
Zápis ze Zasedání Seniorátu AČMK, 22. – 23. října 2007 

Zápis ze Zasedání Seniorátu Asociace českomoravského kroketu 
konaného dne 22. – 23. října 2007 e-mailovou korespondencí 

PŘÍTOMNÍ: 
Marečková, Hana – president 
Navrátilová, Martina – senior-kancléř 
Stankuš, Otakar – senior-praetor 

PRŮBĚH: 
Ubod č. 1: Mistrovství republiky 2008 

− požadavky na pořádání 
− způsob nominací hráčů, divoká karta NK 

Seniorát se rozhodl řídit se doporučením předchozího seniorátu ohledně nominace na MR 2008 – prvních 
10 z žebříčku, první 4 místa z Kvalifikačního turnaje, divokou kartu vicepresidenta a divokou kartu 
Nominační komise 

Ubod č. 2: Zasedání seniorátu a seminář rozhodčích v Rožnově pod Radhoštěm 
presidentka navrhuje termín 12. – 13. 1. 2008; presidentka sdělila, že František Kozel byl osloven, aby zaslal 
písemně návrh semináře 

Ubod č. 3: Zpožděné zadávání výsledků turnajů na internet 
Seniorát se dohodl, že bude požadovat po pověřeném manažerovi turnaje, aby výsledky co nejrychleji zadal 
a do příště si to lépe pohlídal 

Ubod č. 4: Transparentní účet 
Seniorát se dohodl na doporučení založit transparentní účet u eBanky 

Ubod č. 5: Návrh na změnu asociačního handicappera 
na pozici asociačního handicappera je navržen Jan Dehner, s čímž je srozuměn a souhlasí stávající 
handicapper Kateřina Dehnerová 

SR č. 49: Ruší se SR č. 23. 

 
SR č. 50: Asociačním handicapperem, kterýžto bude koordinovat klubové handicappery a vést seznam 
handicapů, je jmenován Jan Dehner. 

Ubod č. 6: Aktualizace stanov klubů 
Seniorát se dohodl na tom, že kluby jsou povinny po změně svých stanov tyto předložit senioru-kancléři 

SR č. 51: Po jakékoliv změně svých stanov jsou kluby povinny předložit je neodkladně senioru-kancléři 
v aktuálním znění. 

Ubod č. 7: Různé 
presidentka sděluje o své půlroční nepřítomnosti v ČR: únor – červen 2008 

23. říjen 2007 
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