Pokyny pro vyplnění
• Po stažení lze PDF vyplnit elektronicky, všechna pole k vyplnění jsou editovatelná i v „obyčejném“ programu pro
čtení PDF souborů. Stačí kliknout na šedé pole, klub lze vybrat ze seznamu (nebo ho dopsat, případně upravit)
• Pokud přesto vyplňujete rukou, tak tiskacím, čitelným písmem
• Vyplňujte pole podbarvená šedou barvou
• Ujistěte se, že vyplňujete správný list - tackle i flag - pouze flag
• Ideálně vyplňujte za asistence ze strany klubu, která zajistí bezproblémové vyplnění
Jednotlivá pole
• Jméno a příjmení
• Vyplňte v tomto pořadí a tak, jak jste registrováni v ČAAF
• Datum narození
• V obvyklém českém formátu, tzn. například 1.1.2000 nebo 11.11.1999
• Klub
• Uveďte ten, kde jste členem v rámci ČAAF
• Název klubu uveďte ten v rámci ČAAF, nikoliv název spolku
• Seznam klubů a jejich názvy najdete zde
• www.caaf.cz/index.php?path=kluby
• V případě jakékoliv pochybnosti se lze zde najít a opsat název klubu
• www.caaf.cz/index.php?path=hledani
• Název klubu vyplňte přesně tak, jak je uveden na webu ČAAF
• Datum a podpis
• Datum opět v obvyklém českém formátu
• Datum dne, kdy podepisujete
• Zákonný zástupce
• Týká se jen neplnoletých hráčů, tzn. 17letých a mladších!
• Jméno a příjmení vyplňte v tomto pořadí
Vložení do RS
• Po úplném vyplnění 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

HRÁČSKÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlášení na Tackle fotbal i Flag fotbal, platné v sezóně 2019
Hráčské prohlášení je dokument, ve kterém hráč prohlašuje, že si je vědom zdravotních rizik, která americký fotbal může znamenat.
Správně vyplněné hráčské prohlášení je povinností všech hráčů dle SŘ a je nezbytnou podmínkou pro hraní i trénování amerického
fotbalu.
Hráčské prohlášení musí být podepsáno v roce 2019 a má platnost do konce roku 2019.
Toto prohlášení je platné pro tackle i flag fotbal.

Jméno a příjmení hráče

Datum narození hráče

Klub, jehož je hráč členem

Vyjádření hráče
Na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, které proběhlo v posledních
12 měsících, prohlašuji, že jsem způsobilý/á absolvovat fyzickou zátěž fotbalových trénin
ků a zápasů bez nebezpečí poškození svého zdraví.
Byl/a jsem garantem poučen/a o rizicích, která věnování se fotbalu může přinášet i v
případě vyhovujícího zdravotního stavu a jsem si jich vědom/a. Jsem si vědom/a, že
fotbalové tréninky a zápasy jsou potenciálně nebezpečné aktivity, neboť jde o kontaktní
sport a zejména tréninky probíhají bez stálého lékařského dozoru.
Toto potvrzuji svým podpisem.
Datum podpisu hráčského prohlášení
Podpis hráče

Vyjádření zákonného zástupce

Pouze v případě hráče mladšího 18 let

Prohlašuji, že jsem zákonným zástupcem výše uvedené a podepsané nezletilé osoby a
dále na základě lékařského posouzení jejího zdravotního stavu, které proběhlo v po
sledních 12 měsících, prohlašuji, že je způsobilá absolvovat fyzickou zátěž fotbalových
tréninků a zápasů bez nebezpečí poškození jejího zdraví.
Byl/a jsem garantem poučen/a o rizicích, která věnování se fotbalu může přinášet i v
případě vyhovujícího zdravotního stavu a jsem si jich vědom/a. Jsem si vědom/a, že
fotbalové tréninky a zápasy jsou potenciálně nebezpečné aktivity, neboť jde o kontaktní
sport a zejména tréninky probíhají bez stálého lékařského dozoru.
Souhlasím, aby trénovala a hrála zápasy amerického fotbalu a toto potvrzuji svým
podpisem.
Rovněž souhlasím s tím, že řízení (ve smyslu Soutěžního řádu) vedené proti osobě, jejíž
jsem zákonným zástupcem, bude vedeno přímo s touto osobou, resp. tato osoba bude v
řízení zastoupená klubem, jehož je členem. Jsem si vědom/a, že nepřítomnost zákonného
zástupce nemá vliv na platnost rozhodnutí.
Jméno a příjmení zákonného zástupce
Podpis zákonného zástupce

Prohlášení předkládají kluboví admini prostřednictvím RS ČAAF

HRÁČSKÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlášení na Flag fotbal, platné v sezóně 2019
Hráčské prohlášení je dokument, ve kterém hráč prohlašuje, že si je vědom zdravotních rizik, která americký fotbal může znamenat.
Správně vyplněné hráčské prohlášení je povinností všech hráčů dle SŘ a je nezbytnou podmínkou pro hraní a trénování amerického
fotbalu.
Hráčské prohlášení musí být podepsáno v roce 2019 a má platnost do konce roku 2019.
Toto prohlášení je platné pouze pro flag fotbal (hráč, který začne hrát i tackle fotbal, musí vyplnit druhé prohlášení).

Jméno a příjmení hráče

Datum narození hráče

Klub, jehož je hráč členem

Vyjádření hráče
Na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, které proběhlo v posledních
12 měsících, prohlašuji, že jsem způsobilý/á absolvovat fyzickou zátěž tréninků a zápasů
flag fotbalu bez nebezpečí poškození svého zdraví.
Byl/a jsem garantem poučen/a o rizicích, která věnování se fotbalu může přinášet i v
případě vyhovujícího zdravotního stavu a jsem si jich vědom/a. Jsem si vědom/a, že
tréninky a zápasy flag fotbalu jsou potenciálně nebezpečné aktivity a přestože jde o
nekontaktní typ fotbalu, nelze se z povahy tohoto sportu kontaktu zcela vyhnout a zejména
tréninky probíhají bez stálého lékařského dozoru.
Toto potvrzuji svým podpisem.
Datum podpisu hráčského prohlášení
Podpis hráče

Vyjádření zákonného zástupce

Pouze v případě hráče mladšího 18 let

Prohlašuji, že jsem zákonným zástupcem výše uvedené a podepsané nezletilé osoby a
dále na základě lékařského posouzení jejího zdravotního stavu, které proběhlo v posledních
12 měsících, prohlašuji, že je způsobilá absolvovat fyzickou zátěž tréninků a zápasů flag
fotbalu bez nebezpečí poškození jejího zdraví.
Byl/a jsem garantem poučen/a o rizicích, která věnování se fotbalu může přinášet i v
případě vyhovujícího zdravotního stavu a jsem si jich vědom/a. Jsem si vědom/a, že
tréninky a zápasy flag fotbalu jsou potenciálně nebezpečné aktivity a přestože jde o
nekontaktní typ fotbalu, nelze se z povahy tohoto sportu kontaktu zcela vyhnout a zejména
tréninky probíhají bez stálého lékařského dozoru.
Souhlasím, aby trénovala a hrála zápasy flag fotbalu a toto potvrzuji svým podpisem.
Rovněž souhlasím s tím, že řízení (ve smyslu Soutěžního řádu) vedené proti osobě, jejíž
jsem zákonným zástupcem, bude vedeno přímo s touto osobou, resp. tato osoba bude v
řízení zastoupená klubem, jehož je členem. Jsem si vědom/a, že nepřítomnost zákonného
zástupce nemá vliv na platnost rozhodnutí.
Jméno a příjmení zákonného zástupce
Podpis zákonného zástupce

Prohlášení předkládají kluboví admini prostřednictvím RS ČAAF

