
Zápis ze zasedání seniorátu

Zápis ze zasedání seniorátu AČMK
konaného dne 7.července 2012 v Hořicích v Podkrkonoší

PŘÍTOMNÍ:

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

PRŮBĚH:

Úvod
Seniorát určil následující body k projednání:

1. Interclub 2012 - zhodnocení
2. Mistrovství republiky v AC 2013 
3. Termín Sněmu AČMK
4. WWW stránky
5. Změny Soutěžního řádu

Bod č.1: Interclub 2012 - zhodnocení

Seniorát zhodnotil právě proběhnuvší turnaj Interclub jako zdařilý a ocenil, že proběhl bez větších 
problému. Dále bylo vyjádřeno poděkování hostitelskému klubu za domáckou atmosféru, kterou se 
podařilo vytvořit pro všechny účastníky.
Připomínky k časovému průběhu vyjádřil president, ale v následné diskuzi uznal, že se jednalo o 
věci nepodstatné.
Přeúčtování finančních prostředků a finanční uzávěrku zajistí kancléř do 30.8.2012.

Bod č.2: Mistrovství republiky v AC 2013

Seniorát vyzval vicepresidenta, aby nejpozději do 30.8.2012 ověřil zájem klubů o pořadatelství 
Mistrovství republiky jednotlivců v AC 2013.
Seniorát vyjádřil zájem na spojené organizaci této akce moravsko-slezskými kluby (SKK Silesia a 
FNCC Ostrava), vzhledem k jejich několikaleté absenci při pořádání vrcholných akcí.
Seniorát schválil prověření možné spolupráce s Rakouskem pro pořádání MR v AC. President zjistí 
možnost této spolupráce a eventuální náklady z toho vyplývající do 30.8.2012
President dála zjistí možnou spolupráci s radnicí Prahy 8 pro možné konání tohoto a dalších turnajů 
v Praze.

Bod č.3: Termín Sněmu AČMK

Jako termín konání letošního Sněmu AČMK doporučuje seniorát 1. nebo 2. víkend v říjnu.
Místem konání by měla být s největší pravděpodobností Telč.
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Bod č.4: WWW stránky

Seniorát doporučuje kontaktování Tomáše Majera ohledně zjištění stavu práce na nové úvodní 
WWW stránce AČMK (zajistí president). Seniorát v této souvislosti vyjadřuje plnou podporu 
myšlence změny internetové prezentace organizace. Stránka by měla být uživatelsky přívětivější a 
obsahovat hlavně základní informace určené široké veřejnosti a zvláště všem zájemcům o hru 
kroket, fotografie a novinky.

Bod č.5: Změny Soutěžního řádu

Seniorát se shoduje v potřebě přípravy změn Soutěžního řádu, přičemž Soutěžní řád bude 
samozřejmě měněn až po ukončení probíhající turnajové sezóny.
Ve stádiu příprav jsou změny v těchto okruzích:

 Švýcarský herní systém, konkrétně postup pro určení postupujících při turnajích v GC
 Hra odehraná mimo herní systém nebo hra odehraná chybně (mylně). Seniorát se přiklonil k 

názoru kontaktovat WCF pro konzultaci.
 Kategorie turnajů v závislosti na účasti hráčů a jejich postavení v žebříčku.

Závěr

7.července 2012
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