
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 
Borák, Michal – vicepresident 
Dehner, Jan – senior-kancléř 
Vrtný, Tomáš – senior-praetor 

PRŮBĚH: 
Ubod č. 1: Nominační komise 

Seniorát souhlasil s vytvořením Nominační komise, která bude mít na starosti otázky reprezentace a další 
sportovní nominace, přičemž bude spadat do kompetence vicepresidenta; tomu tak bylo dáno za úkol 
předložit svůj návrh pravomocí, počtu členů apod. do data konání Poháru Spravedlnosti 2006 

Ubod č. 2: Interclub 2007 
vicepresident se rozhodl, že určí pořadatele Interclubu 2007 až po seznámení se s novou funkcí, kterou 
prozatím nikdy nevykonával, nejpozději však na Poháru Spravedlnosti 2006 

Ubod č. 3: Rozhodčí 
Seniorát vzal na vědomí jednání předchozího Seniorátu o neutěšeném počtu rozhodčích a způsobu jeho 
řešení; vicepresidentovi tak dal za úkol předložit nejpozději do Poháru Spravedlnosti 2006 návrh na finanční 
odměňování rozhodčích; senior-praetor přislíbil promyšlení systému skládání a vyhodnocení 
rozhodcovských zkoušek (tzn. délku platnosti licencí, případné omezení kategorií turnaje apod.) a rovněž 
zajištění dostatečného množství termínů zkoušek a uspořádávání seminářů, což je ale podmíněno zájmem 
případných zájemců 

Ubod č. 4: Koncepce kategorizace turnajů 
vicepresident přednesl problematiku kategorizace turnajů, což v praxi znamená přehodnocení počtu kategorií 
turnajů a především stanovení přesnějších a striktnějších kritérií pro zařazení turnaje do příslušné kategorie; 
dle jeho názoru je třeba přesně vymezit kritéria, která musí turnaj dané kategorie splnit; přislíbil tedy, že do 
turnaje Pohár Spravedlnosti 2006 vytvoří novou koncepci kategorizace turnajů s přesně definovanými kritérii 
(s přihlédnutím k dřívější kategorizaci, viz Zasedání Seniorátu konaného dne 27. března 2005 v Havířově) 

Ubod č. 5: Ostatní 
senior-praetor se zavázal k přeložení komentáře k pravidlům do května 2007 a další publikace od J. Richese 
týkající se taktiky při kroketu do konce roku 2007 
senior-kancléř přislíbil založení transparentního účtu u e-Banky nejpozději do konce roku 2006 
president vytvoří prezentaci AČMK pro jednání se sponzory a dále si vzal na svá bedra vyřešení 
protahujícího se dokončení prací na webových stránkách AČMK; Seniorát se dohodl na základě doporučení 
předchozího Seniorátu poskytnout T. Majerovi odměnu ve výši Kč 2 000,– 

Ubod č. 6: Udělení licence rozhodčího 
senior-praetor navrhl na základě dosažených výsledků při skládání rozhodcovských zkoušek udělit časově 
omezenou licenci rozhodčího Š. Hazdrovi, s čímž seniorát souhlasil 

SR č. 39: Seniorátem AČMK je na návrh seniora-praetora udělena licence rozhodčího Štěpánu Hazdrovi 
s účinností ode dne 10. 9. 2006, jejíž platnost vyprší dne 30. 6. 2007. 

V Rašíně dne 9. září 2006 
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