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Zprávy ČAAF 2/2017 ze dne 12.2.2017 

 
Členství klubů 
Členství klubu Prague Panthers v ČAAF zaniklo dle bodu 3.H. Stanov. V ČAAF tímto 
skončil historicky nejúspěšnější (a od sezóny 2013 neaktivní) český klub. 
Vzhledem k prozatímnímu neuhrazení členského příspěvku na rok 2017 bylo 
automaticky pozastaveno členství klubů Brno Pitbulls, Prague Wolf Pack a Žďár 
Tigers. 
 
Jednání Rady 
Ve čtvrtek 26. ledna od 18:05 proběhlo v sídle ČAAF jednání Rady. Přítomni byli Filip 
Hobza, Stanislav Jantoš, Michal Rosíval, Radek Janhuba a Zbyněk Zelinka (připojen 
přes Skype). Petr Kalhous a Miroslav Vogal omluveni. Konec jednání v 19:40. 
Jednotlivé body jednání: 

 Zamítnuta žádost Tábor Foxes o umožnění postaršení dalších hráčů nad 
rámec Soutěžního řádu, resp. Propozic soutěže mužů 

 Schválena žádost Prague Black Panthers o nastoupení v mezinárodní soutěži 
EFL 2017 

 Přijaty konečné Propozice soutěže mužů a rámcová termínová listina soutěže 

 Termín příštího jednání: čtvrtek 23. února od 18:00 

 Mimo jednání emailově přijaty Propozice Flagové ligy U15 a Propozice 
Flagové ligy U19 (jsou na webu, mezi normami) 

 
Zasedání Parlamentu 
Zápis ze zasedání, které proběhlo 4. února v Praze. 
 
Stanovy ČAAF 
V rámci zasedání Parlamentu byly přijaty nové Stanovy ČAAF. Na webu mezi 
normami budou až ode dne účinnosti (od 1. dubna). 
 
Z jednání Předsednictva  

 Na zasedání Parlamentu bude pozván zástupce ADV 

 Přijat první nástřel klubové podpory pro rok 2017. Kromě loňských programů 
přibyde příspěvek na odměny klubových zástupců a ke zvážení je příspěvek 
na pronájmy tréninkových prostor mládeže 

 Přetrvává dluh klubu Prague Wolf Pack. Klub byl vyzván k úhradě do 28.2. 

 Nabídka Michaela Williamse, který měl zájem o pozici hlavního trenéra 
národního týmu tackle mužů, byla s ohledem na nestabilní evropskou situaci a 
absolutní neznalost dalšího vývoje a termínů odmítnuta. Jakmile se situace 
zklidní a bude patrné, kdy se vlastně opět Česko může zapojit, může být 
nabídka otevřena znovu 

 Přijat návrh na drobnou podporu nových klubů hrajících tackle soutěže. Všem 
klubům rovněž učiněna nabídka na spoluúčast při koupi velkoplošných platech 
pro ochranu trávníku v týmových zónách 

 
Hráčská prohlášení 
Lze vkládat hráčská prohlášení. Ta jsou dvojího typu a sice "univerzální" (platné pro 
flag i tackle) a pouze flagové (platné pouze pro flag). Prohlášení je platné pro 
všechny soutěže dané formy během sezóny (roku). 
Prohlášení za člena vkládá skrze týmovou soupisku jeho klubový admin. 

http://www.caaf.cz/upload/zpravyCAAF/ZpravyCAAF_2017_2a.pdf
http://www.caaf.cz/upload/normyCAAF/Stanovy.pdf
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Rada 
Petr Kalhous rezignoval z časových důvodů na svůj post v Radě. Na jeho místo byl 
kooptován Bohuslav Rom, viz zápis ze zasedání Parlamentu. 
 
Info o soutěžích 
Mezi normami, v sekci s propozicemi, je přehled hlavních požadavků/nařízení pro 
jednotlivé ligy soutěže mužů a flagové soutěže U15 a U19.Podobným způsobem 
budou doplněny a aktualizovány základní informace o všech soutěžích. 
 
Certifikace 
Od letošní sezóny je certifikace povinná i pro flagové zápasy. Současně platí 
pravidlo, že všichni účastníci soutěží mají nárok na jednu nezpoplatněnou certifikaci. 
Jedinou podmínkou je, aby si certifikaci domluvili včas, což pro soutěž mužů 
znamená do konce února a pro flagové soutěže do konce března. 
 
Týmové proškolení 
Všechny týmy mužů mohou (nováčci musí) během února požádat o provedení 
týmového proškolení. Obrátit se lze na členy KR nebo Radka Janhubu nebo Michala 
Rosívala. 

http://www.caaf.cz/upload/normyCAAF/Info-Souteze.pdf
http://www.caaf.cz/?path=kontakty/proskoleni/

