak jsou jeho další kandidatury zneplatněny (leda by se okamžitě funkce vzdal).
Programy klubové podpory
Akceptované budou žádosti odeslané nejpozději 30.11. (dle podacího razítka) a
současně doručené nejpozději 2.12. (středa) v poledne. Později doručené žádosti
akceptované nebudou bez ohledu na den odeslání.
Jednání Rady
Ve čtvrtek 26. října od 18:00 proběhlo v sídle ČAAF jednání Rady. Přítomni byli
všichni členové. Konec jednání v 20:00.
Jednotlivé body jednání:
• Odvolání PWP a Jana Loskota
• Rozhodnutí o složení divizí soutěže mužů a formátu 3.Ligy, viz níže
• Diskuse nad body SŘ, které by mohly být diskutovány na klubovém semináři
s ohledem na jejich možné úpravy
• Vysloven souhlas s žádostí PBP s hraním AFL 2016
• Vysloven souhlas s žádostí Lions s hraním Ligy mistrů 2016
• Termín příštího jednání nebyl s ohledem na převolení složení Rady stanoven
Soutěž mužů 2016 – rozdělení týmů
Rada rozhodla o složení divizí 11s fotbalu a to následovně:
• Složení ČLAF: PBP, BOB, LIO, BUL, STA, STE
• Složení 2.Ligy: PTR, HIP, SGR, BLD, TIT
• Složení 3.Ligy a rozdělení do skupin: WAR, HEL, RNG, MUS, ST2 (Skupina
Západ) – ALL, PIT, KNI, MMT (Skupina Východ)
Při zařazování týmů do jednotlivých divizí hrálo rozhodující roli pořadí týmů v soutěži
2015, žádný tým nebyl přeskočen ať už nahoru nebo dolů administrativním
rozhodnutím typu „ti jsou silní, ty posuneme výš“ apod. Všechna uvolněná místa
(jedno v ČLAF, tři v 2.Lize) byla doplněna dle letošních výsledků.
Soutěž mužů 2016 – pojmenování
Již dříve bylo rozhodnuto o přejmenování jednotlivých divizí a to na ČLAF (jakožto
pojmenování 1.Ligy, tzn. nejvyšší divize) a dále na 2.Ligu, 3.Ligu a 4.Ligu (divize
hraná 8s formou). Nejde tedy o ČLAF dělící se na jednotlivé divize, ale o soutěž
mužů dělící se na jednotlivé divize (a ČLAF je elitní z těchto divizí).
Soutěž mužů 2016 – Formát 3.Ligy
3.Liga má devět týmů, jedním z nich je i tzv. „Tým 2“, konkrétně Stallions 2 (ST2).
ST2 byli cíleně zařazeni do pětičlenné skupiny, protože dle SŘ nemohou postoupit
do playoffs. Z hlediska playoffs jsou tedy obě skupiny rovnocenné a postoupují vždy
dva nejlepší týmy. Playoffs budou dvoukolové, semifinále u vítězů skupin (případně u
druhého ze skupiny Západ v případě, že by ST2 skupinu vyhráli). Ve skupině Východ
budou hrát každý s každým dvakrát. Ve skupině Západ bude každý tým hrát se
dvěma soupeři dvakrát a se dvěma jednou – přihlížet se bude i k cestování na
zápasy. Meziskupinové zápasy v základní části nebudou.
Soutěž mužů 2016 – Zařazení Alligators

Po mnoho let bylo složení jednotlivých divizí (resp. nejen složení, ale bohužel i
formát) tvořeno takříkajíc na koleni a šlo o jakýsi dort, který pekly jednotlivé kluby.
Každý klub přidal svoji „přísadu“ zohledňující zejména jeho potřeby a výsledek byl
často velmi nesourodý, z roku na rok nestálý a to v podstatě i přiznaně. Opakovaně
se sice hrála „baráž“, ale následující rok se na baráž „zapomnělo“, skládalo se podle
aktuálního stavu a výsledky roku předchozího byly nepodstatné.
Tuto praxi před časem eliminovalo zavedení Rady jako orgánu řídícího soutěže a
rovněž rostoucí počet účastníků soutěže, neboť v menším počtu byly kluby rukojmím
sebe samotných. Cílem je tedy vytvoření soutěže nezávislé na aktuálních potřebách
klubů, řízené nezávislým orgánem (byť samozřejmě voleným kluby).
Část klubů toto vydělení řízení soutěží stále buď nepochopila, případně chápat
nechce a často staví otázku, zda-li je zde asociace pro kluby, nebo kluby pro
asociaci. Pomiňme skutečnost, že existence a role Rady je daná Stanovami jako
nejvyšší normou ČAAF (přijatou právě těmi kluby), ale i tak je takto stavěná otázka
nesmyslná – správnou otázkou totiž je, zda-li má být soutěž postavená tak, aby
vyhovovala v první řadě hráčům/klubům (aby nejlépe uskopojila jejich zábavu), nebo
jestli hráči/kluby mají vyhovět tomu, co se očekává od organizace, která chce
vystupovat jako opravdový sport. Obecně jestli i pořádání zápasů má být v první řadě
hlavně zábavou účastníků, nebo zda-li jde defacto o reklamu sportu/fotbalu jako
takového a jestli skrze zápasy mají být získáváni další zájemci o fotbal (ať už hráči,
diváci nebo partneři). Tyto dva úhly pohledu se často mohou doplňovat a doplňují,
ale částečně jdou i proti sobě a je třeba nalézt vyváženou pozici.
Pokud má být hlavní soutěž ČAAF skutečnou sportovní soutěží, tak nemůže vznikat
jako ono výše uvedené pečení dortu, který každý rok vypadá zcela jinak, podle toho,
kdo se jak cítí, musí být dodržena stálá sportovní pravidla a jedním z nich by mělo
být, že kluby si nemohou vybírat divizi, do které přihlásí svůj tým.
Tato zásada byla zcela cíleně umístěna již do Propozice ČLAF (soutěže mužů) 2015,
kde byl jasně naznačen způsob složení účastníků elitní divize soutěže mužů v roce
2016, tzn. pětice letošních účastníků plus vítěz Silver Bowlu. K tomuto kroku bylo
přistoupeno právě z důvodu eliminace „pečení dortu“, kde si kluby vybíraly, kam
přihlásí svůj tým – skladba elitní divize měla být daná, nyní snad již navždy, čistě
sportovními kritérii, tzn. jakýkoliv tým si účast musí vybojovat.
Přihlášky do soutěže 2016 ale ukázaly, že onoho pečení jsme se zatím stále zcela
nezbavili, protože Alligators se do ČLAF 2016 nepřihlásili. Pozn.: předem jim bylo
sděleno, že pokud se do ČLAF nepřihlásí, tak pád až na dno je reálný a při
rozhodování o přihlášce toto tedy klub věděl – klub nebyl v ČLAF nahrazen
rozhodnutím Rady, klub se z ČLAF vyřadil sám svým rozhodnutím.
Propozice tedy sice zamezily výběru soutěže směrem nahoru, ale poněkud
zapomněly na výběr směrem dolů, ačkoliv i zde jde o přístup – z pozice Rady jako
orgánu řídícího soutěže – stejně nepřijatelný, protože jde v zásadě o totéž a nepřímo
ovlivňuje i vybírání směrem nahoru. Proto bylo použito klíče, že klub, který se
nepřihlásí do nejvyšší divize, bude zařazen do nejnižší divize (stejné formy fotbalu).
Tato zásada (jde o možnost, nikoliv nutnost) je již součástí Propozic 2016 jako
kritérium určující skladbu divizí v roce 2017 (pasáž o postupech a sestupech) a byla
známá již při podávání přihlášek do soutěže.
Pozastavení členství Pardubice Bucks
Klub Bucks má od 1.11. pozastavené členství z důvodu přetrvávajících dluhů.
Členství bude obnoveno po jejich uhrazení.

