
Zápis ze zasedání seniorátu

Zápis ze zasedání seniorátu AČMK
konaného dne 21.února 2012 v Praze a dále e-mailovou komunikací a následně uzavřeného dne  

17.března v Praze

PŘÍTOMNÍ:

Štěpán Hazdra (president)
Jan Čihák (vicepresident)
Otakar Stankuš (senior praetor)

PRŮBĚH:

Úvod
President určil následující body k projednání:

1. Změny Soutěžního řádu
2. Označení a zkratky v zápisu výsledků zápasů
3. Školení rozhodčích
4. Mezinárodní akce
5. Doporučení DaRK

Zbylí členové s navrženými body souhlasili.

Vicepresident Jan Čihák konstatoval, že stále neobdržel od svého předchůdce ve funkci jím vydané 
edikty (jejich seznam, jakož i znění) a udělené výjimky. President přislíbil urgovat Jiřího Plachého v 
této věci.

Bod č.1: Změny Soutěžního řádu

Seniorát schválil následující seniorátní reskript:

SR č.92: Poruší-li manažer své povinnosti vyplývající ze Soutěžního řádu, dopustí-li se chyby v 
aplikaci Soutěžního řádu, nebo poruší-li své povinnosti vyplývající z ediktů vicepresidenta, 
rozhoduje o míře závažnosti provinění vicepresident, který i stanoví sankci.

Následovala debata o změně, resp. zrušení Zápisu z turnaje. A dále obsáhlá debata ke změnám v 
Soutěžním řádu, jež následně vyústila do jeho aktualizované podoby.

SR č.93: Vydává se aktualizovaný Soutěžní řád ve znění Soutěžní řád

Bod č.2: Označení a zkratky v zápisu výsledků zápasů

Jako označení kontumovaného zápasu ve výsledcích bude použito písmeno K.

Seznam používaných zkratek a příklady zápisů výsledků z turnajů budou uvedeny v příloze 
Soutěžního řádu. Tato příloha bude připravena v průběhu tohoto roku.
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Bod č.2: Interclub 2012

AČMK uhradí po předložení rozpočtu zatím nespecifikovanou část nákladů pořadatelskému klubu. 
Výše úhrady se bude pravděpodobně pohybovat okolo částky vybrané na startovném na tento 
turnaj.

Vicepresident seznámil seniorát  s propozicemi.

Proběhla debata k navrhovanému hernímu systému. 
 
Bod č.4: Mezinárodní akce

Prezident seznámil seniorát s možnou účastí reprezentace na mezinárodních akcích. Jako prioritní 
akce pro účast repre na rok 2012 bylo určeno Mistrovství světa týmů v Golf kroketu, jež se 
uskuteční začátkem prosince v Egyptě.
Velká pozornost je také věnována nabídce německé strany na uspořádání utkání Německo-Česko-
Švédsko. Dále pozvání na turnaj v GC od belgické federace.
V České republice by měl být mezinárodním turnaj Mill Cup v Karlových Varech, pořadatel ale 
stále nezažádal o statut „open“.

Bod č.5: Doporučení DaRK

Seniorát doporučuje DaRK, aby se zabývala kontumacemi zápasu, resp. popisem jejich podmínek a 
důsledků.

Závěr

17.března 2012
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