
Zápis ze Zasedání Seniorátu Asociace českomoravského kroketu 
konaného dne 17. ledna 2010 v restauraci Kamera v P raze 

 
PŘÍTOMNÍ: 
Vrtný, Tomáš – prezident 
Plachý, Jiří – viceprezident 
Hajnová, Hana – senior-kancléř 
Stankuš, Otakar – senior-praetor 
 
PRŮBĚH 
 
bod č.1: XIII. Sněm 

- proběhne druhý nebo třetí březnový víkend ve spojení se seminářem 
rozhodčích (termín upřesní prezident po jednání s předsedy klubů); 

- prezident vydá příslušnou Encykliku v týdnu od 25. ledna; 
- program:  

o Seniorát připraví do data konání Sněmu aktuální verzi (znění) 
Soutěžního řádu AČMK 

o Prezident připraví znění Jednacího řádu Sněmu AČMK 
o Na podnět DaRKu bude podán následující návrh na změnu Stanov 

AČMK - změna čl. 7 §7 odst. 3 na:  
„V kompetenci Disciplinární a rozhodčí komise je zejména:  
a, moci pozastavit platnost licence rozhodčího v případě porušení 
povinnosti rozhodčího  
b, omezit právo člena AČMK účastnit se utkání a soutěží konaných pod 
patronací AČMK, a to pouze pro hrubě nesportovní chování na akci 
pořádané pod patronací AČMK  
c, jako konečná instance rozhodnout o interpretaci herních pravidel.“  
 

bod č. 2: Sout ěžní řád 
- V Soutěžním řádu budou změněny následující body: 

o bod H1A1(b.) � zrušen 
 

o v bodech H2(c), H4(b) a O1(c4) aktualizace odkazu na M1(o) (namísto 
dosud uváděného M1(n)) 
 

o mění se bod T1 v bodě (c) a je přidán nový bod (d): 
 

„c. JINÉ FORMY HRY. Časové limity stanovené podle Ustanovení T1(a) 
pro jiné formy hry jsou: 
1. pro hry na kurtech o rozměru délkové jednotky menší než ¾ 

standardních 7 yardů ne menší než 2 hodiny; 
2. pro 14 bodové hry na standardních kurtech ne menší než 1.5 hodiny; 
3. pro krátký kroket nebo pro 14 bodové hry na kurtech o rozměru délkové 

jednotky menší než ¾ standardních 7 yardů ne menší než 1 hodina. 



d. GOLFKROKETOVÉ HRY.   Časové limity stanovené podle Ustanovení 
T1(a) pro golfkroketové hry jsou: 
1. pro 7bodové hry ne menší než 40 minut; 
2. pro 13bodové hry ne menší než 60 minut; 
3. pro 19bodové hry ne menší než 80 minut.“  

o � mění se bod T2(a) na znění: 

„a. OBECNÝ POSTUP.  
1. Byl-li na danou hru stanoven časový limit, hráči by měli zařídit, aby 

nezávislá osoba anebo v krajním případě jeden z nich, byl odpovědný 
za zřetelné ohlášení, že bylo dosaženo časového limitu. 

2. Pro samotný účel posouzení, zda strikerův tah končí před, anebo poté 
co bylo oznámeno dosažení časového limitu, se má za to, že jeho tah 
končí a protivníkův začíná ve chvíli, kdy provedl úder do strikerovy 
koule, nebo kdy se mělo za to, že tak učinil v posledním úderu svého 
tahu. 

A. Hra asociačního kroketu následně pokračuje po dodatečný 
časový úsek, během nějž striker dokončí svůj tah a jeho protivník 
pak odehraje jeden tah. 

B. Hra golfkroketu následně pokračuje po dodatečný časový úsek, 
během nějž striker dokončí svůj tah a poté se odehraje 8 dalších 
tahů.  

3. Strana, která dosáhla většího počtu bodů na konci dodatečného 
časového úseku je vítězem. Pokud obě strany dosáhly stejného počtu 
bodů, hra pokračuje, a strana, která dosáhne bodu nejdříve, bude 
vítězem (jakékoli další body dosažené v tomto posledním úderu se 
ignorují).“ 
 

o Mění se bod H2 � Bod H2(c) se mění na nový bod H2(d) a v bodě 
H2(c) je nově definována diskvalifikace a odstoupení 
 

„H2(c) Definice diskvalifikace a odstoupení z turnaj e. Diskvalifikací se 
rozumí rozhodnutí v tomto smyslu učiněné managerem dle M1(o) nebo 
rozhodčího dle Pravidla 55 Pravidel asociačního kroketu 6. edice. 
Odstoupením se rozumí takové ukončení účasti hráče na turnaji, které 
manager po zvážení shledal oprávněným.“ 

o Mění se bod S � je přidán nový bod S6 
 

„S6 Důsledky diskvalifikace a odstoupení z turnaje. 
a. ODSTOUPENÍ. Pro účely vyhodnocení výsledků turnaje budou 
započítávána všechna odehraná utkaní; zvoleným herním systémem 
stanovená utkání, která odehrána nebyla, se kontumují v neprospěch 
odstoupivšího hráče. 
b. DISKVALIFIKACE.  Pro účely vyhodnocení výsledků turnaje se všechna 
odehraná utkání i zvoleným herním systémem stanovená utkání, která 
odehrána nebyla, kontumují v neprospěch diskvalifikovaného hráče.“ 

o Mění se bod Z � bod Z2 se mění na nový bod Z3 a bod Z2 bude mít 
následující znění: 



 
„Z2 DISKVALIFIKACE A ODSTOUPENÍ Z TURNAJE 
a. ODSTOUPENÍ Z TURNAJE : Po odstoupení z turnaje žádná utkání na 

turnajích nebudou započítávána do žebříčku v případě, že tato utkání 
nebyla zahájena v souladu s Pravidlem 4(a) Pravidel asociačního 
kroketu 6. edice ani umístěním první koule hry na jednu ze dvou 
startovních čar, respektive v souladu s pravidlem 5(b) Pravidel 
golfkroketu umístěním první koule hry na místo ve vzdálenosti do 1 
yardu (914 mm) do rohu IV a to do kurtu.  

b. DISKVALIFIKACE : Po diskvalifikaci se do žebříčku započítají všechna 
kontumovaná utkání diskvalifikovaného hráče.“ 
 

o Mění se bod Z3 na následující znění: 
 

„Z3 VÝJIMKY  
Vicepresident je oprávněn udělit výjimku z Ustanovení a Příloh Soutěžního 
řádu kromě Ustanovení H1(a)(1), H2, F1(a) a R.“  
 

o Mění se bod M1(i)(7) na následující znění: 
 

„PROGRAM. Upravovat program turnaje dle vlastního uvážení, jmenovitě: 
7. (…) viz Příloha 3.“ 

 
bod. č. 3: CCKV 
Diskutována otázka doplacení startovného za Open Mill Cup 2009 – president 
přislíbil, že doplacení částky 1180,-Kč s Miroslavem Pažďorou co nejdříve projedná.  
 
bod. č. 4: Mistrovství České republiky v kroketu 2010 + kalendá ř turnaj ů 

- Seniorát obdržel dvě ústní nabídky na pořádání MR 2010 a to od CCD Telč a 
SKK Silesia – po projednání nabízených podmínek pro pořádání Seniorát 
přijal přihlášku CCD Telč, a to z toho důvodu, že na rozdíl od SKK Silesia 
nepožadoval klub finanční spoluúčast AČMK na pronájmu hřiště 

- Jak bylo stanoveno propozicemi, 2/3 z vybraného startovného půjdou 
pořádajícímu klubu na pokrytí části organizačních nákladů spojených s MR 
2010 

- Diskutovány podmínky pro případného generálního sponzora MR 2010 – 
Seniorát se shodl, že AČMK nehledá sponzora pro MR, ale partnera pro 
Asociaci – výměnou za změnu názvu MR na několik let v závislosti na délce 
projektu 

o Minimální náklady na uspořádání MR vyčísleny na 25.000,-Kč 
o Co může AČMK sponzorovi nabídnout – prostor na webových 

stránkách; název turnaje (MR) včetně PR; reklamu na výbavě české 
kroketové reprezentace (na výbavě kterou AČMK poskytne) – na 
turnajích jako je MS, ME, MKE, mezinárodní test-match; bannery na 
turnajích (pokud je sponzor dodá) 

o Seniorát má informace, že Štěpán Hazdra momentálně 
s potencionálním sponzorem vyjednává, pověřil proto vicepresidenta, 



aby zjistil více informací o tomto jednání – zejména v jaké fázi se toto 
vyjednávání nachází, jaká je poptávka/nabídka ze strany sponzora a 
jaký je celkový status quo � na základě těchto informací pak může 
Seniorát případně modifikovat svou pozici – tuto modifikaci musí 
Seniorát schválit jako celek a stanovit osobu, která bude Seniorát 
v potencionálních dalších jednáních zastupovat (touto osobou 
předběžně stanoven vicepresident) 

- Odvolací komise  
o bude jmenována vicepresidentem, všichni členové odvolací komise 

musí být členy AČMK 
o musí být jmenována nejpozději do losování na MR 2010 
o na kvalifikaci nebude 

- divoké karty – Seniorát se shodl na následujících termínech pro udělení 
divokých karet: 

o vicepresident udělí divokou kartu nejpozději do 20.května 2010 
o Nominační komise udělí divokou kartu nejpozději do 31.března 2010 

(vicepresident s tímto termínem obeznámí předsedu nominační komise) 
- Los na MR 2010 proběhne 6.6.2010 po kvalifikačním turnaji 
- Kalendář turnajů 

o Vicepresident seznámil členy Seniorátu s kalendářem turnajů na 
sezónu 2010 a přislíbil, že jej nejpozději do konce ledna zveřejní na 
webových stránkách 

bod. č. 5: WTC + další zahrani ční turnaje  
Seniorát diskutoval o zahraničních turnajích, kterých by se letos měli zúčastnit čeští 
hráči, a pokusil se stanovit mezi nimi priority. 

- Mezinárodní utkání Česko-Německo-Švédsko 
o letos nejsme schopni nabídnout, aby se tento turnaj konal u nás 
o president seznámil Seniorát s aktuální situací, kdy se diskutuje o místě 

konání turnaje: německá a švédská strana preferují konání ve Švédsku, 
což je pro nás ale značně problematické – zejména kvůli dopravě a 
velké vzdálenosti (obava, že by čeští hráči z těchto důvodu ztratili o 
účast zájem) � Seniorát se proto shodl, aby president vedl jednání 
směrem k tomu, aby se turnaj konal v Hamburku � pokud to nepůjde, 
pak se president pokusí vyjednat účast v turnaji Rakousko-Německo-
Švýcarsko Pokal, pokud by nevyšlo ani to, pokusil by se domluvit 
bilaterální zápas s Německem či Rakouskem 

- Priority: 
1. WTC (Mistrovství světa týmů) 
2. Testmatch CZE-SWE-GER 
3. MKE (Mistrovství kontinentální Evropy) 
4. ME (Mistrovství Evropy jednotlivců na Jersey) 

- WTC 
o Podáme přihlášku do nejnižší úrovně 



o Diskutována otázka manažera reprezentace – president navrhoval šéfa 
Nominační komise, kancléř tlumočil návrh šéfa Nominační komise, že 
by bylo vhodné, aby jím byl president � Seniorát se shodl, že tuto 
otázku musí v letošní sezóně vyřešit  

o president zvažuje svoji účast na WTC � rozhodnutí padne nejpozději 
na březnovém Sněmu 

bod. č. 6: Další  
- kancléřka napíše Brianu Storeymu ohledně dotazu, zda bude možné čerpat na 

WTC prostředky z WCF Development Programme 
- body pro březnové jednání: 

o zápis z turnaje (zjednodušení, tisk formuláře z webu, otázka funkce 
delegáta) 

o manažer české kroketové reprezentace – kdo by měl být, co by měl 
dělat 

o odměny pro rozhodčí – odměny nad rámec uhrazení cestovních náhrad 
a diet 

o předběžný seznam lidí, kteří by v letošní sezóně mohli složit 
rozhodcovské zkoušky 

o rámec WCF DP – příprava střednědobé koncepce 
o stanovení priorit, kterých chce Seniorát dosáhnout (stanovení cílů, 

stanovení střednědobého pracovního plánu) 
o příprava formuláře pro podání protestu či žádosti Seniorátu 

 
 
 

 
17. ledna 2010 

 


