
Zprávy ČAAF 6/2015 ze dne 5.6.2015 
 
Adresář 
Na webu je mezi normami aktuální Adresář. Došlo k přepracování jeho struktury. 
 
Jednání Rady 
Ve čtvrtek 28. května od 18:00 proběhlo v sídle ČAAF jednání Rady. Přítomni byli 
všichni členové. Konec jednání v 20:50. 
Jednotlivé body jednání: 

• Vyhověno odvolání Michala Renga proti rozhodnutí DK 40. 
• Diskuse o dresech týmů. Radní vyjádřili podivení se na skutečností, že týmy si 

pořizují nové dresy, které porušují pravidla fotbalu. Problém bude nutné jasně 
řešit (nemožnost nastupování v pravidla porušujících dresech) nejpozději od 
sezóny 2017, možná již od sezóny 2016. V sezóně 2016 bude minimálně 
v Divizi I platit, že akceptovat lze výhradně přihlášku od týmu, který disponuje 
dvěmi sadami dresů. Prohřešky proti sezóně 2015 budou řešeny dle SŘ. 

• Zamítnuta žádost Warriors o udělení výjimky umožňující start hráče Jiřího 
Perutka v playoffs, aniž by splnil minimální nutný počet odehraných zápasů 
v základní části. 

• Diskuse o propozicích soutěží mládeže, žen a flagu dospělých 
• Diskuse o finálových zápasech ČLAF 
• Příští zasedání ve čtvrtek 25. června v 18:00 

 
Prague Harpies 
Předsednictvo přijalo nový členský klub, Prague Harpies. Členství klubu musí 
ratifikovat Parlament na nejbližším zasedání. 
 
Scoreboard 
ČAAF klubům nabízí scoreboard na zápasy jejich týmů. Jde o třídílný set sestávající 
se z hlavního scoreboardu (skóre, čas – gameclock, čtvrtina, zbývající timeouty) a 
dvou menších playclocků (tzn. čas na rozehrání). Obě části mohou fungovat i 
nezávisle. Rozměry hlavního, největší, scoreboardu jsou 200×140 cm. 
Scoreboard je do konce ČLAF k dispozici zdarma, podle zájmu bude nastavena 
případná regulační cena pronájmu. Převzetí a předání je třeba domluvit s David 
Krejbichem (777775687), základnou scoreboardu bude Praha (v průběhu roku 
přibyde i druhý se základnou v Ostravě). 
K ovládání scoreboardu (resp. časových složek) je třeba pravidel znalá osoba. Za 
použití scoreboardu mohou týmy získat až tři kredity (stav skóre, gameclock, 
playclock). 
 
Propozice 
V průběhu příštího týdne budou vydané propozice soutěží mládeže, žen a flagu 
dospělých. Propozice budou dány na vědomí klubům a budouk dispozici na webu 
mezi normami. 
 
 
 


