
Zápis ze Zasedání Seniorátu AČMK, 9. září 2006 

Zápis ze Zasedání Seniorátu Asociace českomoravského kroketu 
konaného dne 9. září 2006 v Rašíně 

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

PRŮBĚH: 

Senioři souhlasili, že nebudou přijímat žádná významná rozhodnutí s ohledem na IX. Sněm AČMK, který měl 
záhy proběhnou po tomto zasedání; to tak mělo převážně formu diskuze nad předloženými tématy, z kterých 
pak vyplynula doporučení pro nově zvolený Seniorát AČMK 

Ubod č. 1: Registrace klubu Czech Country Croquet Club 

na zasedání Seniorátu AČMK, které proběhlo krátce před IX. Sněmem AČMK, byla projednána na základě 
doručené žádosti o registraci klubu a přiložených stanov (viz příloha) případná registrace klubu Czech 
Country Croquet Club se sídlem v Hořicích (resp. Rašíně); jelikož bylo konstatováno, že žádost i stanovy 
klubu splňují všechny formální podmínky, tak nic nebránilo žádosti o registraci jednohlasně vyhovět 

SR č. 37: V souladu s čl. 7, §2, odst. 3 Stanov je zaregistrován Czech Country Croquet Club. 

Ubod č. 2: Reprezentace ČR 
přítomní se shodli, ze problematika reprezentace náleží do kompetence Seniorátu, resp. vicepresidenta, 
nikoli Sněmu; je tedy potřeba vytvořit komisi, která bude tyto otázky řešit 

Ubod č. 3: Různé 
− UInterclub 2007 U: vicepresident zrušil své předchozí rozhodnutí ohledně pořadatele Interclubu 2007, za 

které určil společně kluby CC Havířov a FNCC Ostrava, a nechal toto vicepresidentovi, kterého zvolí 
delegáti IX. Sněmu AČMK, přičemž označil výše uvedené za hlavní adepty pořadatelství 

− Uúčetnictví U: senior-kancléř přítomné upozornil na to, že AČMK jako občanské sdružení musí přejít od 
roku 2008 z jednoduchého na podvojné účetnictví, dle jeho představ by tento přechod bylo nejlepší 
realizovat již od příštího roku; vzhledem k jeho neznalosti podvojného účetnictví, však bude nutno 
pravděpodobně najmout účetního, což by nebyla k dosavadním nízkým příjmům asociace 
zanedbatelná částka; účetnictví za rok 2006 přislíbil zajistit po dodání všech potřebných podkladů 
Š. Hazdra 

− Uodvody ze startovnéhoU: senior-kancléř navrhnul zvýšit odvody ze startovného z dosavadních Kč 10,– na 
Kč 20,– za hráče, s čímž senioři souhlasil za předpokladu, že se nebudou prozatím zvyšovat členské 
příspěvky 

− UDisciplinární a rozhodčí komise U: vicepresident navrhne Sněmu, aby do DaRK byli pokud možno 
navrhováni a voleni lidé s platnými licencemi rozhodčích, neboť dle jeho názoru je znalost pravidel 
jedním z předpokladů pro správné přezkoumávání sporných případů 

− Urozhodčí U: 
• president přednesl návrh, zda by dosavadní praxe, kdy úspěšnost při rozhodcovských 

zkouškách ovlivňuje délku platnosti licence rozhodčího, mohla být doplněna i o aspekt 
kategorie turnaje, tzn. čím horší výsledek při zkouškách, tím nižší kategorie turnaje, na které 
lze dělat rozhodčího 

• dále se diskutovalo o velmi nízkém počtu licencovaných rozhodčích a nutnosti rozšíření 
jejich řad; senior-praetor si byl vědom tohoto palčivého problému, ale nezbylo mu než 
konstatovat, že prostě chybí motivace lidí-hráčů dělat rozhodčí; jednou z nabízejících se 
možností jak zvýšit zájem, je vyplácet rozhodčím finanční odměny – pořadatelské kluby, 
které budou muset tyto odměny vyplácet budou tlačit své členy ke složení zkoušek, aby tak 
na rozhodčích „ušetřili“ a pro rozhodčí bude finanční ocenění vítaným příjmem 

• bylo dohodnuta žádoucnost zajištění konání rozhodcovských zkoušek alespoň 1x ročně, 
resp. v případě zájmu většího počtu uchazečů uspořádání mimořádných zkoušek, což 
senior-praetor kvitoval 
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− Uinternetové stránky AČMK U: byl konstatován neuspokojivý stav internetových stránek asociace; 
jelikož byl nepřítomen T. Majer, který je za převedení stránek ze statické podoby na dynamickou 
a vytvořením redakčního systému, zodpovědný, nemohlo být v tomto bodě nic vyřešeno; Seniorát se 
pouze shodl, že by T. Majerovi měla být poskytnuta finanční odměna jak za již odvedenou práci, tak 
i jako jistý motivační faktor pro zrychlení dalších prací – její případné udělení a určení výše však již 
bude v kompetenci nového Seniorátu 

Ubod č. 4: Změna v Soutěžním řádu 
vicepresident navrhl vypustit v Soutěžním řádu Ustanovení R6(a)(4) ve znění ”došlo k pochybení (faultu) 
podle Pravidla 28”, vzhledem k tomu, že posuzování faultů dle jeho názoru vyžaduje jistou znalost pravidel 
(a tedy i přezkoušení) a nemůže tak tedy konat jakákoli osoba bez rozhodcovských zkoušek 

SR č. 38: S okamžitou platností se v Soutěžním řádu vypouští Ustanovení R6(a)(4). 

V Rašíně dne 9. září 2006 
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