Zápis ze dne 6. 3. 2017
Setkání komise ženského ragby
Místo jednání: Praha, Stadion na Markétě
Účastníci: Hana Schlangerová (HS), Lukáš Hrma (LH), Dan Beneš (DB), Josef Bláha (JB) Tereza
Kadavá (TK)
Omluveni: Sandra Králová (SK)

1. Komunikace Google Docs
Projednávaná témata:
- Disc google docs
Závěry:
- Využívání google docs pro snadnější komunikaci
2. Domácí soutěže
Projednávaná témata:
- Soutěže žen VII (Elitní série, 1. série)
- Soutěž dívek
- Soutěž U12
- Podmínky soutěží dívek
- Soutěže XV

Závěry:
- Soutěže žen: 2 ligy
● elitní série – 6 týmů – RK Petrovice, RC Tatra Smíchov, RC Sparta Praha, RC Říčany, RC
Slavia, RC Přelouč
● 1. série – 8 týmů – RC Vyškov, RC Tatra Smíchov B, RC Dragon Brno, RC Sedlčany, RC Sparta
B, RC Zlín, společenství Severní Morava (Olomouc + Ostrava), Hradec Králové
- v případě, že se některé nesoutěžní týmy budou chtít zúčastnit nějakého turnaje (absolvovat
zápasy), budou moci využít hrací dny dívek
- Elitní a 1. série – většina hracích víkendů společných
- Hrací dny dívek – jiné víkendy než elitní série a 1. série – priorita: rozvoj hráček
- Omlazení hráček U 12 – schváleno
- Snaha o propojení hracích dnů U14 s hracími dny dívek
- 2 jisté turnaje v Praze + 1 – 2 plánované turnaje na Moravě
- U dívčích soutěží – platná licence, jinak otevřená soutěž
- Pořadatelé elitní a 1. série jsou již přihlášené a rozdělené
-

Soutěže XV. – na podzim soutěž XV bude, ale je třeba zapojit co nejvíce hráček a tuto soutěž
„obhájit“, je třeba porovnat jarní soutěž VII a podzimní soutěž XV, abychom zjistili, zda je pro rozvoj
českého ženského ragby patnáctková soutěž přínosná
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-

-

Sportovní ředitel Phil Pretorius se setkáních komisí ženského ragby účastnit nebude, ale DB ho bude
vždy informovat o průběhu setkání (pozn. Komise doporučuje, sportovní ředitel rozhoduje a
schvaluje)
Na základě rozhovoru HS s Pavlem Chaloupkou – je třeba udělat statistiku (je třeba mít zápisy
z utkání – HS) - statistika se vztahuje k domácím soutěžím (porovnání XV a 7s ne k nároďáku)

-

Upravení usnesení VV z ledna 2018 – patnáctková reprezentace bude, ale s omezenou finanční
podporou

-

Domluva s PP – bylo by vhodné alespoň informovat Komisi ŽR o prezentaci rozhodnutí na VV

-

Do konce března – obeslat týmy ohledně XV soutěže (HS)

3. Reprezentace XV
Projednávaná témata:
- Realizační tým
Závěry:
- Podmínky pro realizační tým (nebudou zřejmě finančně ohodnocení) – dle VV (7. 3. 2018), komise
ženského ragby navrhne varianty, Phil Pretorius rozhodnutí (do VV 04/2018)

4. Organizace ženského ragby v rámci ČSRU
Projednávaná témata:
- Komunikace se sportovním ředitelem
- Zástupce ženského ragby ve VV
Závěry:
- Nutnost projednat ženské ragby obecně s PP (představa sportovního ředitele o budoucnosti vývoje
ragby, jak chce komunikovat s komisí ženského ragby, atd.) – schůzka HS s PP – domluvit termín
- Snaha o zástupce ženského ragby při jednání VV (člověk, který bude mít vhled do všech úseků
ženského ragby)
- Cíl: dostat zainteresované z ženského úseku ragby do komisí
- Důležité mít jasnou strukturu
5. Marketing a propagace ragby
Projednávaná témata:
- prezentace plánu propagační kampaně ženského ragby (viz. Prezentace)
- marketingové balíčky
Závěry:
- SK společně s Kateřinou Pokornou – prezentace Pavlu Chaloupkovi
- HS a SK schůzka s Martinem Charvátem – marketing ženského ragby (HS zajistí výstup z této
schůzky)
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6. Anketa Ragbista roku
Projednávaná témata:
- styl hlasování
- Talent roku do 20 let
Závěry:
- Vyvolat diskuzi o změně stylu hlasování,
- Příští rok – talent roku do 18 let (do 20 let nedává smysl vzhledem k tomu, že tuto kategorii
nemáme)

7. Dívky U14
Projednávaná témata:
- Databáze dívek do U14
- PB vytvořil databázi dívek od U8 do U14 (Čechy i Morava) – cca 100 dívek
- turnaj ve Zbuzanech
Závěry:
- PB vytvořil databázi dívek U8 – U14 (Čechy i Morava) – cca 100 dívek
- Na konci 2 zápasů ve Zbuzanech se odehrály čistě holčičí zápasy
- Nyní skončí turnaje ve Zbuzanech a nastane problém rozdělených turnajů (U8, U10, U12, U14) –
bylo by třeba, aby na každém turnaji byl někdo, kdo zorganizuje holčičí zápasy
- Vize: Letní holčičí turnaj + holčičí kempy

8. Podpora nových a rozvojových týmů
Projednávaná témata:
- Manuál pro založení nového klubu
- Náborová metodika
Závěry:
- Do budoucna bychom chtěli vytvořit manuál pro založení klubu (jak založit tým, komu zavolat, atd.),
rozproudění klubu, udržení ženského týmu, atd., který by byl na webových stránkách ČSRU
- Do budoucna vytvoření náborové metodiky zaměřené na dívky, ženy
LH – pojišťovnictví – varianta finanční podpory – příprava nabídky (varianty pojištění) – do příštího setkání
Termín příštího setkáni: 3. 4. 2018, 14:00
V Praze dne: 6. 3. 2018
Zapsala: Tereza Kadavá

Česká rugbyová unie
Člen světové rugbyové federace Rugby World
Člen Evropské rugbyové federace Rugby Europe

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6
Tel/Fax +420 733 685 668

www.rugbyunion.cz
generalsecretary@rugbyunion.cz

