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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Česká asociace amerického fotbalu (ČAAF) v souladu s rozhodnutím Předsednictva 
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice Školitel trenérů.
Požadavky:

 Klubové členství v ČAAF po dobu alespoň 10 let. Lze nahradit
 V posledních 10 letech úspěšně absolvovaným kurzem Vědecký základ 

sportovního tréninku, nebo
 Titulem Bc. nebo Mgr. získaným na VŠ se sportovním zaměřením

 Povinností jsou praktické zkušenosti s trenérskou činností (doložitelné 
asociací/svazem)

 Minimum střední vzdělání s maturitou 
Rozsah činnosti:

 Kompletní příprava a realizace školení trenérů, včetně koordinace případných 
dalších školitelů

 Příprava testů pro trenéry ke splnění jednoho z předpokladů na získání licence
 Ověřování splněných podmínek
 Vyhodnocování výsledků
 Udělování licencí trenérům, kteří splnili všechny požadavky 
 Není povinnost odškolit vše sám, lze si domluvit externisty (nicméně zároveň 

zodpovídá za jejich kvalifikovanost a způsobilost)
Další požadavky:

 Komunikační a organizační schopnosti
 Schopnost analytického a koncepčního myšlení
 Znalost práce s PC
 Jazyková vybavenost: pokročilá angličtina slovem i písmem 

Přihlášky s požadovanými náležitostmi prosím zasílat prostřednictvím elektronické 
pošty na jantos@caaf.cz do 31.5.2016. Připojte strukturovaný životopis s důrazem na 
znalosti a dovednosti týkající se problematiky amerického fotbalu a sportovního 
tréninku.
Kontakt: Stanislav Jantoš, 777605955, jantos@caaf.cz.

Vybrané body z jednání Předsednictva
 Nedojde-li k nyní neočekávané změně, uskuteční se Czech Bowl XXIII 

v sobotu 23. července nebo v pondělí 25. července v Praze. V obou případech 
by šlo o večerní zápas se začátkem v patrně 19:00

 Přijato rozhodnutí vyplatit klubům 500 korun za hráče odcházející do 
zahraniční jako “podíl” na ITC fee přicházejícím od IFAF dle rozhodnutí 
publikovaném ve Zprávách ČAAF 3/2015. Celkem jde o 14 přestupů

 Přijato rozhodnutí vyplatit příspěvky rozhodčím na nákup výstroje podle 
předem zveřejněných zásad. Jde o příspěvky spojené se sezónou 2015. 
Celkem jde o 15799 korun. Peníze budou rozhodčím zaslány na jejich účty na 
základě tohoto rozhodnutí

 Přijaty zásady odměňování za video reviews v Hudlu. Odměny jsou 800 až 
1600 korun za zápas, podle počtu akcí

 Přijato Nařízení Předsednictva 1/2016 o zásadách Programů klubové podpory 
ČAAF v sezóně 2016. Zatím jde o programy příspívající na pořádání a 
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cestování na flagové zápasy. Kluby byly informovány na oficiální emaily, 
Nařízení je na webu mezi normami

Pojištění proti krádežím
ČAAF uzavřela Dodatek č. 1 k Rámcové pojistné smlouvě mezi Českou unií sportu a 
pojišťovnou Kooperativa č. 7720958318. Toto ujednání má krýt škody na movitých 
věcech členů ČAAF v šatnách způsobené živelními událostmi, případně krádeží, 
především v souvislosti se zápasy soutěží pořádanými ČAAF. V obou případech je 
sjednána spoluúčast 2.000 Kč, limit vyplaceného pojištění za jednu pojistnou událost 
a zároveň za všechny události v průběhu jednoho roku (do 2. 1. 2017) je 100.000 Kč. 
Pojištění se vztahuje na oblečení, sportovní výbavu, drobnou elektroniku (mobilní 
telefon, notebook, fotoaparát, videokamera, hodinky, apod.), naopak nevztahuje se 
na cennosti a cenné věci (šperky, peníze, osobní doklady, apod.). Odcizení musí být 
vždy řešeno Policií ČR a musí dojít k překonání překážky! S hlášením pojistných 
událostí, všemi dotazy a záležitostmi spojenými s jejich likvidací se obracejte na 
makléřskou společnost RENOMIA, a.s., Bc. Radka Blažka, tel.: +420 221 421 799, 
mobil: +420 724 357 818, e-mail: radek.blazek@renomia.cz, v kopii na info@caaf.cz.


