
Zápis ze zasedání seniorátu

Zápis ze zasedání seniorátu AČMK
konaného dne 15.ledna 2013 v Praze

PŘÍTOMNÍ:

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

PRŮBĚH:

Úvod
Seniorát určil následující body k projednání:

– zřízení Reprezentačního úseku
– Mistrovství České republiky v AC 2013
– změny v Soutěžním řádu

Bod č.1: 

SR č.101
Ruší se Seniorátní reskript č.74

SR č.102: 
Zřizuje se tříčlenný Reprezentační úsek AČMK, jehož členy jsou president, manažer reprezentace 
a nominační manažer. Manažera reprezentace a nominačního manažera jmenuje president.. 
Funkční období Reprezentačního úseku začíná jmenováním jeho členů presidentem do 7 dnů po 
jeho zvolení Sněmem AČMK a končí 7 kalendářních dnů po takovém zasedání Sněmu AČMK, 
který zvolil presidenta. President může manažera reprezentace i nominačního manažera kdykoli 
odvolat, a to zejména v případě jejich nečinnosti. Po odvolání člena Reprezentačního úseku musí 
president jmenovat jeho nástupce nejpozději do 7 kalendářních dnů.
President řídí Reprezentační úsek. President informuje o činnosti Reprezentačního úseku 
pravidelně seniorát na jeho zasedáních a podává zprávu o činnosti Sněmu.
V kompetenci manažera reprezentace je zejména: finální domluva s managementem turnaje, 
zajištění dopravy, zajištění ubytování, plánování společných tréninkových kempů reprezentace, 
shánění finančních prostředků na jednotlivé akce.
V kompetenci nominačního manažera je zejména: sledování hráčů a jejich hodnocení již 
stanovenými nominačními kritérii, výběr hráčů do reprezentace a do širší nominace, oslovování 
hráčů s nabídkou repezentace, nominace hráčů na konkrétní akce. 
V kompetenci Reprezentačního úseku 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 presidentem 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 
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Reprezentačnímu úseku počet hráčů, jež mají být nominováni, a termín, do kdy se tak má stát, 
příp. další relevantní náležitosti.
Za účelem přehlednější komunikace konzultuje vicepresident s Reprezentačním úsekem před 
schválením a vydáním Turnajového kalendáře AČMK kalendář mezinárodních turnajů. 

Bod č.2: Mistrovství České republiky v AC 2013

Jan Čihák informoval z pozice předsedy klubu KK Praha seniorát o změně rozhodnutí pražského 
klubu ohledně maximálního počtu herní dnů pro eventuální pořadatelství MR na 3. Následně již z 
pozice vicepresidenta informoval seniorát o přípravách letošního Mistrovství ČR v AC. Zájem o 
pořadatelství projevil pouze klub KK Praha. Dále vicepresident požádal ostatní přítomné členy 
seniorátu o jejich názor na herní systém a typ hry na MR. Následná debata byla ukončena 
doporučeními vicepresidentovi, který přislíbil dodání předběžných propozic MČR AC 2013 co 
možná nejdříve.

Bod č.3: Změny v Soutěžním řádu

Znovu byly diskutovány vicepresidentem navrhované změny Soutěžního řádu týkající se 
následujících oblastí:

– snížení počtu kategorií turnajů (zrušení local)
– oprava švýcarského systému pro GC tak, že netpoints (rozdíl skóre), lze použít pouze tehdy, 

když odehrál každý s každým nerozhodnutým hráčem
– umožnění nasazování hráčů do Švýcarského systému
– zpřehlednění časových limitů pro AC, podobně jako u GC
– zavést kumulativní časové limity, dle WCF 16 Conduct and Time Limits of Games  

Seniorát o žádné z navrhovaných změn nehlasoval. 

Závěr

15.leden 2013
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