
Zápis ze Zasedání Seniorátu AČMK, 14. března 2009 

Zápis ze Zasedání Seniorátu Asociace českomoravského kroketu 
konaného dne 14. března 2009 e-mailovou korespondencí 

PŘÍTOMNÍ: 
Marečková, Hana – president 
Plachý, Jiří – vicepresident 
Dehner, Jan – senior-kancléř 
Hazdra, Štěpán – senior-praetor 

PRŮBĚH: 
Ubod č. 1: Interclub 2009 
Na základě seniorátní výzvy z 6. 8. 2008 na pořádání Interclubu 2009 se seniorátu přihlásil jediný zájemce 
a to Spojený kroketový klub Silesia, o. s. Přihláška byla podána pouze v ústní podobě. Seniorát přihlášku 
projednal a přijal.  

SR č. 70: Hostitelským klubem turnaje Interclub 2009 bude Spojený kroketový klub Silesia, o. s. 

Ubod č. 2: Kroketové soustředění 
Ve dnech 4. – 5. 4. 2009 se uskuteční předsezónní kroketové soustředění, které bude obsahovat tyto 
3 bloky:  

1. seminář o pravidlech (AC i GC) a pro zájemce o licenci rozhodčího i rozhodcovské zkoušky 
(doporučeno zejména rozhodčím, kterým vypršela 3. 3. 2009 licence) + seminář k "dlouhé hře";  

2. školení manažerů turnajů – seznámení se s novinkami v Soutěžním řádu a připomenutí základních 
manažerských povinností a práv;  

3. Sněm AČMK. 

Přihlášení účastníci:  
− Marečková H. (Telč) 
− Plachý J. (Telč)  
− Hazdra Š. (Telč)  
− Hajn D. (Telč) 
− Dehner J. (Havířov) 
− Vrtný (Havířov) 
− CCCC Hořice (6 – 10 osob) 
− Navrátil B. (Ostrava) 
− Navrátilová M. (Ostrava) 
− Radová M. (jen sobota) (Karlovy Vary-Březová) 
− Pažďora M. (jen sobota) (Karlovy Vary-Březová). 

Seniorát sestaví program a nejpozději 14 dní před konáním obešle účastníky. 

Ubod č. 3: Žádost o udělení kategorie open 
Zástupce sportovního klubu Karlovy Vary-Březová paní Marion Radová se obrátila na seniorát s následující 
žádostí: "Co máme udělat pro to, abychom mohli náš červencový turnaj presentovat jako mezinárodní open 

turnaj. Máme možnost sponsoringu a vypsat i price money.Chtěli bychom to samozřejmě organizovat pod 

záštitou asociace a myslím si, že bychom tak mohli trochu srovnat krok s kroketem v Německu, Egyptě atd." 

Seniorát se rozhodl pro zamítnutí žádosti o udělení kategorie open, protože se domnívá, že manažerka 
tohoto turnaje nemá dostatek zkušeností pro pořádání mezinárodního turnaje. Dále také proběhla diskuse 
nad otázkou, zda udělovat kategorii open jinému subjektu než řádně registrovanému klubu v AČMK. Ta 
prozatím nevyústila v žádné konkrétní závěry, mj. protože presidentka informovala ostatní seniory 
o rozhovoru s M. Pažďorou, který oznámil, že během března 2009 proběhne valná hromada jejich klubu, kde 
by měly být odstraněny formální nedostatky a klub by měl ještě před sezónou podat registraci do AČMK. 

14. březen 2009 
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