
 

Zprávy ČAAF 

Zprávy ČAAF 3/2016 ze dne 2.2.2015 
 
Jednání Rady 
Ve čtvrtek 28. ledna od 18:15 proběhlo v sídle ČAAF jednání Rady. Přítomni byli 
všichni členové (Zelinka přes Skype). Konec jednání v 18:30. 
Jednotlivé body jednání: 

• Souhlas s Propozicemi soutěže flagu U15 
• Souhlas s Propozicemi soutěže flagu U19 
• Termín příštího jednání: neděle 14. února, po skončení zasedání Parlamentu 

 
Soutěž mužů 
Všechny týmy, které podaly přihlášku, zaplatily i startovné 
 
Flagové soutěže 
Propozice soutěží ve flagu U15 a U19 jsou na webu, mezi normami. Soutěž U19 
umožňuje v každém týmu i nasazení dvou starších hráčů a navíc se soutěže (byť bez 
možnosti postoupit do playoffs) mohou účastnit i týmy složené z dospělých hráčů. 
 
Parlament 
Zasedání Parlamentu se uskuteční v neděli 14. února od 11:00 (nejpozději do 19:00) 
v sídle ČAAF. Pozvánky členským klubů a pozvaným hostům byly rozeslány. 
Body programu: 

• Přijetí a ratifikace nových klubů (v případě, že by takový případ nastal) 
• Soutěže 2016 
• Organizační pokyny k sezóně 2016 
• Zpráva Komise rozhodčích 
• Hlasování o předložených návrzích a usneseních 
• Účetní závěrka 2015, Rozpočet 2016 
• Odvolací řízení (odvolání klubu Karlovy Vary Warriors proti rozhodnutí 

Předsednictva; případně další, budou-li ještě podána) 
 
Vybrané body z jednání Předsednictva (20. a 27. ledna) 

• Rozhodnuto o přihlášce flagového týmu U15 na ME 
• Stanoveny ceny „menších“ míčů, kluby byly obeslány s nabídkou. Dle zájmu 

budou tyto míče případně zařazeny do stálé nabídky 
 
Pozastavení členství klubů 
Z důvodu neúhrady členského příspěvku na rok 2016 bylo, do dne pozdní úhrady, 
pozastaveno členství klubů Brno Amazons, Prague Panthers a Prague Wolf Pack. 
 
Povolené face masky 
Základní definice povolené výstroje jsou vždy v pravidlech fotbalu. Pravidla na rok 
2016 zatím mezinárodní federace IFAF nevydala. Jakmile budou vydaná, bude se i 
otázka face masek řešit. Je ale pravděpodobné, že dříve nebo později budou „big 
grill“ typy zakázané a jejich nákup není doporučeníhodný. 
 


