
Zápis z XII. zasedání DaRK AČMK  
 

Datum:  16.1.2010 
 
Místo:   Praha 
 
Přítomni: Stankuš Otakar, Hazdra Štěpán, Navrátil Boris, Vrtný Tomáš 
  
Věc: Členové DaRK se sešli, aby prodiskutovali jurisdikci DaRK. 
 
Debata: Členové Dark zaměřili svou debatu na to, aby si ujasnili na základě 

jakých právních dokumentů jsou pověřeni k rozhodovaní, jaké formy 
přestupku řešit a jaké formy trestu zvolit. Členové se shodli, že všechny 
tyto věci by se měly být zaneseny do jednoho dokumentu, který si 
pracovně označili jako „Disciplinární řád DaRK“. 
Panovala shoda, že: 
- DaRK je pověřen Stanovami, Usneseními Sněmu, Edikty, pasážemi ze 
Soutěžního řádu, precedenty, pověřeními Presidenta, Vicepresidenta, 
Seniorátu.  
- DaRK postihuje formy přestupku vyplývající z Pravidel asociačního 
kroketu a golfkroketu (Článek č. 4, §7, odstavec 1 Stanov), ze Stanov 
(Článek č. 4 §7 odstavec 3 (a) Stanov) a ze Soutěžního řádu (H2(c)). 
- DaRK by měl uplatňovat tyto sankce (ve vzestupném pořadí): 
a) projednání,  
b) napomenutí,  
c) omezení práva účastnit se akcí pod patronací AČMK (u opakovaných 
či principiálně stejných přestupků) u hráčů, 
d) odebrání či pozastavení činnosti licence rozhodčího u rozhodčích.  
 



Věc: Členové DaRK se sešli, aby rozhodli ve věci úderové plochy hole. 
 
Debata: Členové Dark zaměřili svou debatu na to, aby rozhodli, zda typ holí, 

jejíž součástí úderové plochy jsou kruhové drážky, vyhovují 
požadavkům Pravidel asociačního kroketu. 

 
Rozhodnutí č. 17: Po důkladné debatě DaRK rozhodla, že hole, jejíž součástí úderové 

plochy jsou ke geometrickému středu koncentrické kruhové drážky, 
obecně vyhovují Pravidlům asociačního kroketu, konkrétně Pravidlu 
3(e)(3), za předpokladu, že není pravděpodobné, že způsobí poškození 
koulí ve hře. 

 O souladu či nesouladu s Pravidly asociačního kroketu v této věci 
rozhodne Turnajový rozhodčí na příslušné akci pořádané pod patronací 
AČMK. Toto rozhodnutí by měli následně respektovat všichni 
Turnajoví rozhodčí na všech dalších akcích pořádané pod patronací 
AČMK za předpokladu, že: 

 1. se o něm věrohodně dozví 
 2. není zjevně chybné 

O souladu či nesouladu konkrétní hole s  Pravidly asociačního kroketu 
může také rozhodnout DaRK. Toto rozhodnutí je bez výjimky závazné 
pro všechny Turnajové rozhodčí.  



Věc: Členové DaRK se sešli, aby rozhodli ve věci diskvalifikace hráčů 
Roberta Jaroše a Daniela Zemana z Telčského poháru 2009. 

  
Debata: Členové Dark navázali na diskuzi předešlého DaRK a rozdělili svou 

debatu na dvě části, a to na disciplinární a hráčskou. Také vzhledem 
k předchozí diskuzi o jurisdikci DaRK a formách trestu se jim zdálo 
rozumnější důslednější potrestání stran té stránky hráčské. Proto také 
navrhli Seniorátu AČMK do soutěžního řádu definici diskvalifikace a 
to takto: „Diskvalifikací se rozumí rozhodnutí v tomto smyslu učiněné 
managerem dle M1(o) nebo rozhodčího dle Pravidla 55 Pravidel 
asociačního kroketu 6. edice. Pro účely vyhodnocení výsledků turnaje 
se všechna odehraná utkaní i zvoleným herním systémem stanovená 
utkání, která odehrána nebyla, kontumují v neprospěch 
diskvalifikovaného hráče. Po diskvalifikaci se do žebříčku započítají 
všechna kontumovaná utkání diskvalifikovaného hráče 

 
Rozhodnutí č. 18: Po důkladné debatě bylo rozhodnuto, že DaRK uděluje napomenutí 

Robertu Jarošovi a Danielu Zemanovi za nesportovní chování, kterého 
se dopustili tím, že byli manažerem na základě Soutěžního řádu 
M1(o)(1) diskvalifikováni z Telčského poháru 2010 v jeho průběhu, což 
ovlivnilo jeho regulérní průběh. 



Věc: Členové DaRK se sešli, aby prodiskutovali zprávu Turnajového 
rozhodčího z Open Mill cup 2009. 

  
Debata: Členové Dark navázali na diskuzi předešlého DaRK a probrali 

jednotlivé body zprávy Turnajového rozhodčího. 
 1. která koule je strikerova po tahu, v němž došlo k úderové chybě 

- rozhodl jsem tak, že striker si zvolí, která z jeho dvou koulí  
bude strikerova 
2. při paralelní hře došlo k tomu, že hráč Bárta ml. markoval  
kouli hráči z paralelní hry, kterážto se nacházela v brankovém  
prostoru branky č.5, bez jejich souhlasu a vědomí. Po odehrání  
svého tahu neumístil markovanou kouli na její původní pozici.  
Těsně poté byly obě hry přerušeny pro déšť. Po krátké přestávce se 
všichni hráči vrátili na kurt a hráči Navrátilová a Kočí pokračovali 
ve hře nevědomce, že byla jedna z jejich kouli markovaná, a tedy  
se během hraní tahu s touto kouli tato nachází mimo svou  
právoplatnou pozici. Aktuální branka v pořadí byla branka č.8. Ve  
chvíli, kdy byla brankou v pořadí branka č. 10, objevil v brance č. 
6 Bárta ml. svůj zapomenutý marker, a tím si uvědomil problém, který 
ihned popsal rozhodčímu Vrtnému. Ten nato zavolal turnajového  
rozhodčího. - rozhodl jsem, že došlo k interferenci vnějšího  
činitele, o této skutečnosti jsem informoval hráče Kočího a  
Navrátilovou a v souladu s pravidlem 9 jsem konstatoval, že se  
nezapočítají body za branky č.8 a branku č.9,  
aktuální brankou v pořadí se stane branka č.8, koule budou  
přemístěny na pozice, které zaujímaly ve chvíli, kdy došlo k  
interferenci, a u těch, u kterých to nebylo možno zjistit, budou  
zahrány z neutrální pozice, kterou jsem stanovil jako trestný bod D. 
3. postup po vypršení časového limitu - rozhodl jsem tak, že po  
vypršení časového limitu dohraje hráč, který je na tahu, a poté  
každý hráč odehraje jeden tah každou ze svých koulí.  
4. jak se postupuje při situaci, ve které striker požádá  
rozhodčího o úpravu/narovnání branky a strikerova koule se nachází 
v "kritické pozici" - rozhodl jsem, že se pozice koule upraví tak,  
aby striker nezískal z úpravy/narovnání výhodu.  
5. kdy se koule nachází mimo kurt? tedy kde přesně se nachází  
hranice kurtu - rozhodl jsem tak, že hranice kurtu leží na  
spojnici přilehlých rohů. 
6. definice hraní rozumnou rychlosti - rozhodl jsem, že prodleva  
mezi údery delší než jedna minuta je bez ohledu na herní situaci  
považována za nepřijatelnou. 
7. standard při posuzování úderové chyby - rozhodl jsem tak, že  
standardem bude rozumná míra jistoty. 
Členové DaRK vzali tuto zprávu na vědomí, vyjma bodu 3. postup po 
vypršení časového limitu, kde v tomto bode Turnajový rozhodčí 
rozhodl v rozporu se Soutěžním řádem v bodě T2(a)(2). 
 


