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Zápis ze Zasedání Seniorátu Asociace českomoravského kroketu 
konaného dne 10. listopadu 2007 e-mailovou korespondencí 

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

PRŮBĚH: 
Ubod č. 1: Návrh Prepropozic k Mistrovství republiky 2008 

Seniorát se dohodl na znění Prepropozic k Mistrovství republiky 2008, které následně budou zveřejněny na 
internetových stránkách AČMK 

SR č. 52: Vydávají se Prepropozice k Mistrovství republiky 2008 ve znění: Prepropozice k Mistrovství 
republiky 2008. (viz příloha č. 1) 
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příloha č. 1: 

PREPROPOZICE K MISTROVSTVÍ REPUBLIKY 2008 

UNázev: 

Mistrovství republiky 2008 

UPořadatel: 
Asociace českomoravského kroketu 

UMísto: 

− bude stanoveno seniorátem do konce roku 2007 
− organizace, kluby nebo soukromé osoby hodlající se ucházet o hostování Mistrovství republiky 2008 

(dále MR) zašlou do konce listopadu 2007 své nabídky vicepresidentovi 
− relativní váha kritérií braných do úvahy při posuzování nabídek bude tato: kvalita kurtů (60 %), věcné 

ceny (30 %), ubytování (10 %) 

UDatum: 

− bude stanoveno seniorátem do konce roku 2007 
− časový plán vypracuje seniorát do 7. 1. 2008 

UKvalifikace: 

− turnaje (MR) se zúčastní 16 hráčů 
− automaticky se kvalifikují všichni hráči první desítky platného gradeového žebříčku podle stavu po 

konání Podzimního CCCC turnaje (13. 10. 2007) 
− vicepresident udělí 1 divokou kartu, a to nejpozději do konce roku 2007 
− nominační komise udělí 1 divokou kartu, a to nejpozději do konce roku 2007 
− zbylé osoby hodlající se zúčastnit MR se utkají na zvláštním kvalifikačním turnaji, který se bude 

konat v místě pořádání MR v termínu1. 4. – 31. 5. 2008 (tohoto kvalifikačního turnaje se nesmí 
zúčastnit hráči, kteří se již jiným způsobem kvalifikovali na MR) 

♦ kvalifikační turnaj se bude hrát čistým vyřazovacím herním systémem – 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 

♦ 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 

♦ zkrácené 14bodové hry bez časového omezení, level hry (nebudou hrány paralelní hry) 
♦ 5yardové kurty, branky a 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 

− nejpozději 8. 6. 2008 bude proveden los, a to tak, aby v každé skupině byl právě jeden hráč 
z každého koše – místo rozlosování 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, v případě nutnosti 

bude stanoven tie-break 
− 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 24. 11. 2007 
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− 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 

Kontakt: Hana Marečková, tel.: 721 684 323, e-mail: honey007@seznam.cz, ICQ: 269-440-554 

10. listopad 2007 
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