Zprávy ČAAF 9/2015 ze dne 14.8.2015
Propozice podzimních soutěží
Na webu jsou Propozice podzimních soutěží mládeže a žen v konečních zněních.
Rychlý přehled rozdílů mezi soutěžemi: www.caaf.cz/upload/normyCAAF/Podzim.pdf
Adresář
Na webu je Adresář v podobě k 12. srpnu.
Cena pro vítěze FM-U15
ČAAF pro nejlepší tým Flagového mistrovství U15 zajistí účast, cestu a ubytování na
Balkan Bowlu, flagovém turnaji v srbském Novi Sadu, který se koná v sobotu 24.
října. Protože FM-U15 neskončí před turnajem, dostane šanci nejlepší tým podle
pořadí v průběžné tabulce k 12.10. V případě, že by vedoucí tým zájem o účast
neměl, zúčastní se nejlépe umístěný zájemce.
Složení týmu bude na trenérech účastnicího se týmu. Ti rozhodnou, zda-li chtějí
využít výhradně svoje hráče nebo využijí i hráče z jiných týmů. Turnaj v Srbsku je pro
věkovou kategorii U16, tedy o rok starší než je tuzemská soutěž a tým tedy lze
doplnit i o rok staršími hráči.
Účastníci FM-U15 byli informováni na týmové maily.
Soutěž FM-U11
Do soutěže flagu jedenáctiletých a mladších se přihlásily své týmy pouze dva kluby
(Patriots a Knights). Soutěž se tedy proto letos neuskuteční.
Český pohár
O plánovanou soutěž mužů pro všechny týmy bez ohledu na divizi neprojevilo zájem
dost klubů a soutěž se neuskuteční.
Souhlas garantů
Všichni garanti týmů přihlášených do podzimních soutěží tackle fotbalu byli
mailem vyzváni k vyjádření souhlasu se svojí rolí garanta a to odpovědí ze svého
osobního emailu v rámci RS.
Tento souhlas je dle SŘ nutný pro hraní soutěže a je tedy v zájmu týmů si „ohlídat“,
aby se tak stalo. Souhlasy musí být dány do 15. srpna.
Jednání Rady
Ve čtvrtek 30. července od 18:15 proběhlo v sídle ČAAF jednání Rady. Přítomni
nebyli Jan Šesták a Miroslav Vogal (omluveni). Konec jednání v 19:25.
Jednotlivé body jednání:
• Diskuse o uplynulé soutěži ČLAF 2015 a bowlech
• Diskuse o podzimních soutěžích
• Termín příštího jednání: čtvrtek 27. srpna od 18:00
Pokyny pro účastníky podzimních tackle soutěží
Na webu (Informace -> Hráči) jsou rozepsané všechny varianty, kdo co „musí“
udělat, aby mohl hrát některou z podzimních soutěží. Vše vyplývá z aktuálních
norem. Kluby by své členy měly odkazovat na tuto stránku, kde členové dostanou
skutečné a úplné informace.

Zasedání Parlamentu
Podzimní (letošní volební) zasedání Parlamentu proběhne první prosincový víkend.
Brno Amazons
Předsednictvo přijalo nový klub – Brno Amazons. Členství klubu musí ratifikovat
Parlament na nejbližším zasedání.
Disciplinární komise
Filip Haza, předseda DK, z osobních důvodů rezignoval na svoji funkci. Zbývající
členové kooptovali do DK Radima Kroulíka. Nové složení DK za jejího předsedu
zvolilo Jakuba Vlčka.
Školení rozhodčích
Školení nových rozhodčích plánované na poslední srpnový víkend bylo zrušeno,
resp. přesunuto do zimní přestávky. Nový termín dvoudenního školení určeného
novým zájemcům (tématem bude pouze zaučení nových adeptů) je 6.-7. února 2016
(pozn.: jde o Superbowlový víkend). Místo tohoto školení dosud určeno nebylo.
Toto školení není školením stávajících rozhodčích (změny v pravidlech, test, nové
normy atd.), toto školení bude pouze jednodenní a proběhne v březnu 2016.
Soutěžní období
Soutěžní období všech podzimních soutěží (tzn. ŽP, DP, JP, ČJLAF) začne shodně
1. září a skončí s posledním podzimním soutěžním zápasem tacklu, který by mělo
být finále ČJLAF nebo ŽP.
Kemp pro mladé flagisty
V sobotu 12.9. (v Příbrami) a v sobotu 19.9. (v Trutnově) proběhnou první dva (třetí
bude následovat později) kempy pro mladé (U15) flagisty. Kempy povede Bohuslav
Rom, trenér Bobcats, který si vybere i svůj trenérský tým. Cílem kempu je zdokonalit
hráče, ale i trenéry, ve všech týmech. Tyto dva kempy budou obsahově shodné,
nicméně je samozřejmé možné zúčastnit se obou.
Účast je možná i pro členy klubů, které nejsou zapojené do FM-U15. Přihlašování je
možné pouze prostřednictvím klubům do konce srpna. Cesta i pobyt jsou hrazeny
asociací.

