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Jednání Rady
Ve čtvrtek 26. října od 19:05 proběhlo v sídle ČAAF jednání Rady. Přítomni byli všichni členové 
(Zbyněk Zelinka od 19:20), Bohuslav Rom, Michal Rosíval a Zbyněk Zelinka přes Skype. 
Konec jednání v 20:40.
Jednotlivé body jednání:

 Kluby Sígrs, Patriots a Bobcats neprovedli proškolení svých týmů. Rada toto dává 
podnět k jednání DK pro nesoučinnost

 Sharks vznesli dotaz týkající se yardových značek okolo hřiště, které nejsou měkké 
látkové, ale plastové desky. Vyjádření Rady k používání takových yardových značek je 
zamítavé

 V obecném smyslu řešena “doživotní” výjimka na dresy, které neodpovídají pravidlům. 
Řešena zejména varianta obměňování “výjimkových” dresů za nové, avšak zcela 
stejné, čímž by se výjimka stala časově zcela neomezenou. S ohledem na to 
rozhodnuto, že sady, kterým byla udělena výjimka, lze v soutěžích dospělých používat 
do sezóny 2019 (včetně) a v soutěžích mládeže do sezóny 2021 (včetně). I do sezóny 
2019 (2021 u mládeže) platí, že nelze mísit různé sady jakkoliv by byly vzájemně 
podobné, tzn. sadu používanou na základě výjimky (mající nějakou vadu) nelze 
doplňovat o (nové) jednotlivé dresy, které byly vyrobené už bez vady. Pokud se tedy 
výjimka vztahuje třeba na bílý pruh na barevném dresu, tak lze používat jen sadu dresů 
s bílým pruhem, nebo sadu dresů bez bílého pruhu, ale obě sady nelze smíchat do 
jedné tak, že část dresů bude mít jedny dresy a část jiné

 Diskuse o definici importů. Stejně jako u dalších témat týkajících se Soutěžního řádu 
budou možné úpravy probrány na příštím jednání a poté předloženy k diskusi 
Parlamentu

 V anketě Hráč roku bude kategorie Objev roku nahrazena kategorií Hráčka roku
 Termín příštího jednání: čtvrtek 30. listopadu od 18:00

Z jednání Předsednictva
 Členové dlužící pokuty ze soutěže mužů 2017 byli vyzváni, aby své pokuty uhradili do 

konce listopadu. V opačném případě jim členství bude pozastaveno do 30.6.2018 bez 
ohledu na pozdější platbu

 Trenérům, kteří letos splnili podmínky trenérské licence C (konkrétně jde o tyto trenéry: 
Daniel Balažovič, Václav Fikr, Jan Kolařík, Radim Kroulík, Jan Štiegler, Lenka 
Vavrisová), byly vyhotoveny jejich “diplomy”. Budou jim distribuovány v rámci offseason

 Flagový kemp je zatím zaplněn slušně, ale bohužel pouze hráči a trenéry z nejlepší 
čtveřice týmů. Ze slabších týmů se nehlásí ani hráči, ani trenéři

 Schválena podoba pozvánky na zasedání Parlamentu 3.12. v Brně. Pozvánka již byla 
rozeslána všem klubům, členům volených orgánů a pozvaným hostům

 Bohuslav Rom předložil plán reprezentačních týmů flag fotbalu pro rok 2018. Prozatím 
přijaty návrhy pro měsíce leden až březen (tryout a kempy), následující měsíce budou 
rozhodnuty až se vyjasní, zdali v létě bude nějaká globální soutěž (MS, ME)
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Trenérská školení
Letošní trenérská školení jsou věnována pokročilým tématům. Termíny jednotlivých školících 
dnů budou následující: 6.1., 7.1., 20.1., 21.1., 3.2., 4.2., 24.2. a 25.2. Hlavním školitelem je 
Martin Kocián, koordinátorem školení je Radim Kroulík, na kterého se lze obracet s dotazy.
Norma upravující školení bude vydaná během jednoho týdne.


