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Zápis ze Zasedání Seniorátu Asociace českomoravského kroketu 
konaného dne 27. března 2005 v Havířově 

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

Babková, Martina 
Jaroš, Robert 
Majer, Tomáš 
Plachý, Jiří 

PRŮBĚH: 
bod č. 1: Interclub 2005 
projednáván průběh, systém, organizace atp. 1. ročníku meziklubového turnaje „INTERCLUB“, jenž se bude 
konat ve dnech 16. – 17. 7. 2005 v Telči; bylo rozhodnuto, že turnaj je pořádán Asociací českomoravského 
kroketu – AČMK pověřila CC Dynamo Telč jako hostitelský klub zajištěním kurtů a nábytku 

a. Účastníci: 
Turnaje se mohou zúčastnit kluby, jež jsou členy AČMK a dále zaregistrované subjekty a kluby, které 
dostaly pozvánku od AČMK a zároveň podaly přihlášku do 4. června 2005. 

b. Systém: 
− 1 skupina, v níž se utká každé družstvo s každým; 
− v každém mači (družstvo vs. družstvo) odehrány 3 zápasy, konkrétně 2 singlové a 1 deblový zápas; 
− každý klub může vytvořit pouze 1 družstvo, do něhož před zahájením turnaje nominuje 2 až 4 osoby, 

které musí být členy příslušného klubu a jednu z nich určí za kapitána; 
− před každým mačem předkládají kapitáni družstev 2 hráče pro singlové zápasy a dvojici hráčů pro 

deblový zápas; složení singlových zápasů bude určeno následně losem; 
− o pořadí družstev ve skupině rozhodují kritéria v tomto pořadí: vítězné mače, 

 pomocné body, 
 vzájemný mač; 

− zkrácené 14 bodové hry bez časového omezení; 
− level hry; 
− kurt: 5 yardový; 
− branky: z tyčoviny, rozchod 100 mm; 
− koule: upřesněno do 4. června 2005 manažerem turnaje a výkonným manažerem. 

c. Startovné: 
Kč 300,– za klub, placeno senioru-kancléři Asociace českomoravského kroketu při podání přihlášky. 
Budou použity k uhrazení nákladů vzniklých s pořádáním turnaje. 

d. Cena: 
Putovní pohár a stálá plaketa pro vítězný klub, zajistí pořádající klub CC Dynamo Telč, kterému budou 
následně náklady proplaceny Asociací českomoravského kroketu. 

e. Manažer turnaje: 
Manažerem turnaje se stal Tomáš Vrtný, který dále jmenoval J. Plachého výkonným manažerem turnaje. 

f. Rozhodčí: 
Turnajovým rozhodčím je senior-praetor O. Stankuš, který pro každý mač určí rozhodčí. 

g. Odvolací výbor: 
Odvolací výbor se zabývá řešením případů podjatosti a jeho členy jmenuje president a kapitáni družstev. 

h. Administrativa: 
Veškeré administrativní úkony kolem turnaje má na starost vedení Asociace českomoravského kroketu. 

bod č. 2: Systém bodování do žebříčku 
byla diskutována nutnost změny systému bodování do žebříčku; T. Majerem navrženo zrušit jakékoli bodové 
zisky (popř. jejich snížení na symbolický jeden bod) za účast na turnajích všech kategorií, jakož i zrušení 
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bonifikací; T. Vrtný navrhl započítávat do žebříčku pouze omezený počet turnajů za posledních 12 měsíců, 
vzhledem k počtu turnajů za rok se rozhodovalo mezi 5 a 6 turnaji 

SR č. 22: Do žebříčku se bude započítávat pět nejvyšších bodových zisků za posledních 12 měsíců; ruší se 
veškeré bonifikace na turnajích; bodový zisk za účast se stanovuje na 1 bod, bez ohledu na kategorii turnaje. 

(viz příloha č. 1) 

bod č. 3: Handicapy 
na návrh T. Vrtného projednávána otázka handicapů; byla kvitována potřeba existence handicappera 
v každém klubu, tzv. klubového handicappera; rovněž došlo ke shodě v otázce jejich koordinace tzv. 
asociačním handicapperem, jímž se stala senior K. Dehnerová; povinnostmi klubových handicapperů bude 
přepočítání handicapů po každém turnaji pořádaném jejich klubem a nahlášení změn asociačnímu 
handicapperovi, který za tímto účelem povede seznam handicapů; T. Vrtný a J. Dehner byli pověřeni revizí 
stávajícího systému handicapů a přiřazením handicapových čísel jednotlivým hráčům a následnému 
zveřejnění na webu; v případě dalších tzv. „ručních změn“ bylo dohodnuto, že je třeba vzájemné dohody 
klubových handicapperů s asociačním 

SR č. 23: Asociačním handicapperem, kterýžto bude koordinovat klubové handicappery a vést seznam 
handicapů, je jmenována Kateřina Dehnerová. 

bod č. 4: Podpisy dokumentů AČMK 
seniorem-kancléřem navržena změna dosavadní praxe, kdy všechny dokumenty potvrzuje svým podpisem 
pouze president 

SR č. 24: Usnesení Sněmů a Seniorátní reskripty podepisuje president nebo senior-kancléř nebo nadpoloviční 
většina členů Seniorátu. 

bod č. 5: Rozhodčí 
výtka T. Vrtného směrem k senioru-praetorovi, že je málo licencovaných rozhodčích a není splněna 
podmínka minimálně 2 rozhodčích v každém klubu, zajímal se rovněž zda proběhnou nějaké rozhodcovské 
zkoušky, v případě, že ano jakým způsobem, kdy apod. – senior-praetor vzal kritiku na vědomí a ubezpečil 
přítomné, že problém bude v nejbližší době řešen 

bod č. 6: Internet 
president přítomné upozornil na změnu internetové adresy AČMK (www.kroket.org), informoval o chystané 
grafické změně stránek; otázka webmastera byla prozatím odložena do doby než se setkají a problematiku 
projednají T. Majer a J. Pantoflíček 

bod č. 7: Ostatní 
president předběžně plánuje svolat VIII. Sněm AČMK v termínu pořádání Telčského poháru 2005; přítomní 
se shodli na vhodnosti změnit logo AČMK – případné návrhy budou vřele vítány 

http://www.kroket.org/


Zápis ze Zasedání Seniorátu AČMK, 27. března 2005 

3/3 

příloha č. 1: 

SYSTÉM BODOVÁNÍ DO ŽEBŘÍČKU 

Počet bodů na žebříčku je dán sumou pěti nejvyšších bodových zisků z turnajů za posledních 12 měsíců. 
Bodový zisk z konkrétního turnaje je určen kategorií turnaje a umístěním na něm. 

BODOVÁNÍ TURNAJŮ 

 Local Club FirstClass GrandSlam ExtraClass 

Vítěz 10 20 30 40 50 

Finalista 8 16 24 32 40 

Semifinalista 6 12 18 24 30 

Čtvrtfinalista 3 6 9 12 15 

Účast 1 1 1 1 1 

Podmínky pro zařazení turnaje do některé z uvedených kategorií jsou následující: 

V Havířově dne 27. března 2005 

 Local Club FirstClass GrandSlam ExtraClass 

Kurt 
délková jednotka 
dle Prav. 2(b)(6) 

min. 4 yardy min. 4 yardy min. 5 yardů min. 5 yardů min. 5 yardů 

Branky 

vnitřní rozchod max. 150 mm max. 120 mm max. 100 mm max. 100 mm max. 100 mm 

materiál - - kov kov kov 

průměr tyčky - - 16 mm 16 mm 16 mm 

Koule 

průměr 82 - 95 mm 85 - 95 mm 92 mm 92 mm 92 mm 

odrazovost dle 
Prav. Přílohy 2 

- - - ano ano 

Souhlas - - - vicepresidenta Seniorátu 
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