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Klubová podpora
ČAAF během posledních týdnů mezi kluby rozeslala přímou finanční podporu v rámci
programů klubové podpory ve výši 720 tisíc korun. Kromě těchto programů mohly
kluby v měsících listopadu a prosinci aktivovat své „kredity“ a zdarma získaly výstroje
a potřeby za dalších 550 tisíc korun.
Společně s náklady na rozhodčí na soutěžních zápasech (jsou hrazeny
z asociačního rozpočtu, kluby rozhodčí nevyplácejí) představuje pouze tato podpora
klubům ze strany ČAAF částku přesahující 2.2 milionu korun. Na straně druhé ČAAF
od členů na členských příspěvcích a startovném v soutěžích vybrala za rok 2015
částku mírně převyšující jeden milion korun.
Prodej míčů
Došlo k úpravám v prodeji míčů. Byla omezena nabídka (vyjmuty byly vesměs „fan“
míče) a až na výjimky nebudou akceptované individuální objednávky, protože
možnost prodeje míčů není klasickým e-shopem pro širokou veřejnost.
Adresář
Byl aktualizován Adresář. Prosíme všechny kluby a činovníky, aby zkontrolovali
správnost údajů. Adresář bude aktualizován vždy na začátku měsíce.
Žádosti o postaršení
Na webu, mezi normami, je formulář žádosti o postaršení pro sezónu 2016. Formulář
je opět vyplňovací, tzn. je možné jej vyplnit elektronicky a až poté tisknout.
Upozornění: Jde o vyhovění přání klubů, které tento formulář žádaly v dostatečném
předstihu s ohledem na dlouhé čekací lhůty u lékaře. Formulář ale předjímá přijetí SŘ
v momentálně uvažované podobě (jde o vymezení věkových kategorií) – pokud Rada
přijme daná ustanovení jinak, tak tyto žádosti nebude možné přijmout.
Hledáme
ČAAF hledá statistiky a osoby zpracovávající videa z Hudlu pro potřeby rozhodčích.
Odměna statistika je 1000-2000 korun za zápas podle náročnosti (zda-li jde o live
statistiky nebo až po zápase), odměna za zpracování videa je 1000-1500 korun
podle počtu akcí. Obě odměny platí až po kvalitním provedení a předchází jim
testování.
Zájemci mohou psát na info@caaf.cz.
Komise rozhodčích
Po volbách do orgánů ČAAF budou (znovu)tvořeny odborné komise. Zájemci o
působení v komisi rozhodčích mohou do konce roku psát na info@caaf.cz.
„Guru“ flagových rozhodčích
ČAAF hledá osobu, která se bude starat o flagové rozhodčí. Zajistí jejich proškolení
na školení rozhodčích flagu 19. března, obecně bude dohlížet nad kvalitou a
rozvojem rozhodčích flagu a v případě oddělení rozhodčích tacklu a flagu bude i
provádět nominace na zápasy flagu. Zájemci mohou do konce roku psát na
info@caaf.cz.

Zprávy ČAAF

