
Zápis ze Zasedání Seniorátu AČMK, 24. listopadu 2007 

Zápis ze Zasedání Seniorátu Asociace českomoravského kroketu 
konaného dne 24. listopadu 2007 ve Lhotce (okr. Jihlava) 

PŘÍTOMNÍ: 
Marečková, Hana – president 
Borák, Michal – vicepresident 
Stankuš, Otakar – senior-praetor 

PRŮBĚH: 
Ubod č. 1: Konfrontace vicepresidenta 

dotázání se viceprezidenta, proč nebyl účasten předešlého zasedání seniorátu (které probíhalo přes e-mail) 
a proč více jak měsíc nereagoval na žádné podněty – odpovědí bylo „velmi osobní důvody“ 

Ubod č. 2: Mistrovství republiky 2008 
− seniorát ví, že klub CCCC Hořice připravuje přihlášku, kterou hodlá seniorátu předat s kompletní 

dokumentací → pokud CCCC splní podmínky prepropozic, dle přiložené dokumentace seniorát co 
nejrychleji rozhodne (pokud CCCC splní požadavky seniorát přihlášku podpoří) TP

1
PT 

− doplnění prepropozic ze strany viceprezidenta → jednalo se zejména o divoké kartě viceprezidenta, 
ale jako u zbylých připomínek, nebude na ně brán zřetel (tzn. prepropozice se dodatečně měnit 
nebudou), protože navrhované změny byly vzneseny pozdě – až po schválení prepropozic 

− Učasový plán U: vypracuje viceprezident (v pátek se odehrají skupiny a první kolo čtvrtfinále, v sobotu 
čtvrtfinále a semifinále, v neděli finále), budou se hrát časově neomezené hry a finále bude hráno na 
2 vítězné zápasy (ne na 3 jak bylo diskutováno na základě podnětu viceprezidenta) 

− na základě několika upřesnění a nutných doplnění částí prepropozic, kde je uvedeno – seniorát 
vypracuje, viceprezident určí apod. – bude provedena aktualizace těchto prepropozic 

− Uodvolací výbor U (OV): ano, bude zřízen a členy OV jmenuje viceprezident v den konání/zahájení MČR 

Ubod č. 3: Rozhodčí 
− na webových stránkách budou v sekci „Dokumenty“ zveřejňována rozhodnutí DaRK TP

2
PT 

− senior-praetor se zavázal (snad do 14 dnů ode dne zasedání) vydat 2 edikty – 1. edikt pro asociační 
a 2. edikt pro golf kroket (tyto edikty budou upravovat podmínky pro získávání licencí rozhodčí) 

Ubod č. 4: Složení Nominační komise 
− T. Vrtný rezignoval na svou funkci v NK a viceprezident ji přijal, namísto něj byl jmenován novým 

členem NK J. Dehner 
− prezidentka pověří NK jednáním v otázce kvalifikačního turnaje v JAR na MS v golfkroketu (na 

základě projeveného zájmu ze strany M. Pažďory) 
− prezidentka se zavázala vyřešit (oficiálně rozhodnout) situaci vzniklou kolem udělení divoké karty na 

MS TP

3
PT na Novém Zélandu do 27. 11. 2007 

Ubod č. 5: Napomenutí klubu FNCC Ostrava 
Seniorát upozorní vedení FNCCO na čl. 7 §4 odst. 2 Stanov AČMK („Seniorát může rozhodnout, že klub 
zanikne, v případě, že klub neuspořádal za kalendářní rok ani jednu soutěžní akci konanou pod patronací 
AČMK.“) a požádá o zlepšení v příští sezóně (učiní tak prezidentka) 

Ubod č. 6: Žebříček golf kroketu 
viceprezident navrhuje vytvořit čistě český GC žebříček, přičemž výsledky do něj zahrnuté se budou odesílat 
do světového žebříčku (v současné chvíli to visí na zaneprázdněnosti webmastera (T. Vrtný), který řeší jiné 
priority); prezidentka je pověřena prozkoumáním možnosti, zda by stejný přepočet do světového žebříčku 

                                                

TP

1
PT Seniorát v průběhu svého zasedání několikrát konzultoval S. Vorla z CCCC, který v případě schválení přihlášky bude ředitelem turnaje 

– projednávaná byla zejména možnost pro S. Vorla jako ředitele MČR hovořit jménem AČMK (za účelem získat pro AČMK dotaci 
z kraje na pořádání mistrovství), která bude v případě aktuálnosti řešena plnou mocí seniorátu, která se bude vztahovat pouze na tuto 
konkrétně vymezenou situaci. (Stran plné moci pověří prezidentka seniorku-kancléřku Martinu Navrátilovou její přípravou.) 
TP

2
PT Do budoucna bude totéž fungovat i pro jednotlivé členy seniorátu. 

TP

3
PT Divoká karta byla od WCF udělena Míru Havlíkovi, nicméně předchozí NK (ve složení H. Marečková, T. Vrtný, O. Stankuš) rozhodla 

o jeho nenominování. Cca po měsíci od rozhodnutí NK přišlo rozhodnutí WCF, že divoká karta byla udělena. 
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nešel provádět i v případě AC; viceprezident připraví konkrétní informace pro další zasedání seniorátu (aby 
mohl být vydán příslušný reskript) 

Ubod č. 7: Internetové stránky AČMK a reklama 
byla probírána nutnost určit osobu, která bude pověřena odpovědností za webové stránky; seniorát se 
dohodl, že jí bude stávající senior-praetor 

SR č. 53: Osobou, která je odpovědná za webové stránky AČMK, je jmenován Otakar Stankuš. 

řešila se otázka reklamy na webu AČMK: 
− sponzoři pro turnaj – reklama bude umístěna u propozic k jednotlivým turnajům (viz Schéma 1) 
− sponzor na turnajích kategorie ExtraClass (viz Schéma 2) 

Schéma 1: v případě propozic – loga většinou neklikatelná, v případě generálního sponzora ExC odkaz 
klikatelný z propozic i z mainpage, možnost umístit odkaz na další sponzory formou odkazu z klubových 
webových stránek 

Turnajové propozice

Funkcionáři prostor pro turnajové sponzory

-

-

-

Propozice

-

-

-

Výsledky turnaje

Loga/názvy turnajových 

sponzorů vepsána do polí 

(otázka rozkliknutí na 

sponzorovy webové stránky 

bude upřesněna)

Schéma 2: například umístění loga generálního sponzora MČR (obecně ExCl) na Homepage www.kroket.org: 

webu (v kontextu ExC) 

U ký turnaj (resp. otázka celkově Karlovy Vary – Březová)

LIŠTA

ROLO

Název generálního sponzora

Nápis: Generální sponzor MČR 2008

HEAD

Místo pro logo 
generálního 

sponzora ExC

prezidentka byla pověřena zpracováním výše sponzorských darů ve vztahu k velikosti/umístění reklamy na 

bod č. 8: Silvestrovs  
Seniorát určil tyto podmínky, aby AČMK zastřešilo tuto akci: 

 příp. manažerovi 

„Karlovarského klubu“ 

Ve Lhotce dne 24. listopadu 2007 

− pořadatel proplatí dopravu, ubytování, stravu turnajovému rozhodčímu, delegátovi a
− manažer turnaje musí být členem AČMK 
− turnaj nebude open 
− poslední turnaj pod AČMK bez registrace 
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