
Zápis ze Zasedání Seniorátu AČMK, 26. července 2003 

Zápis ze Zasedání Seniorátu Asociace českomoravského kroketu 
konaného dne 26. července 2003 v Telči 

PŘÍTOMNÍ: 
Stankuš, Otakar – president 
Hazdra, Štěpán – vicepresident 
Dehner, Jan – senior-kancléř 
Vrtný, Tomáš – senior-praetor 

PRŮBĚH: 
Ubod č. 1: Vytištění pravidel asociačního kroketu 

senior-kancléř nabídl možnost levného vytištění menšího množství české verze pravidel asociačního kroketu 
(vyjádřeno poděkování T. Vrtnému za nelehký překlad), které upravil po grafické stránce do tisknutelného 
formátu (MS Word), zkontroloval gramatiku a současně přidal rejstřík; senior-praetor upozornil, že chystá 
dokončení překladu tzv. ORLC – Oficiální rozhodnutí stran pravidel kroketu, který přijala ILC (Mezinárodní 
komise pro pravidla při Světové kroketové federaci), a vyjádřil přesvědčení, že by se měly stát součástí 
(přílohou) pravidel; Seniorát tedy pověřil seniora-kancléře, aby po překladu ORLC a jeho schválení 
Disciplinární a rozhodčí komisí AČMK, zajistil vydání pravidel (asi 50 ks) a k uhrazením případných nákladů 
s tímto spojených použil prostředky z rozpočtu AČMK 

SR č. 13: Senior-kancléř zajistí vydání menšího počtu pravidel asociačního kroketu, k úhradě použije 
finanční prostředky z rozpočtu AČMK. 

Ubod č. 2: Registrace Kroketového klubu Havířov 

na základě předložené žádosti o registraci klubu a přiložených stanov (viz příloha) bylo projednáváno 
zaregistrování nově vzniklého Kroketového klubu Havířov; všechny formální podmínky byly splněny, a proto 
bylo žádosti bez připomínek vyhověno 

SR č. 14: V souladu s čl. 7, §2, odst. 3 Stanov je zaregistrován Kroketový klub Havířov. 

Ubod č. 3: Udělení licencí rozhodčího 

senior-praetor navrhl udělit na základě složení rozhodcovských zkoušek licenci rozhodčího Š. Hazdrovi, 
O. Stankušovi a T. Vrtnému 

SR č. 15: Seniorátem AČMK je na návrh seniora-praetora udělena licence rozhodčího Štěpánu Hazdrovi, 
Otakaru Stankušovi a Tomáši Vrtnému. 

Ubod č. 4: Zrušení kategorie licencovaný umpire 

diskutovalo se o potřebnosti existence kategorie licencovaný umpire (Rozhodčí C třídy), která byla založena 
SR č. 9; došlo se ke shodě, že v našich podmínkách jsou postačujícími kategoriemi v souladu se Soutěžním 
řádem rozhodčí (s licencí) a umpire (bez licence), a proto se tato kategorie stejně jako SR č. 9 ruší 

SR č. 16: Ruší se kategorie licencovaný umpire (Rozhodčí C třídy). 

Ubod č. 5: Zrušení zápasů o 3. místo, úprava systému bodování 
senior-praetor navrhl zrušit zápasy o 3. místo, a to 1) z důvodu chybějící motivace poražených semifinalistů, 
2) zápas o 3. místo se pak koná současně s finálovým zápasem a tříští se tak divácký zájem, 3) rovněž 
v zahraničí se tyto utkání nekonají; v návaznosti na předcházející navrhuje bodovat poražené semifinalisty 
60 % bodového zisku vítěze a současně s tímto zrušit bodové zisky za 9. – 12. místo a stanovit body za 
účast na 1, 1, 2, 2 a 3 body podle kategorie turnaje; po krátké diskuzi došlo ke schválení a senioru-
praetorovi bylo uloženo vypracovat Systém bodování do žebříčku a předložit jej na nejbližším Sněmu 

SR č. 17: S okamžitou platností se ruší na turnajích všechny zápasy o 3. místo, oba poražení semifinalisté 
budou bodováni 60 % bodového zisku vítěze; do budoucna se ruší body za 9. - 12. místo; body za účast se 
stanovují na 1, 1, 2, 2 a 3 body podle kategorie turnaje. 

V Telči dne 26. července 2003 
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