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Zápis ze Zasedání Seniorátu Asociace českomoravského kroketu 
konaného dne 4. června 2005 v Brně 

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

PRŮBĚH: 
bod č. 1: Mistrovství České republiky 2006 
předběžné jednání a návrhy k plánovanému Mistrovství České republiky v kroketu, které se bude konat vždy 
v sudé roky a první ročník proběhne v roce 2006; turnaj bude pořádán vybraným subjektem (viz bod b.) pod 
patronací Asociace českomoravského kroketu 

a. Termín a místo: 
polovina července 2006 

b. Pořadatel a místo konání: 
ohledně pořadatele a z toho plynoucího místa konání bylo navrženo uspořádat „výběrové řízení“, do 
kterého se bude moci přihlásit každý subjekt, který splní Seniorátem stanovené požadavky 

c. Účastníci: 
o počtu účastníků, jejich kvalifikaci apod. se vedla diskuze; MČR 2005 se bude moci zúčastnit jen člen 
AČMK; předběžně se Seniorát dohodl na 16 účastnících: 
− 10 nejvýše postavených na singlovém žebříčku AČMK podle stavu k 30. září 2005, 
− každý klub zaregistrovaný AČMK do 30. září 2005 může delegovat 1 hráče, 
− viceprezident AČMK může udělit 1 divokou kartu, 
− zbývající počet hráčů bude doplněn nejlépe úmístěnými z kvalifikačního turnaje, který se bude konat 

2. října 2005 paralelně s podzimním turnajem v Telči, tohoto turnaje se budou moci zúčastnit pouze 
hráči, kteří se nekvalifikovali na MČR 2005 některou výše uvedenou možností 

d. Systém: 
− nabízel se obvyklý systém uplatňovaný i na jiných turnajích, proti němuž nebylo námitek – 4 skupiny, 

v nichž se každý utká s každým (o pořadí ve skupině rozhodnou vítězné zápasy, při jejich rovnosti 
pak další kritéria, která se upřesní později) a z nichž postoupí 2 nejlepší, příp. všichni do 
vyřazovacího pavouka 

− zkrácené 14 bodové hry bez časového omezení 
− level hry 
− kurt: asi 5 yardový (alespoň 6 kurtů) 
− branky: z 16 mm tyčoviny, rozchod 100 mm 
− koule: značky Sunshine, které splňují všechny předepsané vlastnosti 

Seniorát se shodl, že je třeba se co nejrychleji dohodnout, příp. upřesnit a závazně schválit všechna 
pravidla, zásady a normy týkající se MČR (např. určení náhradníků, ceny, startovné, oblečení hráčů, termín 
vybrání pořadatele, administrativa, bude turnaj započítáván do žebříčku?, manažer, rozhodčí, kritéria 
postupu ze skupiny, forma kvalifikačního turnaje) 

bod č. 2: Soutěžní řád 
vicepresident předložil další přeložené a českým podmínkám přizpůsobené části Soutěžního řádu a požádal 
přítomné o vyjádření svých připomínek; z důvodu nedostatku času bylo dohodnuto, že Soutěžní řád v novém 
znění umístí na internetové stránky AČMK a případné připomínky mu budou členy Seniorátu (popř. členy 
AČMK) sděleny (e-mailem, telefonicky); vicepresident podle připomínek upraví Soutěžní řád, který poté 
předloží ke schválení na dalším Seniorátu 

V Brně dne 4. června 2005 
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