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Zápis ze Zasedání Seniorátu Asociace českomoravského kroketu 
konaného dne 14. října 2006 v Brně 

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

PRŮBĚH: 
bod č. 1: Koncepce kategorizace turnajů a změna soutěžního řádu 
vicepresident přednesl svůj návrh kategorizace turnajů – rozhodl se ponechat stávající počet 5 kategorií, 
u nichž přesně vymezil kritéria (viz příloha č. 1), která musí turnaj splnit; od těchto přesně stanovených 
podmínek si slibuje především srovnání kvalit turnajů stejných kategorií; s materiálem Senioři víceméně 
souhlasili a schválili nutné změny v Soutěžním řádu 

SR č. 40: V Ustanovení Z1 Soutěžního řádu se vkládá za odstavec (a) nový odstavec (b), který zní: 
"b. ZAŘAZENÍ Konkrétní podmínky pro pořádání příslušné kategorie turnaje stanoví vicepresident svým 
ediktem.“. 

bod č. 2: Nominační komise 
vicepresident splnil úkol z minulého zasedání a předložil Seniorátu svou konkrétní představu o počtu členů, 
jejich pravomocích a délce funčního období Nominační komise; přítomní Senioři tento návrh bez připomínek 
akceptovali 

SR č. 41: Zřizuje se tříčlenná Nominační komise AČMK jmenovaná vicepresidentem, jejíž funkční období bude 
končit 7 kalendářních dnů po takovém zasedání Sněmu AČMK, který zvolil vicepresidenta. V kompetenci 
Nominační komise je určovat členy reprezentace ČR, do zahraničí vysílané hráče startující za zvýhodněných 
podmínek, jakož i činit další rozhodnutí, ke kterým bude vicepresidentem nebo Seniorátem zmocněna. 



Zápis ze Zasedání Seniorátu AČMK, 14. října 2006 

2/2 

příloha č. 1: 

PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ TURNAJE DO PŘÍSLUŠNÉ KATEGORIE 

1)
 terén by měl být zcela rovný, jen výjimečně s drobnými nerovnostmi  

2)
 terén by měl být zcela rovný, bez náklonu, koule by se neměla při přechodu hřiště vychýlit ze směru 

V Brně dne 14. října 2006 

 Local Club FirstClass GrandSlam ExtraClass 

Pravidla asociační ano ano ano ano ano 

Ohlášení 
2 týdny 
předem 

4 týdny 
předem 

prosinec 
předch. roku 

prosinec 
předch. roku 

prosinec 
předch. roku 

Souhlas - vicepresidenta vicepresidenta vicepresidenta Seniorátu 

Hráči 
minimálně 8 hráčů 8 hráčů 8 hráčů 8 hráčů 8 hráčů 

maximálně dle pořadatele dle pořadatele dle pořadatele 16 hráčů 16 hráčů 

Časový limit min. 1 hod. min. 1 hod. min. 1 hod. min. 1,5 hod. dle Seniorátu 

Vítěz určen po - min. 3 hrách min. 4 hrách min. 4 hrách dle Seniorátu 

Kurt 

počet - - min. 3 kurty min. 4 kurty min. 4 kurty 

délková jednotka 
dle Prav. 2(b)(6) 

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

povrch 
(doporučeno) 

- téměř rovný
1)

 téměř rovný
1)

 rovný
2)

 rovný
2)

 

tráva 
(doporučeno) 

- - 
max. ½ výšky 

koule 
max. ⅓ výšky 

koule 
max. ⅓ výšky 

koule 

Branky 

vnitřní rozchod - max. 100 mm max. 100 mm max. 95 mm max. 95 mm 

materiál - kov kov/litina litina litina 

kotvení v zemi - - - křížové křížové 

průměr tyčky - 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 

identický typ - ano ano ano ano 

Koule 

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

hmotnost  16 uncí 16 uncí 16 uncí 16 uncí 

odrazovost dle 
Prav. Přílohy 2 

- - - ano ano 

identický typ - - ano ano ano 
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