
Zápis z iednání Disciplinární a rozhodčí komise konaného prostřednictvím elektronické
poštv ve dnech 18.5. až 8.ó.2009

Štapan Hazdra - předseda DaRK, oslovil 18.5.2009 ostatttí členy DaRK tímto mailem'.

>From : Štepan Hazdra <ccdtí.Okroket.org>
>To : " M ichal Kofyk" <rnkotan(i;_Dcentrur rn. cz>,
> Michal Borák <borak. n@lbcgl!.cZ>,
> Boris Navráti l <navrbo@ernai l 'cz>
>Subject: DARK - golf kroket
>Date: Mon, 18 May 2009 22:26:34 +0200

>Zdravím Vás DARKlordi :-)

>stále ještě se ve funkci praetora a předsedy DARK rozkoukávám, ale uŽ nlám
>pohromadě vícero materiálů a tak vás ted' budu postupně zaměstnávat dotazy
>stran některých věcí, o kterých jsme nucenijako DARK rozhodnout.
>První otazkouje rozhodnutí ohledně stanovení okamŽiku faktického započetí
>golf kroketového utkání.
>Jenom připomínám, Že v AC je toto řešeno jedním z předchozích rozhodnutí
>DARK tak, Že započetím utkání se rozumí poloŽení první koule hry na jednu
>za dvou startovních čar.

>Proto navrhuji, aby v duchu toho rozhodnuti azcela v souladu s pravidly
>Go|f kroketu bylo naše stanovisko následovné:

>''V souladu s pravidlem 5(b)je zazapočeti utkání v golfkroketu povaŽováno
>umístění první koule hry na místo ve vzdálenosti do jednoho yardu (9l4mrn)
>od rohu lV."

>V návaznosti na toto ustanovení by bylo vhodné přijmout rozhodnutí řešící
>započitávání výs|edků z j akéhokoli důvodu nekonaných nebo přerušených turnaj ových
>utkaní a to v tomto znění:

>''Pro účely vyhodnocení výsledků turnajeje nutné započítat vŠechna zvoleným
>hemím systémem stanovená utkání. Potom skóre hry je:
>a. v případě, kdy hra neby|a zahájena umístěním první koule hry na na nlísto
>vevzdálenosti do jednoho yardu (914mnr) od rohu IV,
>zaznamenáno jako nezbytný počet bodů pro vítěze (nejčastě.ji 7 nebo l 3) ku
>nule;
>b. v ostatních případech zaznamenánojako nezbytný počet vítězných
>bodů pro vítěze (nejčastěji 7 nebo 13) ku počtu bodů, které poraŽený ve
hře
>do doby ukončení hry dosáhl.''

>očekávárn vaše názory' návrlry popř.souhlas či nesouhlas.

>Díky.

Michal Borák- člen DaRK, odpověděl 21.5.2009 tímto nlailem:

Ahoj vŠem.
vidím, Že Štcpan 1iz vše důkladně promyslel a sepsal a proti tomuto znění
nemám námitek. Domnívám se' Že další úpravy nejsou nutné a tak s tímto zněním
souhlasím.
Michal



Boris Navrátil- člen DaRK, odpověděl 25,5.2009 tímto mailem:

Ahoj Štěpáne, formulace strarr DARKu podle mě dobrá, takŽe navrhujiodsouhlasit v před|oŽeném znění.

Michal Koýk _ čIen DaRK, odpověděl l .6'2009 tímto ntailem:

Ahoj,
om|ouvám se za prodlevu' ale vzh|edem ke stěhování jsem mě| omezen přístup k netu...
Souhlasím s výŠe uvedenými změnami.
Jen v bodě - zahájení utkání golfkroketu, bych upřesní| na:

' 'V souladu s pravidlem 5(b) je zazapočeti utkání v golf kroketu povaŽováno umístění první kou|e hry na místo
ve vzdá|enosti do jednoho yardu (9l4mm) od rohu IV a to do kurtu.' '

Formulace moŽná neni nejideálnější' ale vzhledem ke slovíčkaření někteých členů asociace je podle mne nutné
uvést fakt, že koule musí bý v kurtu niko|i do |. yardu kterýmkoli směrem od rohu IV.

Michal.

Všechny maily by adresovány vŠem členům DaRk a ti porvrdili jejich přečtení, Rozhodnutí DaRK bylo přijato
v této podobě:

Rozhodnutí DaRK č. |4 ze dne 8.ó.2009
V souladu s pravidlem 5(b)ie zazapočetí utkání v golf kroketu povaŽováno umístění první koule hry na místo ve
vzdá|enosti do jednoho yardu (9l4mm) od rohu IV a to do kurtu'

Rozhodnutí DaRK č.l5 ze dne 8.6.2009
Pro účely vyhodnocení výsledků turnajeje nutné započítat všechna zvoleným herním systémem stanovená
ulkání. Potom skóre hry je:
a.) v případě, kdy hra nebyla zahájena untístěním první koule hry na místo ve vzdálenosti dojednoho yardu
(9l4mm) od rohu IV a to do kurtu, zaznamenánojako nezbytný počet bodů pro vítěze (nejčastěji 7 nebo 13) krr
nule;
b.) v ostatních případech zaznamenánojako nezbýný počet vitězných
bodů pro vítěze (nejčastěji 7 nebo l3) ku počtu bodů, ktsré poraŽený ve hře do doby ukončení hry dosáhl.

V Jihlavě 8.6.2009 Stěpán Hazdra
předseda DaRK
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