Zprávy ČAAF 4/2017 ze dne 21.3.2017
Prezentace o dopingu
Prezentace Mgr. Michala Poláka o anti/dopingu ze zasedání Parlamentu ČAAF.
Nové normy
Postupně byly přijaté následující normy. Všechny jsou na webu, mezi normami.
• Pokyn k přípravě hřiště (Směrnice Předsednictva 1/2017)
• Příspěvek na náhradu cestovních výdajů (Směrnice Předsednictva 2/2017)
• Využití video review (Směrnice Předsednictva 3/2017)
• Sazebník odměn rozhodčích (Nařízení Předsednictva 1/2017)
• Programy klubové podpory (Nařízení Předsednictva 2/2017)
• Propozice Flagové ligy U19
• Propozice Flagové ligy U15
Klubová podpora
Kluby byly vyzvané k podávání žádostí na podporu činnosti klubových adminů a pro
flagové týmy. Termín na žádosti o podporu na klubové adminy vypršel 1.3. Řádnou
žádost podalo 14 klubů, jeden klub nezvládl podat úplnou žádost včas. Lhůta pro
žádosti na činnost (pořádání domácích turnajů a cestování ven) stále plyne.
Garanti
Do neděle 26.3. musí všichni nahlášení garanti týmů mužů vyjádřit souhlas s
„garantství“. Poté bude podobná lhůta plynout i pro flagové garanty. Kluby musí
nutně aktivně sledovat jejich souhlasy, protože souhlasy jsou nutné pro učinkování
týmů v soutěžích.
Soutěžní období
Soutěžní období soutěže mužů (všech lig!) začne v pondělí 27.3. Soutěžní období
obou flagových soutěží začne v sobotu 1.4.
Soutěžní období má zásadní vliv na RPJ spojený s přestupy a hostováními. Zatímco
do začátku soutěžního období (tzn. v nesoutěžním období) platí RPJ ve výši 100
korun, tak během soutěžního období se navyšuje na 1000 korun.
Rozhodující pro určení, zdali přestup proběhl v nesoutěžním nebo soutěžním období,
jsou okamžiky připsání (jde o okamžik připsání na účet ČAAF, nikoliv okamžik
odeslání z účtu plátce) registračního poplatku a podání žádosti v RS. Pokud jedno
nebo druhé nastalo v soutěžním období, jde o přestup spadající do soutěžního
období.
Členství klubů
Brno Pitbulls, Prague Wolf Pack a Žďár Tigers mají pozastavená členství z důvodu
neuhrazení členského příspěvku. V případě klubu Prague Wolf Pack jde i
přetrvávající dluh.
Z jednání Předsednictva
• Přijato rozhodnutí o příspěvcích pro nové rozhodčí. Noví rozhodčí, tacklu i
flagu, mohou žádat o příspěvek na nákup výstroje až do výše 3000 korun.
Přesné podmínky byly rozeslány rozhodčím
• ČAAF.TV bude pokračovat ve víceméně nezměněné podobě i v sezóně 2017
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