Obecné pokyny pro vyplnění
• PDF je po stažení editovatelé elektronicky, všechna pole k vyplnění jsou editovatelná i v „obyčejném“ programu
pro čtení PDF souborů. Stačí kliknout na šedé pole a informaci vepsat, případně vybrat ze seznamu
• Vyplňujte pole podbarvená šedou barvou
• Ujistěte se, že vyplňujete správný list, tzn. správnou kategorii - muži - ženy - junioři - dorost
• Ideálně vyplňujte za asistence ze strany klubu, která zajistí bezproblémové vyplnění
• Hostující hráči nevyplňují svůj členský klub, ale klub, v jehož týmu chtějí hostovat (hrát). Rovněž podpis v
takovém případě připojuje garant a klubový zástupce klubu, v jehož týmu chtějí hostovat (hrát)
Vyplnění jednotlivých polí a postup
• Jméno a příjmení
• Pole je nutné vyplnit elektronicky, tzn. editováním PDF
• Jméno vyplňte tak, jak je uvedeno v RS. Všechna jména vyplňte v pořadí jméno-příjmení
• Datum narození
• Pole je nutné vyplnit elektronicky, tzn. editováním PDF
• V obvyklém českém formátu, tzn. například 1.1.2000 nebo 11.11.1999
• Klub
• Pole je nutné vyplnit elektronicky, tzn. editováním PDF
• Klub vyberte z nabídky
• Uveďte klub, kde jste členem v rámci ČAAF. V případě jakékoliv pochybnosti se lze najít tady www.caaf.cz/index.php?path=hledani. V případě hostování viz obecné pokyny výše
• Datum podání žádosti
• Datum opět v obvyklém českém formátu
• Datum dne, kdy podepisujete
• Pole lze vyplnit elektronicky, tzn. editováním PDF - nebo jej lze po vytištění dopsat rukou
• Jméno garanta
• Pole je nutné vyplnit elektronicky, tzn. editováním PDF
• Garant je osoba uvedená na přihlášce klubu do soutěže. Každý tackle tým uvádí dva garanty,
žádost o postaršení může podepsat kterýkoliv z nich
• Jméno klubového zástupce
• Pole je nutné vyplnit elektronicky, tzn. editováním PDF
• Klubovým zástupcem se nerozumí „někdo zastupující klub“, ale zcela konkrétní osoba, která je
v každém klubu právě jedna a je pevně a jasně daná (a je v oficiálním Adresáři ČAAF)!
• Pokud jedna osoba je současně garant i klubový zástupce, tak se uvede a podepíše dvakrát
• Jméno zákonného zástupce (zpravidla tedy rodiče)
• Týká se jen neplnoletých hráčů, tzn. 17letých a mladších!
• Pole je nutné vyplnit elektronicky, tzn. editováním PDF
Po vyplnění
• Dokument vytiskněte. List vychází na papír formátu A4... Pozor na správný list (muži - ženy - junioři - dorost)
• Pokud datum podpisu nebylo vepsáno elektronicky, tak napište dnešní datum a podepište
• Zajistěte i další podpisy, tzn. garanta a klubového zástupce (bez ohledu na věk hráče) a v případě neplnoletých
hráčů je potřeba připojit i podpis rodiče (stačí jednoho)
• Teprve poté (a pouze jste-li mladší 18 let) navštivte lékaře, který razítkem a podpisem potvrdí postaršení.
Tímto postupem docílíte toho, že vám klub nepřímo potvrdí, že formulář je vyplněný správně a návštěvu
lékaře nebudete muset opakovat!
Vložení do databáze
• Po získání všech podpisů formulář předejte klubu
• Klub (kterýkoliv klubový admin disponující právem spravovat klub v registračním systému (RS) na webu ČAAF)
žádost o postaršení vloží do RS
• Klub i hráč mohou sledovat schvalovací proces na svém profilu (po přihlášení do RS)
• www.caaf.cz/admin.php?controller=ouosoba&operation=showprofil
• Žádost bude schválena (nebo zamítnuta) do 7 dnů od vložení. Klub může případně požádat o urychlení tohoto
procesu

ŽÁDOST O POSTARŠENÍ HRÁČE
DO VĚKOVÉ KATEGORIE: DOSPĚLÍ (MUŽI)
Postaršení hráče umožňuje nastoupení hráče ve vyšší věkové kategorii, než je ta, ke které hráč svým ročníkem narození náleží. V
sezóně 2020 mohou hráči ročníku 2002 v případě postaršení nastupovat ve věkové kategorii dospělých, tedy věkové kategorii určené
hráčům ročníku 2001 a starším.
Platnost postaršení je pro sezónu (kalendářní rok) 2020 a případně i sezóny následující až do doby, než hráč bude svým ročníkem
narození náležet do věkové kategorie, do které je tímto postaršen.
Žádost o postaršení je společným projevem vůle hráče (včetně souhlasu jeho zákonného zástupce v případě hráče mladšího 18 let) a
klubu. Odborné stanovisko přikládá garant a v případě hráče mladšího 18 let i praktický lékař, v jehož péči se hráč nachází, případně
specializovaný sportovní lékař.

Jméno a příjmení hráče

Datum narození hráče

Klub, jehož je hráč členem

Vyber klub z nabídky
Vyjádření hráče
Žádám o postaršení a možnost nastoupit ve věkové kategorii dospělých.
Datum podání žádosti
Podpis hráče

Vyjádření klubu
Jako týmový garant jsem na základě pečlivého zvážení všech aspektů rozhodl o
smysluplnosti postaršení výše uvedené a podepsané osoby o jednu věkovou kategorii a
doporučil nastoupení ve vyšší věkové kategorii.
Jméno a příjmení garanta
Podpis garanta

Souhlas klubu vyjadřuje klubový zástupce (dle Adresáře ČAAF)
Jméno a příjmení klubového zástupce
Podpis klubového zástupce

Vyjádření zákonného zástupce

Nutné pouze v případě žádosti o postaršení hráče mladšího 18 let

Souhlasím s postaršením výše uvedené a podepsané nezletilé osoby, kterou zastupuji.
Jméno a příjmení zákonného zástupce
Podpis zákonného zástupce

Vyjádření lékaře

Nutné pouze v případě žádosti o postaršení hráče mladšího 18 let

Na základě lékařského vyšetření výše uvedené a podepsané nezletilé osoby potvrzuji, že je
zdravotně způsobilá k nastoupení v roli hráče ve věkové kategorii dospělých.
Případné odborné vyjádření lze uvést na druhé straně žádosti nebo na samostatném listu.
Razítko a podpis lékaře

Žádost předkládají kluboví admini prostřednictvím RS ČAAF

Před vyplňováním si prosím přečtěte pokyny. Dokument (až na podpisy a případně data podpisu) musí být vyplněn elektronicky (PDF formát umožňuje vpisování údajů).
Ručně vypsaný dokument bude zamítnut. Rovněž bude žádost zamítnuta, pokud na něm budou jakékoliv úpravy (škrtání, přelepování, retuše) nebo nepůjde o sken.

ŽÁDOST O POSTARŠENÍ HRÁČKY
DO VĚKOVÉ KATEGORIE: DOSPĚLÍ (ŽENY)
Postaršení hráčky umožňuje nastoupení hráčky ve vyšší věkové kategorii, než je ta, ke které hráčka svým ročníkem narození náleží. V
sezóně 2020 mohou hráčky ročníků 2002 a 2003 v případě postaršení nastupovat ve věkové kategorii dospělých, tedy věkové ka
tegorii určené hráčkám ročníku 2001 a starším.
Platnost postaršení je pro sezónu (kalendářní rok) 2020 a případně i sezóny následující až do doby, než hráčka bude svým ročníkem
narození náležet do věkové kategorie, do které je tímto postaršena.
Žádost o postaršení je společným projevem vůle hráčky (včetně souhlasu jejího zákonného zástupce v případě hráčky mladší 18 let) a
klubu. Odborné stanovisko přikládá garant a v případě hráčky mladší 18 let i praktický lékař, v jehož péči se hráčka nachází, případně
specializovaný sportovní lékař.

Jméno a příjmení hráčky

Datum narození hráčky

Klub, jehož je hráčka členem

Vyber klub z nabídky
Vyjádření hráčky
Žádám o postaršení a možnost nastoupit ve věkové kategorii dospělých.
Datum podání žádosti
Podpis hráčky

Vyjádření klubu
Jako týmový garant jsem na základě pečlivého zvážení všech aspektů rozhodl o
smysluplnosti postaršení výše uvedené a podepsané osoby o jednu věkovou kategorii a
doporučil nastoupení ve vyšší věkové kategorii.
Jméno a příjmení garanta
Podpis garanta

Souhlas klubu vyjadřuje klubový zástupce (dle Adresáře ČAAF)
Jméno a příjmení klubového zástupce
Podpis klubového zástupce

Vyjádření zákonného zástupce

Nutné pouze v případě žádosti o postaršení hráčky mladší 18 let

Souhlasím s postaršením výše uvedené a podepsané nezletilé osoby, kterou zastupuji.
Jméno a příjmení zákonného zástupce
Podpis zákonného zástupce

Vyjádření lékaře

Nutné pouze v případě žádosti o postaršení hráčky mladší 18 let

Na základě lékařského vyšetření výše uvedené a podepsané nezletilé osoby potvrzuji, že je
zdravotně způsobilá k nastoupení v roli hráčky ve věkové kategorii dospělých.
Případné odborné vyjádření lze uvést na druhé straně žádosti nebo na samostatném listu.
Razítko a podpis lékaře

Žádost předkládají kluboví admini prostřednictvím RS ČAAF

Před vyplňováním si prosím přečtěte pokyny. Dokument (až na podpisy a případně data podpisu) musí být vyplněn elektronicky (PDF formát umožňuje vpisování údajů).
Ručně vypsaný dokument bude zamítnut. Rovněž bude žádost zamítnuta, pokud na něm budou jakékoliv úpravy (škrtání, přelepování, retuše) nebo nepůjde o sken.

ŽÁDOST O POSTARŠENÍ HRÁČE
DO VĚKOVÉ KATEGORIE: JUNIOŘI (U21)
Postaršení hráče umožňuje nastoupení hráče ve vyšší věkové kategorii, než je ta, ke které hráč svým ročníkem narození náleží. V
sezóně 2020 mohou hráči ročníku 2003 v případě postaršení nastupovat ve věkové kategorii juniorů, tedy věkové kategorii určené
hráčům ročníků 1999 až 2002.
Platnost postaršení je pro sezónu (kalendářní rok) 2020 a případně i sezóny následující až do doby, než hráč bude svým ročníkem
narození náležet do věkové kategorie, do které je tímto postaršen.
Žádost o postaršení je společným projevem vůle hráče (včetně souhlasu jeho zákonného zástupce) a klubu. Odborné stanovisko
přikládá garant a praktický lékař, v jehož péči se hráč nachází, případně specializovaný sportovní lékař.

Jméno a příjmení hráče

Datum narození hráče

Klub, jehož je hráč členem

Vyber klub z nabídky
Vyjádření hráče
Žádám o postaršení a možnost nastoupit ve věkové kategorii juniorů.
Datum podání žádosti
Podpis hráče

Vyjádření klubu
Jako týmový garant jsem na základě pečlivého zvážení všech aspektů rozhodl o
smysluplnosti postaršení výše uvedené a podepsané osoby o jednu věkovou kategorii a
doporučil nastoupení ve vyšší věkové kategorii.
Jméno a příjmení garanta
Podpis garanta

Souhlas klubu vyjadřuje klubový zástupce (dle Adresáře ČAAF)
Jméno a příjmení klubového zástupce
Podpis klubového zástupce

Vyjádření zákonného zástupce
Souhlasím s postaršením výše uvedené a podepsané nezletilé osoby, kterou zastupuji.
Jméno a příjmení zákonného zástupce
Podpis zákonného zástupce

Vyjádření lékaře
Na základě lékařského vyšetření výše uvedené a podepsané nezletilé osoby potvrzuji, že je
zdravotně způsobilá k nastoupení v roli hráče ve věkové kategorii juniorů.
Případné odborné vyjádření lze uvést na druhé straně žádosti nebo na samostatném listu.
Razítko a podpis lékaře

Žádost předkládají kluboví admini prostřednictvím RS ČAAF

Před vyplňováním si prosím přečtěte pokyny. Dokument (až na podpisy a případně data podpisu) musí být vyplněn elektronicky (PDF formát umožňuje vpisování údajů).
Ručně vypsaný dokument bude zamítnut. Rovněž bude žádost zamítnuta, pokud na něm budou jakékoliv úpravy (škrtání, přelepování, retuše) nebo nepůjde o sken.

ŽÁDOST O POSTARŠENÍ HRÁČE
DO VĚKOVÉ KATEGORIE: DOROST (U18)
Postaršení hráče umožňuje nastoupení hráče ve vyšší věkové kategorii, než je ta, ke které hráč svým ročníkem narození náleží. V
sezóně 2020 mohou hráči ročníku 2005 v případě postaršení nastupovat ve věkové kategorii dorostu, tedy věkové kategorii určené
hráčům ročníků 2002 až 2004.
Platnost postaršení je pro sezónu (kalendářní rok) 2020 a případně i sezóny následující až do doby, než hráč bude svým ročníkem
narození náležet do věkové kategorie, do které je tímto postaršen.
Žádost o postaršení je společným projevem vůle hráče (včetně souhlasu jeho zákonného zástupce) a klubu. Odborné stanovisko
přikládá garant a praktický lékař, v jehož péči se hráč nachází, případně specializovaný sportovní lékař.

Jméno a příjmení hráče

Datum narození hráče

Klub, jehož je hráč členem

Vyber klub z nabídky
Vyjádření hráče
Žádám o postaršení a možnost nastoupit ve věkové kategorii dorostu.
Datum podání žádosti
Podpis hráče

Vyjádření klubu
Jako týmový garant jsem na základě pečlivého zvážení všech aspektů rozhodl o
smysluplnosti postaršení výše uvedené a podepsané osoby o jednu věkovou kategorii a
doporučil nastoupení ve vyšší věkové kategorii.
Jméno a příjmení garanta
Podpis garanta

Souhlas klubu vyjadřuje klubový zástupce (dle Adresáře ČAAF)
Jméno a příjmení klubového zástupce
Podpis klubového zástupce

Vyjádření zákonného zástupce
Souhlasím s postaršením výše uvedené a podepsané nezletilé osoby, kterou zastupuji.
Jméno a příjmení zákonného zástupce
Podpis zákonného zástupce

Vyjádření lékaře
Na základě lékařského vyšetření výše uvedené a podepsané nezletilé osoby potvrzuji, že je
zdravotně způsobilá k nastoupení v roli hráče ve věkové kategorii dorostu.
Případné odborné vyjádření lze uvést na druhé straně žádosti nebo na samostatném listu.
Razítko a podpis lékaře

Žádost předkládají kluboví admini prostřednictvím RS ČAAF

Před vyplňováním si prosím přečtěte pokyny. Dokument (až na podpisy a případně data podpisu) musí být vyplněn elektronicky (PDF formát umožňuje vpisování údajů).
Ručně vypsaný dokument bude zamítnut. Rovněž bude žádost zamítnuta, pokud na něm budou jakékoliv úpravy (škrtání, přelepování, retuše) nebo nepůjde o sken.

