
Zápis z XVIII.Sněmu AČMK

Zápis z XVIII. Sněmu Asociace českomoravského kroketu
konaného dne 24.listopadu 2012 v Praze

PŘÍTOMNÍ:

Štěpán Hazdra (president)
Jan Čihák (vicepresident)
Otakar Stankuš (praetor)
Stanislav Vorel (kancléř)
Petr Draslar (CCCC Hořice)
Leona Vorlová (CCCC Hořice)
Jiří Plachý (CCD Telč)
Hana Hajnová (CCD Telč)
Michal Kotyk (KK Praha)
Tomáš Vrtný (Silesia)

PRŮBĚH:

Úvod
Prezident seznámil delegáty s plánovaným programem sněmu. Uvedl, že vzhledem k tomu, že 
žádné zásadní návrhy a podněty nebyly podány v dostatečném předstihu tak, aby mohly být 
prodiskutovány a předloženy Sněmu v hlasovatelné podobě, nebude pravděpodobně žádný takový 
návrh předložen a Sněm se bude zabývat hlavně aktuálními problémy AČMK. 
Jednotlivé body jednání budou následující:
-zprávy seniorů
-personální otázky, volba nových seniorů
-prováděni změn Soutěžního řádu
-MČR v AC 2013
-různé

Bod č.1: Způsob hlasování XVIII. Sněmu:

Návrh:
„Na XVIII. Sněmu nebude nesekundovaný návrh hlasován, o personálních otázkách se bude 
hlasovat tajně, o ostatních věřejně, procedurální otázky bez sekundovaného protestu rozhodne 
předsedající Sněmu.“

 10 hlasů pro; 0  hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.1/XVIII

Bod č.2: Zpráva prezidenta

Na úvod své zprávy informoval prezident účastníky sněmu o aktuálním kroketovém dění na 
mezinárodní úrovni. Zmínil zvolení nového prezidenta WCF, stal se jím Amir Ramsis Naguib z 
Egypta. Světová kroketová federace (WCF) zvažuje úpravu členských statutů. Pokud bude návrh 
schválen, bude AČMK nabídnuta změna členského statutu z Observer na Associated. Nový statut by
obnášel povinost platit roční členský příspěvek 105,-liber, ale přinesl by výhodu garantovaných 
možností účasti na akcích pořádaných WCF a právo jednoho hlasu v rozhodování WCF. Prezident 
informoval účastníky sněmu, že úhrada členského příspěvku je přislíbena sponzorským darem.
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 Další část své zprávy věnoval prezident reprezentaci. Sněm byl seznámen se Zprávou nominační 
komise za rok 2012 (viz Příloha). Prezident zmínil problémy při obsazování reprezentačních akcí a 
konstatoval, že se se závěry uvedenými ve Zprávě NK ztotožňuje. V následné diskuzi se v 
podobném duchu vyjadřovali i ostatní přítomní. Úspěchem je zajištění reprezentační účasti na MS 
týmu v golf kroketu, kam je vyslán tým ve složení D.Hajn, M.Havlík, O.Stankuš, M.Pažďora. Pro 
příští rok je reprezentační prioritou obsazení jednoho místa na Mistrovství světa jednotlivců v AC, 
jež se bude konat 10. až 18.srpna v Nothinghamu (VB).
Z pozice manažera a turnajového rozhodčího jediného mezinádního turnaje konaného tohoto roku v
ČR vyjádřil prezident svoji spokojenost s jeho průběhem. Na příští rok je přislíbena opětovná účast 
zahraničních hráčů a vzhledem k zlepšující se organizaci ze strany CC Karlovy Vary doporučuje 
prezident uspořádat turnaj Mill Cup jako „open“ i v příštím roce. 
Fungování AČMK po stránce systémové je dle mínění prezidenta dobré. Dlouhodobým problémem 
je stagnující nebo dokonce klesající členské základna a slabá účast na turnajích. Jedním z řešení 
těchto problémů je zvýšení klubové aktivity.
V posledním bodě své zprávy se prezident přihlásil k odpovědnosti za nepodání žádosti o příspěvek 
na fungování organizace od MŠMT. Na vypracování žádostí v příštím roce bude nutné pracovat již 
od začátku roku.

Bod č.3: Zpráva viceprezidenta

Viceprezident úvodem své zprávy zhodnotil turnaje konané v turnajové sezóně 2012. Konstatoval, 
že 2 avizované turnaje se neuskutečnily. V souvislosti s průběhem turnajů kritizoval změny v 
obsazení funkce turnajového manažera těsně před turnajem a přípravu turnajových manažerů na 
turnaj (herní systémy, časový plán atp.).
Funkce delegáta na turnaji se osvědčila a díky jejich kontrole a zpětné vazbě se podařilo zabránit 
zadání minimálně dvou mylných výsledků.
Po načerpání zkušeností v prvním roce na pozici viceprezidenta navrhuje tento pro příští sezónu 
snížit počet kalendářových turnajů a zrušit vazbu schválení výsledků na zaplacení startovného.
Na závěr své zprávy se viceprezident vyjádřil k průběhu turnaje Pražský golf kroket. Za série chyb 
na tomto turnaji pociťuje odpovědnost a vyvodí z toho patřičné důsledky.
V následné diskuzi byl viceprezident kritizován za neúčast na tunaji Mill Cup 2012.Viceprezident 
se ohradil, že nebylo nutné kontrolovat povrch kurtu atp., neboť toto vše je v kompetenci 
turnajového manažera. Dále proběhla menší diskuze o některých navrhovaných změnách 
Soutěžního řádu. Viceprezident přislíbil, že  s navrhovanými změnami Soutěžního řádu budou 
kluby seznamovány dopředu a změny budou důkladně diskutovány.

Bod č.4: Zpráva seniora-praetora

Praetor na úvod své zprávy zmínil dubnové zasedání DaRK, kde se projednávaly licence rozhodčích
a školení rozhodčích. Školení rozhodčích bude vždy na podzim, po skončení sezóny.
Bylo uděleno několik licencí rozhodčího.
V souvislosti s odlišným výkladem pravidel u některých zahraničních účastníků, doporučuje praetor
trvat na našem výkladu pravidel do doby, než se Tomáš Vrtný vrátí z kurzu pro rozhodčí konaného 
pod záštitou WCF.
Na dotaz Tomáše Vrtného odpověděl, že k tzv. Superrozšířeným pravidlům nezaujal zatím praetor 
ani seniorát postoj. Doporučuje se počkat na další vývoj a aplikování pravidel ve světě.

Bod č.5: Zpráva seniora-kancléře
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Kancléř konstatoval, že se mu nepodařilo získat pro organizaci předpokládané sponzora. Dále se 
nepodařilo za celé funkční období převézt v plném rozsahu agendu funkce. Stanislav Vorel 
konstatoval, že již nehodlá na funkci kancléře kandidovat.
V diskuzi byla zdůrazněna nutnost převodu účtu do jiného bankovního domu, kde byl účet veden 
bez bankovních poplatků.

Bod č.6: Odvolání seniorátu AČMK:

Návrh:
„Seniorát AČMK je odvolán.“

 8 hlasů pro; 2  hlasy proti; návrh schválen jako US AČMK č.2/XVIII

Bod č.7: Odvolání seniorátu Disciplinární a rozhodčí komise:

Návrh:
„Disciplinární a rozhodčí komise je odvolána.“

 5 hlasů pro; 3  hlasy proti; návrh schválen jako US AČMK č.3/XVIII

Bod č.8: Volba prezidenta:

Návrh:
„Štěpán Hazdra je zvolen prezidentem AČMK.“

 7 hlasů pro; 0  hlasy proti; návrh schválen jako US AČMK č.4/XVIII

Bod č.9: Volba viceprezidenta:

Návrh:
„Jan Čihák je zvolen viceprezidentem AČMK.“

 7 hlasů pro; 2  hlasy proti; návrh schválen jako US AČMK č.5/XVIII

Bod č.10: Volba seniora-praetora:

Návrh:
„Otakar Stankuš je zvolen seniorem-praetorem AČMK.“

 9 hlasů pro; 0  hlasy proti; návrh schválen jako US AČMK č.6/XVIII

Bod č.11: Volba kancléře:

Hana Hajnová nepřijala kandidaturu na funkci kancléře.
Stanislav Vorel nepřijal kandidaturu na funkci kancléře.

Jednání bylo přerušeno a volba seniora kancléře přesunuta k závěru jednání sněmu.
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Bod č.12: Volba dalšího člena seniorátu 

Návrh:
„XVIII. Sněm nezvolí pátého člena seniorátu.“

 10 hlasů pro; 0  hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.7/XVIII

Bod č.13: Volba členů Disciplinární a rozhodčí komise AČMK 

Návrh:
„Boris Navrátil je zvolen členem Disciplinární a rozhodčí komise AČMK.“

 9 hlasů pro; 0  hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.8/XVIII

Návrh:
„Štěpán Hazdra je zvolen členem Disciplinární a rozhodčí komise AČMK.“

 9 hlasů pro; 0  hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.9/XVIII

Návrh:
„Tomáš Vrtný je zvolen členem Disciplinární a rozhodčí komise AČMK.“

 9 hlasů pro; 0  hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.10/XVIII

Petr Draslar nepřijal kandidaturu na člena Disciplinární a rozhodčí komise AČMK.

Bod č.14: Diskuze 

Byla diskutována témata týkající se chodu organizace s důrazem na provádění změn Soutěžního 
řádu a uvažovanou změnu stanov. Před těmito změnami je vždy nutné vézt diskuzi tak, aby 
konenčný návrh měl podobu definitivní a hlasovatelnou. Dále byla diskutována možnost přechodu 
na nový vzorec výpočtu žebříčku.
Dalším bodem bylo plánované Mistrovství republiky v AC 2013, viceprezident připraví 
prepropozice, aby kluby mohly zvážit svůj zájem o pořadatelství.
Byla zmíněna možnost přístupu k handicapům přes webové rozhranní.

Bod č.15: Volba kancléře:

Návrh:
„Tomáš Vrtný je zvolen kancléřem AČMK.“

 9 hlasů pro; 0  hlasy proti; návrh schválen jako US AČMK č.11/XVIII

Bod č.: Návrh na ukončení zasedání

Návrh:

„Zasedání XVII.Sněmu AČMK je ukončeno“
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10 hlasů pro; 0  hlasy proti; návrh schválen jako US AČMK č.12/XVIII

Příloha č.1
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ASOCIACE ČESKOMORAVSKÉHO KROKETU

ZPRÁVA NOMINAČNÍ KOMISE ZA ROK 2012

   Nominační  komise  se  při  udělování  nominací  převážně  řídila  interními  kritérii,  které  byly
sestaveny členy komise:

 Výkonnost hráče dle postavení v žebříčku a procentuální úspěšnosti zápasů.

 Osobní zajištění a ochota hráče reprezentovat Českou republiku.

 Výkonnost hráče v předcházejících nominacích.

 Osobní pocit nominační komise – taktická vyspělost a pravidla, technika, psychika hráče.

 Postavení hráče ve světovém žebříčku.

   Tato kritéria vytvoří nominační číslo hráče, které je neustále pohyblivé a snižuje se nebo zvyšuje
podle herních výsledků, technické a taktické vyspělosti a psychické odolnosti hráče. 
   Pro nominaci hráče nebo týmu hráčů na oficiální akci členové NK berou nominační číslo pouze
jako  pomocné  a  samo  o  nominaci  nerozhoduje.  Při  konečném  nominačním  řízení  rozhoduje
domluva členů nominační komise.

   V současnosti se Nominační komise potýká s tímto nepříliš pružným systémem, nejvíce z těchto
důvodů:

 Reprezentanti odmítají reprezentovat a tudíž je potřeba neustále oslovovat nové hráče, na
kterých se vždy NK musí  domluvit  a  poté  i  schválit.  Výrazně  to  prodlužuje nominační
řízení.

 Slabé  napojení  na  Asociaci  Českomoravského  kroketu  pro  možné  shánění  finančních
prostředků  na  mezinárodní  akce  typu  MS  a  ME.  Hráči  vesměs  odmítají  reprezentovat
z nedostatku peněz.

 Zcela v AČMK chybí reprezentační úsek, který by odpovídal za logistiku výkladní skříně
sportu:  společné  tréninkové  kempy  reprezentace,  shánění  finančních  prostředků  na
jednotlivé  akce,  zajištění  letenek,  zajištění  ubytování  v místě  turnaje,  domluva
s managementem turnaje aj. Hráči již několikrát požadovali tyto informace po NK. 

   Nominační komise proto navrhuje nominační komisi zrušit a vytvořit nově reprezentační úsek
AČMK, na který by přešly všechny kompetence NK a výše popsané aktivity. Mohl by ho řídit pátý
senior a pod ním jeden člen, který by odpovídal za nominaci hráčů na jednotlivé akce.
   V době,  kdy  nominační  komise  musí  přemlouvat  hráče  k reprezentaci,  zcela  ztrácí  své
opodstatnění. Nový úsek by mohl podstatně zrychlit rozhodování o nominacích a zároveň nabídnout
hráčům  informace  a  další  věci  ke  každé  akci  (rozpočet,  kontaktní  osoby,  případné  finance,
reprezentační kempy atd.).
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Nominace

   V roce 2012 vysílá komise na jeden mezinárodní turnaj – MS v golfkroketu týmů druhé divize v
Káhiře  celkem 4  hráče  golfkroketu  (Miroslav  Pažďora,  Otakar  Stankuš,  David  Hajn,  Miroslav
Havlík). Akce proběhne od 9. 12. do 15. 12. 2012.

   Bohužel se nám tento rok nepodařilo obsadit tři významné turnaje:
 Mistrovství  světa  v asociačním  kroketu  (13th  WCF  Association  Croquet  World

Championship – Australian Croquet Association)

 Mistrovství  světa  žen  v asociačním kroketu  (WCF Women's  Association  Croquet  World
Championship – Victorian Croquet Centre, Cairnlea, Melbourne)

 Mistrovství Evropy v asociačním kroketu (Jersey Croquet Club). 

   Možní  hráči  se  vzdali  již  širší  nominace.  Nejčastějším uvedeným důvodem byla  dostupnost
turnaje, finanční a časová náročnost akce.

V Telči 24. listopadu 2012                                                                                         David Hajn
                                                                                                          Předseda nominační komise

 

7


	ZPRÁVA NOMINAČNÍ KOMISE ZA ROK 2012
	Nominace


