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Zápis ze zasedání seniorátu AČMK
e-mailová komunikace a konferenční hovor

PŘÍTOMNÍ:

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

PRŮBĚH:

Úvod
Ústředním bodem jednání byly organizační záležitosti MČR v AC 2013.

Bod č.1: Mistrovství České republiky v AC 2013

Seniorát schválil jako spolupořadatele MČR v AC 2013 klub KK Praha, přičemž výše maximálního 
spolupodílu AČMK na nákladech spolupořadatelského klubu je stanovena na maximálně Kč  
10.000,-.

Bod č.2: Parametry turnaje Mistrovství České republiky v asociačním kroketu 2013

Byly schváleny následující parametry turnaje Mistrovství České republiky v asociačním kroketu 
2013 pro jeho zaření do kategorie ExtraClass :

SR č.104
Ve smyslu právních norem souvisejících se Soutěžním řáden se pro účely pořádání MČR v 
asociačním kroketu v roce 2013 stanovuje:
a) herní systém coby vyřazovací, kterýžto následuje po utkáních ve 2 skupinách po 6 hráčích;
b) 26-ti bodové hry podle rozšířených pravidel (varianta volitelné zdvižení nebo kontakt) v 
souladu s Pravidlem 36;
c) minimální počet dní pro dobu trvání turnaje není určen;
d) 4-6 kurtů bez ohledu na to, zda se budou, nebo nebudou hrát paralelní hry;
e) turnaj se odehraje při nejméně 8 hráčích.

Bod č.3: Změny v Soutěžním řádu 

Byly diskutovány navrhované změny Soutěžního řádu. Změny Soutěžního řádu v níže uvedených 
bodech byly seniorátem schváleny:

S3 SKUPINY

 f.      TIE.

1.     Mají-li dva hráči, kteří se spolu již utkali, stejný počet vítězství, lépe se umístí ten, 
který vyhrál jejich vzájemný zápas.
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2.     

A) AC: Má-li více hráčů, kteří se spolu všichni navzájem utkali, stejný počet vítězství, 
lépe se umístí ten, kdo vyhrál více vzájemných zápasů mezi těmtito hráči.

B) GC: Má-li více hráčů, kteří se spolu všichni navzájem utkali, stejný počet vítězství, 
lépe se umístí ten, kdo vyhrál více vzájemných zápasů mezi těmtito hráči. Nelze-li 
takto určit pořadí rozhodne rozdíl celkového skóre ve vzájemných zápasech 
nerozhodnutých hráčů. Od Součtu získaných bodů hráče se odečte součet bodů jeho 
soupeřů ve vzájemných zápasech a v pořadí se umístí lépe ten, který bude mít vyšší 
rozdíl skóre. Pořadí hráčů určí hodnota rozdílů skóre v sestupném pořadí.

3.     Má-li více hráčů, z nichž ne všichni se spolu navzájem utkali, stejný počet vítězství, 
nejlépe z nich se umístí ten, který porazil všechny tyto ostatní hráče, kteří vyhráli stejný 
počet zápasů. Je-li zapotřebí dále určit pořadí mezi těmito ostatními hráči, postupuje se 
dále tak, jakoby tie nastal jen mezi nimi. 

4.     Není-li takto určeno pořadí, použije se v případě potřeby buď los nebo tie-break 
určený podle M1(i)(7).

 

Z2 ODSTOUPENÍ A DISKVALIFIKACE

a.       ODSTOUPENÍ ZE HRY: Po odstoupení hráče ze hry bude skóre započítáno ve prospěch 
soupeře, a to tak, že odstoupivšímu hráči bude započítán dosažený počet bodů v době jeho 
odstoupení a jeho soupeři bude započítán počet bodů odpovídající plnému počtu bodů dané hry. Z 
odstoupení ze hry vyplývá diskvalifikace nebo odstoupení z turnaje (viz. Ustanovení H2(c)).

b.      ODSTOUPENÍ Z TURNAJE: Po odstoupení z turnaje žádné zápasy na turnajích nebudou 
započítávány do žebříčku v případě, že tyto zápasy nebyly zahájeny 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.

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

Závěr
18.duben 2013
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http://www.kroket.org/docs/dokumenty.php?doc=souteznirad#M1

