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Zprávy ČAAF 1/2016 ze dne 9.1.2016 
 
Členská základna 
K 31.12.2015 měla ČAAF 2411 členů, z toho 1526 zaplatilo svůj členský příspěvek 
na rok 2015. Pro srovnání rok 2014: 1939/1223. 
K 1.1.2016 zaniklo členství 234 členům, kteří ani jednou v letech 2013-2015 
nezaplatilli svůj členský příspěvek. Členství 411 osob bylo změněno z klubového na 
mimoklubové. 
Největším klubem jsou, vyjma mimoklubové registrace, Prague Black Panthers s 225 
členy. Přes sto členů mají i Steelers, Lions, Stallions, Mustangs a Patriots. 
Ti, jejichž členství zaniklo, se mohou znovu stát členy standardním procesem. 
Podobně pro změnu členství z klubového na mimoklubové (a zpět). 
Počínaje 1. lednem lze hradit členské příspěvky na rok 2016, které jsou dané 
nařízením Parlamentu. Jejich výše je 600 korun (při úhradě po 1. červenci jen 300 
korun) pro hráče tackle fotbalu a 50 korun pro všechny ostatní. V případě hráčů 
tackle fotbalu je úhrada příspěvku nutnou podmínkou pro nastoupení k zápasům, 
v ostatních případech taková podmínka stanovena není a je tedy výhodnější platbu 
ČPJ nechat až po sezóně. Platbu vždy konzultujte se svým klubem. 
 
Jednání Rady 
Ve čtvrtek 7. ledna od 18:00 proběhlo v sídle ČAAF jednání Rady. Přítomni byli 
všichni členové (Zelinka přes Skype, Vogal do 20:20). Konec jednání v 20:40. 
Jednotlivé body jednání: 

• Souhlas s Propozicemi soutěží mužů 
• Souhlas s Soutěžním řádem 
• Termín příštího jednání: čtvrtek 28. ledna od 18:00 

 
Propozice a Soutěžní řád 
Přijaté Propozice soutěže mužů jsou na webu. Soutěžní řád nyní v souladu se 
Stanovami prochází ratifikací kluby. 
 
Vybrané body z jednání Předsednictva (6. ledna) 

• Do týdne budou stanoveny pracovní skupiny 
• Předsednictvo souhlasí s kandidaturou Hobzy do VV ČUS 
• Místem Parlamentu bude Praha, termín a místo se určí na příštím jednání 
• Prague Wolf Pack dosud nevrátili medaile z FM-U15 
• Nikdo se nepřihlásil na vyhlášenou pozici flagového „guru“ 
• ČAAF na evropské školení rozhodčích do Říma vyšle 6 osob (Gazdík, 

Janhuba, Klimeš, Kroulík, Rosíval, Rybář). ČAAF hradí letenky a fee zahrnující 
i ubytování a obědy 

• Noví rozhodčí budou mít nárok na příspěvek na nákup výstroje do výše 3000 
korun, podmínky budou podobné jako vloni 

• Přihláška týmu chlapců na ME U15 ve flagu je zatím nejistá, Předsednictvo ji 
podmiňuje obsazením pozice flagového guru rozhodčích, na kterém se musí 
podílet i kluby, které se účastní flagových soutěží; tým dívek přihlášen nebude; 
odhadované náklady (bez přípravy a dresů) 100 až 150 tisíc 

• Členové Banik a Siwy mají trvající dluh, pokud neuhradí do konce ledna, bude 
jim členství pozastaveno do 30.6. 

• Komise rozhodčích byla jmenována ve složení Janhuba, Klimeš, Rosíval 
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Školení rozhodčích a trenérů 
Školení pro nové rozhodčí proběhne 6. a 7. února v Olomouci. Školení povede 
Michal Rosíval. Informace lze nalézt v RS a na webu. 
Trenérům budou v letošní offseason věnované dva víkendy, 30. a 31. ledna a 20. a 
21. února. Školení povede Daniel Leško. Půjde vždy o různá témata (témata se 
neopakují). Informace o školení budou po potvrzení míst konání v RS. 
 


