
Zápis z iednání Disciplinární a rozhodčí komise konaného 6.7.2009 v Ostravě a dále
prostřednictvÍm elektronické pošty ve dnech 11.7. až 23.7.2009

Jednání DaRK v ostravě dne 6.7.2009 se účastnili Štepán Hazdra - předseda DaRK, Michat Kotyk a Boris
Navrátil.
Štěpan Hazdra nastínil ostatním problém, ktery spočívá v nejasnostech způsobených situacemi ve hře, které
nejsou zahmuty nebo dostatečně popsány v pravidlech Golf kroketu.
V uvodní debatě se přítomní shodli, Že kvů|i příliš velkým odlištnostem v pojetí hry, se v těchto situacích ne|ze
obracet a odvolávat ve výkladu pravidel na pravidla kroketu Asociačního. Dalším argumentem proti tomuto
pojetí byla vyvstavší nutnost současné znalosti pravide| Golfkroketu a Asociačního kroketu u rozhodčích, kterou
ne|ze vyŽadovat.
V další debatě se zúčastnění shodli, Že pravděpodobně nejvhodnějším řešením situace bude řešitjednotlivé
sporné sifuace tzv. případ od případu, s tím Že kaŽdé takové rozhodnutí DaRK bude precedentním a uloži|i
předsedovi DaRK vypracovat návrh rozhodnutí V tomto duchu.

Stěpcin Hazdra _ předseda DaRK, oslovil 1 l.7.2009 ostatní členy DaRK tímto mailem:

>From: Štopan Hazdra <gcd1(@Ltgk9!.olg>
>To; "Michal Kotyk" <nrkolanl,@centrum.cz>,
> Michal Borák <borak.rrrí@tiscal i'cz>,
> Boris Navráti| <rravrbo(g)emai l.cz>
>Subject: DaRK - golfkroket
>Date: Sat, I I Jul 2009 I I :46:10 +0200

>Zdravím!

>S odvoláním na naŠi debatu vedenou během Interclubu zasílám k diskuzi návrh
>na rozhodnu tí DaRKu stran rozhodnutí v situacích, které nejsou zahrnuty
>v pravidlech golf kroketu.

>INTERPRETACE PRAVIDEL Ve všech případech, kdy se zdá, Že interpretace pravidla v Golf
>kroketuje nejistá nebo herní situace není v pravidlech popsána, rněli by se hráči
>i rozhodčí řídit rozhodnutími DaRK pro tyto účely. Pokud takové rozhodnutí
>nebyloještě vydáno' mě|i by zachovat ducha a tradice hry a pouŽít interpretace,
>kteráje nejvíce v souladu se záměrem pravidel v obdobných případech. Pokud
>je nutné takové rozhodnutí učinit během turnaje, učiníjej turnajový rozhodčí
>a spo|u s přesným popisem situace' zakteré k tomuto rozhodnutí došlo. jej
>zapíše do Zápisu z turnaje a uvědomí o něm DaRK.
>Záměrnějsem neuvedl, že zápis situace musí signovat zúčastnění hráči, protoŽe
>jsem po úvaze došel kzávěru, že rozhodující personouje tumajový rozhodčí.
>V případě pochabností' či nejasnopstí si DarRK můŽe hráče kdykoli předvolat.

>očekávám vaše názory ajsem s pozdravem

>Štěpán H'

Michal Kotyk - člen DaRK, odpověděl 14.7.2009 Íímto mailem:

Ahoj,
souhlas ve vŠech bodech.
michal

Boris Ncwrátil- čIen DaRK, odpověděI l5.7.2009 tímto tnailem..

Formu|ace je v duchu naší ústní dohody, jen bych se zamyslel nad slovem ,,zdáse,,, to určitě není exaktní
vyjádření. CoŽ takhle formulace ....'kdy je patrné''.'.? Pak ovšem také je třeba upravit formulaci, Že by se hráči
''měli'' řídit rozhodnutím DaRK, která je svým významem pouze doporučující, nikoliv zavazujicí,



A ještě čistě češtinářsky v poslední větě nutno 2x upravit'Jej' ' na'Je'' (střední, nikoliv mrrŽský rod).

J inak OK. B.

Štepán Hazdra - předseda DaRK, odpověděl l5.7'2009 tímto mailem:

Díky všem' Borisoly výtky jsou myslím opodstatněné' proto upravuji formulaci a prosím o vaše opětovné
ry'jádření.
INTERPRETACE PRAVIDEL Ve všech případech, kdy je interpretace pravidla v Golf kroketu nejistá' nebo
herni sitr'race není v pravidlech popsána, řídí se hráči i rozhodčí rozhodnutími DaRK pro tyto úče|y. Pokud
takové rozhodnutí neby|oještě vydáno, měli by zachovat ducha a tradice hry a pouŽít interpretace, kteráje
nejvíce v souladu se záměrem pravidel v obdobných připadech. Pokudje nutné takové rozhodnutí učinit během
turnaje, učiní je turnajouý rozhodčí a spolu s přesným popisem situace, zakteré k tomuto rozhodnutí došlo. je
zapíše do Zápisuztumaje a uvědomí o něm DaRK.
Štepan

Boris Navrátil- člen DaRK' odpověděl I6.7'2009 tímto mailem:

Pro mě oK. B.

Michal Borák- člen DaRK' odpověděl I6'7..2009 tímto mailem

Pro mne také oK' Michal

Michal Kotyk- člen DaRK, odpověděl 23,7'2009 tímto ruailem

U mě vše OKAY.
michal

Všechny maily by adresovány vŠem členům DaRk a ti ponrdili jejich přečtení. Rozhodnutí DaRK bylo přijato
v této podobě..

Rozhodnutí DaRK č.16 ze dne 23.7 .2009
Ve všech případech, kdyje interpretace pravidla v Golfkroketu nejistá, nebo herní situace není v pravidlech
popsána, řídí se hráči i rozhodčí rozhodnutími DaRK pro fyto účely. Pokud takové rozhodnutí nebyloještě
vydáno, měli by zachovat ducha a tradice hry a použít interpretace, kteráje nejvíce v souladu se záměrem
pravidel v obdobných případech' Pokudje nutné takové rozhodnutí učinit během turnaje, učiníje turnajoý
rozhodčí a spolu s přesným popisem Situace, zakteré k tomuto rozhodnutí došlo, je zapíše do Zápisu z turnaje a
uvědomí o něm DaRK.

V Jihlavě 23.1.2009 Štcpan Hazdra
předseda DaRK

-y' --


