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Zápis ze zasedání seniorátu AČMK
restaurace SOU100, Praha 10.2.2019

PŘÍTOMNÍ:

Štěpán Hazdra (president)
Michal Kotyk (vicepresident)
Otakar Stankuš (senior praetor)
Lucie Kotyková (kancléřka)

PRŮBĚH:

Bod č.1: Asociační handicaper

Na žádost presidenta aktualizoval David Hajn tabulku handicapů pro nezkrácené handicapové hry 
AC. Potřeba aktualizace vyplynula z předpokládaného zvýšení počtu nezkrácených handicapových 
her AC jak na nových kurtech v Telči, tak i na zahraničních akcích s účastí našich hráčů. David 
Hajn byl presidentem osloven, protože dlouhodobě sleduje výkony hráčů na domácích i 
zahraničních turnají. Zpracovaná tabulka bude předána Asociačnímu handicaperovi Janu Dehnerovi
ke schválení, eventuálně korekci a oficiálnímu zveřejnění.

Bod č.2 Mistrovství České republiky v Asociačním kroketu 2019

Předpokládaným termínem konání MČR AC 2019 je 5. až 7.červenec 2019. Místem konání bude 
kroketový areál v Telči. Seniorát uložil vicepresidentovi zpracovat turnajové propozice do konce 
března.  

Bod č.3: Turnajový kalendář

Videpresident zapracuje do turnajového kalendáře turnaje CC Dynamo Telč (přehled byl dodán 
pozdě) a zkoordinuje termíny turnajů ve spolupráci s kluby.

Bod č.4: Práce s mládeží

Senior-preator upozornil v souvislosti s připravovaným zahájením práce s mládeží na nutnost 
zpracování pravidel pro zajištění odborného dozoru a rozhodčích na akcích mládeže. Je nutno zvážit
financování, např. Proplácení cestovních náhrad. Tématem práce s mládeží se bude seniorát dále  
zabývat. 

Bod č.5: Staronoví hráči

Kancléřka obešle bývalé aktivní hráče s informací o dostavbě kroketových kurtů v Telči a z toho 
vyplývajícího zvýšení úrovně turnajů. AČMK má zájem na zvýšení počtu členů a aktivních hráčů.

Bod č.6: Financování AČMK

V návaznosti na debatu sněmu o dlouhodobém podfinancování organizace prověří president a 
kancléřka znovu možnosti grantů z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a další eventuality 
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získání prostředků na provoz AČMK.

Bod č.6: Školení rozhodčích

Senior-praetor upozornil na končící platnosti licencí rozhodčích. Školení rozhodčích bude v 
takovém termínu, aby platnosti byly prodlouženy včas.

Závěr
10.únor 2019
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