
 Zápis ze Zasedání Seniorátu Asociace českomoravského kroketu 
konaného dne 15. listopadu 2009 v hotelu Korado v České Třebové  

 
PŘÍTOMNÍ: 
Vrtný, Tomáš – prezident 
Plachý, Jiří – viceprezident 
Hajnová, Hana – senior-kancléř 
Stankuš, Otakar – senior-praetor 
 
PRŮBĚH 
 
bod č.1: Představení fungování nov ě zvoleného seniorátu – Tomáš Vrtný  

- Seniorát bude rozhodovat konsensuálně, hlasovat bude minimálně a to pouze 
v krajních případech, kdy bude nutné rychle rozhodnout; 

- preferováno bude jednání seniorátu osobně, nikoliv zprostředkovaně, a to 
nejlépe formou zasedání při vytipovaných turnajích sezóny 2010 (definitivní 
seznam bude upřesněn na dalším zasedání, předběžně diskutovány jako 
možné termíny: 22.5. Telč, 12.6. Hořice, 3. -5.7. Mistrovství republiky, 24.7. 
Telč, 28.8. Praha, 4. -5.9. Hořice, 18.9. Havířov, 2.10. Hořice); 

- seniorát se shodl na svolání Sněmu AČMK v březnu 2010 (termín bude 
upřesněn, s největší pravděpodobností se bude konat v sobotu v odpoledních 
nebo večerních hodinách) 

o senior-praetor do konce kalendářního roku vybere a navrhne místo 
konání Sněmu (ve spolupráci s ostatními seniory);  

o při příležitosti konání Sněmu bude uspořádáno školení manažerů a 
rozhodčích. 

 
bod č. 2: Příští Zasedání Seniorátu  

- další zasedání seniorátu proběhne 16. – 17.1 2010 v Praze, Seniorát se shodl 
na následujících bodech, o kterých by se mělo jednat: 

o CCKV – situace ohledně Open Mill cupu 2009 stále není vyřešena 
(zejména otázka zaplacení odvodů ze startovného) a je potřeba ji 
vyřešit; 

o Připravit finální verzi Soutěžního řádu; 
o Mistrovství republiky 2010 – pořádající klub, místo konání a další 

náležitosti; 
o o počtu zahraničních turnajů s možností české reprezentace – otázka 

stanovení priorit � prezident požádá Jana Dehnera o statistiku hráčů, 
kteří jezdí na zahraniční turnaje (v rámci reprezentace), zda to má vliv 
na četnost jejich účastí na domácích turnajích; 

o Zápisu z turnaje – otázka zjednodušení formuláře; 
o O odměnách pro rozhodčí – odměny nad rámec uhrazení cestovních 

náhrad a diet pro rozhodčí, kteří pocestují dělat rozhodčí na turnaj 
jiného než vlastního klubu; dle praetora by to mělo zvýšit motivaci pro 



kluby, aby měly alespoň jednoho rozhodčího i motivaci pro samotné 
rozhodčí, aby na turnaje cestovali; 

o Praetor si připraví předběžný seznam lidí, kteří by mohli v roce 2010 
dosáhnout na licenci kroketového rozhodčího; 

o o rámci WCF DP - příprava střednědobé koncepce; 
o Stanovení priorit, kterých chce nový Seniorát dosáhnout:  

� stanovení cílů, aby bylo možné po sezóně zhodnotit práci 
Seniorátu, 

� stanovit střednědobý pracovní plán; 
o o přípravě jednání s Německem o dalším ročníku vzájemného test-

matche v sezóně 2010 (otázka možného rozšíření o další státy); 
o Hledání vhodných příležitostí pro vznik dalšího kroketového klubu v ČR; 
o Jednacím řádu AČMK; 
o Přípravě formuláře pro podání protestu či žádosti Seniorátu (z důvodu 

sílící potřeby unifikovat tento komunikační prostředek); 
o Praetor si na toto zasedání také připraví podklady pro řešení v DaRKu, 

podklady k ORLC k pravidlům a také podklady pro odstranění 
nedostatků v golfkroketových pravidlech. 
 

bod. č. 3: Pravidelné reportování  
Seniorát se shodl, že se všichni jeho členové se budou navzájem na konci každého 
měsíce informovat o tom, na čem v daném měsíci jako senioři pracovali.  
 
bod č. 4: Seniorátní reskript o osob ě odpov ědné za web  
 
SR č. 82: "Osobou, která je odpovědná za webové stránky AČMK, je jmenován 
Tomáš Vrtný." 
 
 
 

15. listopadu 2009 


