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Zápis ze Zasedání Seniorátu Asociace českomoravského kroketu 
konaného dne 6. října 2007 v Havířově 

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

PRŮBĚH: 
Ubod č. 1: Registrace klubu Sportovní klub Starý mlýn Březová 
na zasedání Seniorátu AČMK, které proběhlo krátce před X. Sněmem AČMK, byla projednávána na základě 
doručené žádosti o registraci klubu a přiložených stanov (viz příloha) registrace klubu Sportovní klub Starý 
mlýn Březová, jenž má být v nejbližších dnech přejmenován na Croquet club Starý mlýn Březová, Karlovy 
Vary; žádosti nebylo vyhověno a klub tak nebyl zaregistrován, neboť nebyly splněny všechny formální 
požadavky; žádný zástupce tohoto klubu zasedání nezúčastnil a členové Seniorátu s ním tedy nemohli 
projednat své připomínky; nicméně doporučili předkladatelům přijmout níže uvedené změny a opětovně 
podat žádost o registraci: 

− zajistit členství v AČMK všech osob uvedených na žádosti o registraci klubu 
− sjednotit název klubu v žádosti o registraci a předložených stanovách klubu 
− změnit stanovy klubu tak, aby z nich explicitně vyplývalo, kdo konkrétně je nadán pravomocí 

delegovat zástupce na Sněm AČMK podle čl. 7, §2, odst. 2, písmeno d. Stanov AČMK 

zástupci brněnského klubu (L. Suda, P. Kotlán), kteří dopředu avizovali účast, se nakonec nedostavili 
a nepředložili ani žádost o registraci 

Ubod č. 2: Mistrovství republiky 2008 
na Zasedání Seniorátu, které proběhlo dne 23. srpna 2007 v Telči se vicepresident zavázal předložit 
konečné propozice Mistrovství České republiky 2008; toto nebylo opět zcela splněno, nicméně se Seniorát 
dohodl po diskusi a zvážení vícero možností na následném 

UNázev: 

Mistrovství republiky 2008 

UPořadatel: 
Asociace českomoravského kroketu a organizace, klub nebo soukromá osoba, kterou vybere a schválí 
Seniorát na základě doporučení vicepresidenta (jediný zájemce o pořádání MR – CCCC Hořice – si 
stanovil pro Seniorát nepřijatelné podmínky, a proto byla jejich kandidatura prozatím odmítnuta; Seniorát 
ani zástupci hořického klubu se však dalšímu jednání ohledně jejich pořadatelství nebrání) 

UMísto: 
bude stanoveno Seniorátem na základě doporučení vicepresidenta 

UTermín a časový plán: 

4. – 6. 7. 2008, časový plán vypracuje vicepresident do 7. 1. 2008 

UKvalifikace: 

− turnaje se zúčastní 16 hráčů, kterými budou v tomto pořadí: 
1. všichni hráči první desítky platného gradeového žebříčku podle stavu po odehrání 

Podzimního CCCC turnaje (13. 10. 2007) –––> 10 účastníků 
2. další 1 hráč, kterého určí Nominační komise do 31. 12. 2007 –––> 1 účastník 
3. další hráči hodlající se zúčastnit MR se utkají na zvláštním kvalifikačním turnaji, jehož se 

nesmí zúčastnit hráči, kteří se již jiným způsobem kvalifikovali na MR –––> min. 4, max. 8 
účastníků (viz níže) 

4. vicepresident udělí 1 divokou kartu –––> 1 účastník 
− v případě, že osoba, která se kvalifikovala na MR, svou účast odřekne nebo se z jakéhokoli důvodu 

nezúčastní, bude místo ní kvalifikována další osoba podle pořadí na kvalifikačním turnaji – 
maximálně však 8 osob, a to i za předpokladu, že by na MR měla zůstat neobsazená místa, tzv. bye 

UKvalifikační turnaj: 

− místo: určí vicepresident, nejlépe v místě konání MR 
− termín: určí vicepresident do 7. 1 2008 tak, aby spadal do rozmezí 1. 4. – 31. 5. 2008 
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− herní systém: čistý vyřazovací systém, kdy 4 nejvýše postavení hráči určení podle aktuálního 
gradeového žebříčku v době konání tohoto turnaje budou nasazeni; všichni postoupivší ze čtvrtfinále 
následně ve hře nepokračují a kvalifikují se na MR, osoby vypadnuvší ze čtvrtfinále se spolu 
následně utkají tak, aby bylo možno určit pořadí na 5., 6., 7. a 8. místě 

− zkrácené 14bodové hry bez časového omezení, level hry, nebudou hrány paralelní hry 
− kurt: 5yardový, počet určí vicepresident 
− branky: stejné jako na MR 
− koule: stejné jako na MR 

UHerní systém: 

− čtyři skupiny po 4 osobách 
− účastníci budou zařazeni do 4 košů podle pořadí v aktuálním gradeovém žebříčku v době losu 

(v případě stejného gradeu se jako další kritérium bere hodnota indexu ke zmíněnému datu); 
případný bye bude zařazen do 4. koše 

− los bude proveden tak, aby v každé skupině byl právě jeden hráč z každého koše; termín (nejpozději 
8. 6. 2008) a místo rozlosování do skupin určí vicepresident 

− zkrácené 14bodové hry bez časového omezení, level hry, nebudou hrány paralelní hry 
− ve skupině se utká každý s každým, ze skupiny postupují první dva do čtvrtfinále (kritéria, podle 

kterých se bude určovat pořadí ve skupině, určí vicepresident), v případě nutnosti bude stanoven tie-
break (stanoví vicepresident) 

− od čtvrtfinále do finále bude zápas hrán na dvě vítězné hry 

UDalší: 

− kurt: 5yardový, počet určí vicepresident 
− branky: typ a rozchod určí vicepresident 
− koule: určí vicepresident 
− ředitel turnaje: zvolí jej vicepresident s ohledem na vybraného pořadatele turnaje 
− turnajový rozhodčí: osoba, která bude seniorem-praetorem v den zahájení MR 
− delegát: určí vicepresident 
− handicapper: osoba, která bude asociačním handicapperem v den zahájení MR 
− odvolací výbor: ano – ne, členové, pravomoci, určí vicepresident do 6. 10. 2007 
− ceny: stanoví vicepresident 
− startovné: výši a termín uhrazení určí vicepresident po dohodě s pořadatelem a seniorem-

kancléřem; tato částka může být při neúčasti na MR refundována, ale pouze v případě důvodů 
hodných zvláštního zřetele 

− administrativa: určit, kdo a v jakém rozsahu ji bude zajišťovat 
− oblečení hráčů: stanoví vicepresident 

V Havířově dne 6. října 2007 
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