Zprávy ČAAF 3/2017 ze dne 25.2.2017
Poslání nových stanov spolku na rejstříkový soud
Doporučený postup, jak postupovat při vkládání nových stanov spolku do sbírky listin
veřejného rejstříku (na rejstříkový soud). Dokument je k dispozici na webu, mezi
normami.
Z jednání Předsednictva
 Přijato Nařízení Předsednictva 1/2017 (Sazebník odměn rozhodčích)
 Přijato Nařízení Předsednictva 2/2017 (Klubová podpora). Jeho součástí je
zatím jen program 1A, tedy podpora klubových adminů, který nabíhá již od 1.
března. Na jaře přibydou ještě programy podporující pořádání flagových
turnajů a cestování na ně
 O zřízení nové „pozice“ flagového guru, jmenován byl Bohuslav Rom
 Přijata podpora novým rozhodčím na nákup výstroje dle návrhu KR – zpětně
lze proplatit až 3000 korun, podmínkou je aktivita během sezóny
Smlouvy s cizinci
Možný postup, jak postupovat při uzavírání smluvních vztahů se zahraničními hráči
nebo trenéry. Dokument je k dispozici na webu, mezi normami.
Mezinárodní přestupy
Aktualizovaný postup pro provádění přestupů je na webu. Přestupy do ČAAF se
nově platí na účet 2900673824/2010. Jde o účet ČAAF určený pouze platby
mezinárodních přestupů. Jde o tuzemský účet, takže odpadají zahraniční poplatky,
nicméně platba musí být provedena v eurech.
Kluboví admini již byli informováni.
Jednání Rady
Ve čtvrtek 23. února od 18:05 proběhlo v sídle ČAAF jednání Rady. Přítomni byli
všichni členové (Zbyněk Zelinka připojen přes Skype). Konec jednání v 19:20.
Jednotlivé body jednání:
 Zamítnuta žádost Hradec Králové Dragons o umožnění postaršení dalších
hráčů nad rámec Soutěžního řádu, resp. Propozic soutěže mužů
 Na základě podnětů od týmu bylo ještě před vydáním konečné podoby
Propozic FLU15 rozhodnuto o úpravě věkového omezení pro hráče. Současné
vymezení 2002-2006 bude nahrazeno vymezením 2002 a mladší, tzn. věk
nebude omezen zespodu. Na výjimce pro dívky (mohou hrát i dívky ročníku
2001) se nic nemění
 Ligový komisař informoval Radu o „méně dobrém“ stavu ohledu dodávání
termínů týmů z ČLAF a 4.Ligy. Rada si je vědomě svízelné situace, nicméně
v zájmu celé soutěže a všech týmů se jednoznačně vyjádřila v tom smyslu, že
už tak poměrně velkorysá lhůta pro dodávání termínů (28.2.) je
nepřekročitelná a u týmů, které nedodají dostatek termínů (nebo je dokonce
nedodají vůbec) může být postupováno jako kdyby mohly hrát bez jakékoliv
omezení a budou si muset sehnat hřiště v nařízených termínech i za rizika
případné kontumace. S tímto rizikem musí počítat i týmy ze 3.Ligy a 4.Ligy,
jejichž víkendy jsou konkrétně nařízeny (střídají se „sudé a liché“ víkendy) a za
plně akceptovatelné lze považovat pouze termíny spadající do „správných“
víkendů. Do určité míry pak platí i to, že vhodné termíny je třeba rozdělit do
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celé sezóny. V obou ligách platí, že dvě kola se hrají v dubnu, dvě v květnu a
dvě v červnu. Všechny týmy by tedy měly odehrát jeden domácí (a venkovní)
zápas v každém měsíci. Odchýlení se z tohoto pravidla je možné jen při
souhlasu některého ze soupeřů
 Termín příštího jednání: čtvrtek 6. dubna od 18:00
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