Definice týmů a podmínek pro jejich vznik a zánik
dle České asociace famfrpálu, z. s. (dále ČAF)

Definice týmu
Slovem tým je označována skupina osob scházející se za účelem hry nebo tréninku mudlovského
famfrpálu v oficiální či upravené podobě primárně v jedné lokalitě na území České republiky
zastupovaná osobou kapitána (kapitánky) případně jinak označeným reprezentantem.
ČAF rozlišuje týmy oficiální a neoficiální dle podmínek uvedených níže.

Neoficiální tým
Tým získává status neoficiálního týmu, pokud současně splní všechny z následujících podmínek:
●
●

podá e-mailem žádost o uznání neoficiálního týmu na ČAF
žádost bude schválena Výkonným výborem ČAF

Tým ztrácí status neoficiálního týmu, pokud splní alespoň jednu z následujících podmínek:
●
●

podá e-mailem žádost o zrušení neoficiálního týmu na ČAF
po dobu nejméně 6 po sobě jdoucích měsíců nevyvíjí žádnou aktivní činnost související
s mudlovským famfrpálem

Neoficiální tým má právo:
●
●

čerpat podporu ČAF určenou pro neoficiální týmy
mít v Radě týmů jednoho zástupce bez hlasovacího práva

Oficiální tým
Tým získává status oficiálního týmu, pokud již byl dříve prohlášen za oficiální tým a současně tento
titul neztratil nebo pokud současně splní všechny z následujících podmínek:
●
●
●
●
●

podá e-mailem žádost o uznání oficiálního týmu na ČAF, ve které potvrdí splnění zbylých
podmínek
má zvolený název týmu
hraje mudlovský famfrpál dle oficiálních pravidel ČAF
pořádá tréninky na pravidelné bázi, tj. alespoň 1× měsíčně po dobu alespoň 3 po sobě
jdoucích měsíců
k týmu se hlásí alespoň 7 osob

Tým ztrácí status oficiálního týmu, pokud splní alespoň jednu z následujících podmínek:
●
●
●
●
●

podá e-mailem žádost o zrušení oficiálního týmu na ČAF
tým odmítá hrát mudlovský famfrpál dle oficiálních pravidel ČAF
neuspořádá žádný trénink po dobu nejméně 6 po sobě jdoucích měsíců
k týmu se hlásí méně než 3 osoby
všichni členové Rady týmů s výjimkou člena reprezentující zde daný tým rozhodnou o časově
omezeném, nebo neomezeném zrušení oficiálního týmu z důvodu závažného porušení
morálních či zákonných pravidel vůči jinému týmu či veřejnosti

Oficiální tým má právo:
●
●

●
●

účastnit se mistrovství České republiky ve famfrpálu
být nominován na reprezentaci ČAF na turnaji European Quidditch Cup (EQC), účastnit se
tohoto turnaje a jiných zahraničních turnajů pořádaných International Quidditch Association
(IQA) nebo European Quidditch Federation (EQF)
mít v Radě týmů jednoho zástupce s hlasovacím právem
čerpat podporu ČAF určenou pro oficiální týmy

Tato směrnice byla schválena a nabývá platnost dne 1. 12. 2019 a je platná po dobu existence ČAF až
do doby jejího zrušení nebo změny Výkonným výborem ČAF.

