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Zprávy ČAAF 4/2016 ze dne 22.3.2016 
 
Jednání Parlamentu 
Zápis z jednání Parlamentu dle 14. února. 
 
Jednání Rady 
V neděli 14. února od 18:10 proběhlo v sídle ČAAF jednání Rady. Přítomni byli 
všichni členové. Konec jednání v 18:40. 
Jednotlivé body jednání: 

 Rozhodnuto o dotazu Titans ohledně povinnosti dodrţet standardy 
nesoutěţního zápasu – platí Propozice, tzn. nesoutěţní zápasy musí 
dodrţovat standardy shodné se zápasy soutěţními 

 Tým mimo ČAAF vznesl dotazy týkající se účasti ve Flagové lize U19 týkající 
se názvu, termínů a postupu do playoffs. Název týmu nesmí být odlišný od 
názvu klubu, který tým přihlásil (to znamená, ţe pokud nějaký klub „adoptuje“ 
nějaký tým, tak takový adoptovaný tým musí přijmout jméno adoptujícího 
klubu). I dospělé týmy (viz Propozice) musí dodávat termíny pro pořádání 
zápasů a v ţádném případě nemohou postoupit do playoffs. 

 Na doporučení Parlamentu bylo rozhodnuto o zákazu pouţívání „overbuilt“ 
facemasek 

 Začátek zápasu ČLAF BOB-BUL nařízen od 18:00 

 Termín příštího jednání: čtvrtek 3. března od 19:00 
 
Jednání Rady 
Ve čtvrtek 3. března od 19:10 proběhlo v sídle ČAAF jednání Rady. Přítomni byli 
všichni členové vyjma omluveného Petra Kalhouse. Zbyněk Zelinka připojen přes 
Skype. Konec jednání v 21:00. 
Jednotlivé body jednání: 

 Přijaty Propozice Flagové ligy U19 (jsou jiţ na webu) 

 Přijaty Propozice Flagové ligy U15 (jsou jiţ na webu) 

 Vyjádřen souhlas s odehráním zápasu 4.Ligy MU2-GLA od 11:00 

 Termín příštího jednání: čtvrtek 31. března od 18:00 
 
Ţdár Tigers, kolize názvů 
Předsednictvo přijalo nový klub. Klub byl přijat pod názvem Ţďár Dragons. Název 
Dragons si ale přál pouţít opakovaně přejmenovávaný klub z Hradce Králové (resp. 
budoucí klub, zatím jsou „hradečtí Dragons“ stále ve fázi party nadšenců bez 
právního uchopení, jakkoliv jsou k vytvoření spolku jiţ velmi blízko). 
Přes prvotní velmi nešťastný mediální postoj představitelů Hradce se zástupcům 
ČAAF podařilo přesvědčit Ţďár, aby si svůj název změnil a nenastala kolize, která by 
pro Hradec znamenala významnou finanční ztrátu, zatímco pro Ţďár změna takový 
problém nepředstavovala. Proto došlo krátce po vstupu klubu Ţďár Dragons 
k přejmenování na Ţďár Tigers a pod tímto názvem budou hrát i Flagovou ligu U15. 
Hradec se členem stane, doufáme, velmi brzy. 
Případ ukázal i moţný problém – vstup dvou klubů se stejným názvem. Obecně platí, 
ţe kdo dřív přijde, ten dřív mele a duplicity zatím povoleny nebudou (moţných názvů 
je jistě stále dost). Toto by měly mít na paměti i vznikající kluby, které by od počátku 
měly „cílit“ na zatím nezabraný název. A protoţe vytvoření klubu vţdy trvá nějakou 
dobu – ať jiţ legislativně (čekání na stanovy, na soud) nebo fakticky (nábory, atd.), 
tak by budoucí kluby měly kontaktovat ČAAF co nejdříve a první kontakt neprovádět 
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aţ posláním přihlášky. Takto se nejen všechny strany vyhnout podobné kolizi, ale 
klubům takové počínání můţe i pomoci. Nové kluby mohou vyuţít moţnosti být i na 
webu ČAAF vedeny po dobu jednoho roku jako členství klub, aniţ by byly členem 
nebo musely platit registrační nebo členské příspěvky atp., rovněţ lze 
prostřednictvím online kanálů ČAAF oslovit budoucí členy atd. 
 
Vzorky dresů od společnosti Jersey53 
Všechny kluby přítomné na zasedání dostaly vzorky dresů k vyzkoušení. Kluby 
nepřítomné na zasedání si jim dresy určené dresy mohou po předchozí domluvě 
vyzvednout v sídle ČAAF. 
 
Školení rozhodčích 
Navzdory tomu, ţe od posledního školení rozhodčích svůj zájem vyjádřilo přes 50 
adeptů, tak školení absolvovalo pouze 8 z nich. Do nové sezóny tak vstupuje okolo 
40 rozhodčích. 
Tradiční součástí školení byl test z pravidel, který si můţete vyzkoušet. 

http://caaf.cz/upload/Sezona2016/RozhodciTest2016.pdf

