
Zápis ze Zasedání Seniorátu AČMK, 18. dubna 2009 

Zápis ze Zasedání Seniorátu Asociace českomoravského kroketu 
konaného dne 18. dubna 2009 e-mailovou korespondencí 

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

PRŮBĚH: 
Ubod č. 1: Nominační komise 

na základě dlouhodobé nečinnosti Nominační komise a požadavku vzneseném jedním z potenciálních 
kandidátů na člena NK, byly revidovány Seniorátní reskripty č. 41 a 45 přímo se týkající zřízení, fungování 
a činnosti NK 

SR č. 73: Ruší se Seniorátní reskripty č. 41 a č. 45. 
 
SR č. 74: Zřizuje se tříčlenná Nominační komise AČMK jmenovaná vicepresidentem, jejíž funkční období bude 
končit 7 kalendářních dnů po takovém zasedání Sněmu AČMK, který zvolil vicepresidenta. Vicepresident může 
po konzultaci v Seniorátu Nominační komisi jako celek odvolat, a to v případě její nečinnosti.  
V kompetenci Nominační komise je: 

1. určovat hráče pro turnaje konané v zahraničí, které svým Ediktem určí president, 
2. určovat hráče pro turnaje konané v tuzemsku, které svým Ediktem určí vicepresident, 
3. činit další rozhodnutí, ke kterým bude vicepresidentem nebo Seniorátem zmocněna.  

Turnaji uvedenými v bodě (1) a (2) jsou zejména všechny reprezentační akce a turnaje, dále tuzemské 
a zahraniční turnaje, na nichž by hráč startoval za zvýhodněných (materiálních nebo finančních) podmínek 
získaných či poskytnutých prostřednictvím AČMK. V dostatečném předstihu před každým takovým turnajem, 
musí president nebo vicepresident svým Ediktem uložit Nominační komisi počet hráčů, jež mají být 
nominováni, a termín, do kdy se tak má stát, příp. další relevantní náležitosti. 
Za účelem přehlednější komunikace konzultuje president a vicepresident s Nominační komisí před začátkem 
sezóny kalendář mezinárodních turnajů a Turnajový kalendář AČMK a společně stanovují předsezónní 
přehled turnajů, na které by AČMK chtěla vyslat své hráče. 

Ubod č. 2: Udělení licence rozhodčího 

senior-praetor navrhl na základě dosažených výsledků z rozhodcovských zkoušek konaných 5. 4. 2009 
v Bříšťanech, resp. 12. 4. 2009 v Ostravě udělit časově omezenou licenci Tomáši Vrtnému, resp. Borisi 
Navrátilovi; všemi členy seniorátu byl návrh schválen 

SR č. 75: Seniorátem AČMK je na návrh seniora-praetora udělena licence rozhodčího Tomáši Vrtnému (golf 
kroket) s platností do dne 5. 4. 2010. 
 
SR č. 76: Seniorátem AČMK je na návrh seniora-praetora udělena licence rozhodčího Borisi Navrátilovi 
(asociační kroket, kategorie C) s platností do dne 13. 4. 2011. 
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