Zprávy ČAAF 15/2016 ze dne 1.12.2016
Zasedání Parlamentu
Zápis ze zasedání Parlamentu, které se uskutečnilo 13.11.2016 v Brně. Součástí
zápisu je i zpráva z klubového semináře, který se uskutečnil o den dříve.
Jednání Rady
Ve středu 30. listopadu od 18:20 proběhlo v sídle ČAAF jednání Rady. Přítomni byli
Filip Hobza a Stanislav Jantoš. Radek Janhuba, Michal Rosíval, Miroslav Vogal a
Zbyněk Zelinka připojeni přes Skype. Petr Kalhous omluven. Konec jednání v 20:00.
Jednotlivé body jednání:
 Rozhodnuto o rozdělení týmů do soutěže mužů a jejich formátu
 O tom, zdali se v ČLAF bude hrát i semifinále, bude rozhodnuto později, nyní o
tom nelze rozhodnout kvůli neznalosti možných termínů
 V ČLAF 2017 půjde na zápasovou soupisku zapsat dva importy a oba dva
půjde nasadit současně
 Schválen Soutěžní řád 2017
 Termín příštího jednání: 5.1. od 18:00
Rozdělení týmů v soutěži mužů
ČLAF
 PBP, LIO, STA, BOB, BUL, STE
 Každý s každým dvakrát
 Playoffs: Buď první 4, nebo první 2
2.Liga
 SGR, PTR, BLD, HIP, ALL
 Každý s každým dvakrát
 Playoffs: První 2
3.Liga
 TIT, HEL, MUS, DRA, GLA, PB2, SG2
 Každý s každým jednou
 Playoffs: První 2 (PB2 a SG2 nemohou postoupit)
4.Liga
 Východ: MMT, SHA, DTS, GOL
 Západ: WAR, BUC, NOR, RNG
 Ve skupině každý s každým dvakrát
 Playoffs: Vítězové skupin (jen finále)
 4.Liga bude v 11s formě! Do „původní“ 4.Ligy se přihlásily jen tři týmy, které se
rozhodly „upgradovat“. Při rozhodování, zdali vytvořit třískupinovou 3.Ligu
nebo těch 15 týmů výkonnostně rozdělit, byla daná přednost výkonnostnímu
hledisku, aniž by regionální aspekt byl vážně narušen
Soutěžní řád
Rada přijala Soutěžní řád v této podobě. Normu nyní musí ratifikovat členské kluby.
V této verzi lze porovnat změny oproti stavu 2016. Ty hlavní jsou
 Importi jsou už pouze hráči se zkušenostmi ze zámořské univerzity
 Mění se některá pravidla hostování – hostovat nebudou moci postaršení hráči
a nebude možné díky hostování hrát současně v různých klubech (nyní lze
hrát v jedné soutěži za tým jednoho klubu a v jiné soutěži za tým jiného klubu)
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 O hostování se bude žádat stejně jako o přestup, tedy v RS
 Aby ČAAF např. při výpočtu odstupného, resp. odchodného, měla přihlédnout
ke smlouvě mezi klubem a hráčem, tak tato smlouva musí být uploadnutá v RS
 Přihlášky do soutěží flagu již budou moci podávat jen členské kluby
 Mění se podmínky mládežnického programu. Zjednodušeně řečeno platí „čím
větší klub, tím více mládeže“. Současně se ochranná lhůta pro nové kluby
rozšiřuje na 3 roky a velikost klubu bude měřená týmovou soupiskou mužů,
nikoliv mužů a žen
 Od sezóny 2019 budou garanti muset mít trenérskou licenci
 Postaršovat půjde jen hráče, kteří „vloni“ už hráli nějakou soutěž. Úplné
nováčky půjde postaršit jen omezeně (v Propozicích soutěže mužů se počítá
s 3 hráči)
 Povinnost dříve odehraných zápasů se netýká žen a u žen se o rok rozšiřuje
kategorie „dospělí“
 Hráčská prohlášení se budou uploadovat do RS a bez nich nepůjde hráče
zapsat na týmovou soupisku
 Šatny nemusí být vytápěné, velké a neplatí povinnost zajištění teplé vody
 Pořizování videí bude mít dva režimy (rozsahy), stávající a volnější. Ve
volnějším nemusí být kamera na středu, zápas nemusí být sestřihán po
jednotlivých akcích a nemusí být zoomováno
Kredity
Na tzv. kredity byl uvolněn z prostředků ČAAF jeden milion korun. Možnosti čerpání
jsou uvedené ve zvláštní normě. Kluby musí kredity vyčerpat do 10. prosince.
Členské příspěvky
Jednotlivci, kteří dosud neuhradili svůj členský příspěvek (ČPJ), dostanou
v nejbližších dnech automatický email upozorňující na tuto skutečnost. Seznam
jednotlivců dostanou i jednotlivé kluby.
Neuhrazení ČPJ v roce 2016 vede ke změně členství z klubového na mimoklubové,
tzn. k vyřazení z klubu. Jednotlivců s mimoklubovým členství se neůhrada přímo
nedotkne.
Členům, kteří ČPJ neuhradili ani jednou za poslední tři roky, bude ukončeno členství
dle Stanov. Toto se týká pouze členů, kteří jsou členy (alespoň) od 31.12.2014, tzn.
měli povinnost úhrady ČPJ v posledních třech letech. Členům, kteří se členy stali
letos nebo vloni, ukončení členství nehrozí.
Z jednání Předsednictva
 Klubům, které se účastnily DL, bude vráceno startovné za tyto týmy v plné výši
(tzn. 10000 korun). V případě JL se klubům vrátí polovina startovného (tzn.
5000 korun)
 Městy, kde by ČAAF chtěla pořádat ME ve flagu, jsou nyní Ostrava nebo
Praha
 Přijaty žádosti klubů (vyjma PWP, kteří zatím nepožádali), potrestaných za
pochybení ve věci předložení hráčských prohlášení, o příspěvek na chod
klubu. Příspěvky byly vyplaceny ve výši pokuty ponížené o 4000 korun
 Postupně přijímány žádosti o klubovou podporu. K dnešnímu dni přijato a již i
odesláno přes 370 tisíc korun. Dalších 300 tisíc korun čeká na odeslání
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 Kluby musí předložit podané žádosti v MŠMT programu VIII, případně
vysvětlení, proč žádost nepodali. Kluby, které žádost nepodaly, ačkoliv mohly,
mohou přijít o zatím neupřesněnou výši podpory ze strany ČAAF v roce 2017
Znojmo Knights
K dnešnímu dni klub vystoupil z ČAAF.
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