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Zápis ze Zasedání Seniorátu Asociace českomoravského kroketu 
konaného dne 12. srpna 2005 v Telči 

PŘÍTOMNÍ: 
Hazdra, Štěpán – přesident 
Vrtný, Tomáš – vicepresident 
Dehner, Jan – senior-kancléř 

Plachý, Jiří 

PRŮBĚH: 
bod č. 1: Prepropozice k Mistrovství České republiky 2006 
s přihlédnutím k předchozímu jednání ohledně pořádání Mistroství České republiky 2006, které se konalo 
4. června 2005 v Brně, se Seniorát dohodl na vytvoření Prepropozic, které následně budou zveřejněny na 
internetových stránkách AČMK 

Název: 
Mistrovství republiky 2006 

Pořadatel: 
Asociace českomoravského kroketu 

Místo: 
− bude stanoveno seniorátem na přelomu ledna a února 2006 
− organizace, kluby nebo soukromé osoby hodlající se ucházet o hostování Mistrovství republiky 2006 

(dále MR) zašlou do konce roku 2005 své nabídky vicepresidentovi 
− relativní váha kritérií braných do úvahy při posuzování nabídek bude tato: kvalita kurtů (60 %), věcné 

ceny (30 %), ubytování (10 %) 

Datum: 
14. – 16. 7. 2006 

Kvalifikace: 
− turnaje se zúčastní 16 hráčů 
− automaticky se kvalifikují všichni hráči první desítky podle stavu po konání Havířovského poháru 

(17. – 18.  9. 2005) 
− každý klub registrovaný do 18. 9. 2005 má právo nominovat jednoho člena AČMK k účasti na turnaji 

a to dne 18. 9. 2005 
− vicepresident udělí 1 divokou kartu, a to nejpozději těsně po skončení brněnského Poháru 

spravedlnosti 
− zbylé osoby hodlající se zúčastnit MR se utkají na zvláštním kvalifikačním turnaji, který se bude 

konat paralelně s turnajem Telč croquet, a to 1. 10. 2005 (tohoto kvalifikačního turnaje se nesmí 
zúčastnit hráči, kteří se již jiným způsobem kvalifikovali na MR) 

− v případě, že osoba, která se kvalifikovala na MR, svou účast odřekne nebo se z jakéhokoli důvodu 
nezúčastní, bude místo ní kvalifikována další osoba v pořadí na kvalifikačním turnaji 

− každá z osob, které se kvalifikovaly, je povinna uhradit startovné ve výši 300 Kč a to do dne konání 
Velikonočního turnaje v Havířově, anebo v případě, že to není možné, v den, kdy se kvalifikovala; 
tato částka může být při neúčasti na MR podložené důvody hodné zvláštního zřetele refundována 

Herní systém: 
− čtyři skupiny po 4 osobách 
− účastníci budou po skončení brněnského Poháru spravedlnosti zařazeni do 4 košů podle 

handicapových tříd (v případě stejné handicapové třídy a nutnosti rozhodnout bude rozhodující 
postavení hráče na žebříčku ke zmíněnému datu) 

− v době konání Kroketové Prahy bude proveden los, a to tak, aby v každé skupině byl právě jeden 
hráč z každého koše 

− časově neomezené hry, ve skupině se utká každý s každým 
− ze skupiny postupují dva do čtvrtfinále, v případě nutnosti bude stanoven tie-break 
− od čtvrtfinále do finále bude zápas hrán na dvě vítězné hry 
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bod č. 2: Příspěvky z turnajů 
diskutovala se výše Příspěvku z turnaje, který bude odvádět klub pořádající turnaj za každého zúčastněného 
hráče; všichni se shodli, že by jeho výše neměla přesahovat 20,– Kč, protože: 

1. veškeré náklady spojené s pořádáním turnaje pokrývá klub většinou ze startovného a byl-li by 
Příspěvek stanoven nad tuto částku, pak by se muselo adekvátně zvýšit i startovné, což by mohlo 
některé hráče odradit od účasti 

2. Příspěvky by samozřejmě měly přispět ke zvýšení příjmů AČMK, nikoli však rozhodující měrou 
na základě výše uvedeného se Seniorát shodl na stanovení výše Příspěvku z turnaje ve výši Kč 10,– 

SR č. 26: Ve smyslu Ustanovení O1(a)(8) Soutěžního řádu se stanovuje Příspěvek z turnaje na Kč 10,–. 

V Telči dne 12. srpna 2005 
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