Zápis ze dne 24. 11. 2017
Setkání s komisí ženského ragby
Místo jednání: Praha, Stadion na Markétě
Účastníci: Hana Schlangerová (HS), Richard Krützner (RK), Lukáš Hrma (LH), Dan Beneš (DB),
Josef Bláha (JB) Tereza Kadavá (TK)

1. Témata z minulého setkání
Projednávaná témata:
- Web o ženském ragby
- Balíčky pro sponzory
- Ženská část STK – nominace Hana Schlangerová – ženský úsek, Josef Bláha – člen Komise
ženského ragby – 6. 12. 2017 DB dát na pořad jednání VV
Závěry:
ČSRU jedná s Markem Vráblíkem o spravování webu rugbyunion.cz – informovanost o soutěžích
Do 31. 1. 2018 připraví SK výstup se schůzky s vedením unie a na základě toho KŽR ve spolupráci
s Kateřinou Pokornou balíčky pro sponzory do konce února.
Na výkonném výboru 6. 12. 2017 schválení Hany Schlangerové STK a Josefa Bláhy - KŽR
2. Podzimní soutěž 15´s
Projednávaná témata:
- Závěrečný ceremoniál finále
- Osvětlení
- Rozhodčí
- Informovanost veřejnosti o konání zápasů
- Rozdělení týmů
- Vyvrcholení 15´s soutěže
- Vyhodnocení soutěže – počty hráček
Závěry:
Závěrečný turnaj na Markétě byl vyhodnocen jako úspěšný, co se týče hry hráček a rozhodčích,
méně úspěšný co se týče osvětlení zaměřeného na dráhu. 15kový mužská reprezentace však
v těchto podmínkách odehrála zápas s SA Barbarians a přenastavení světel na 1 zápas by bylo
příliš nákladné.
Na závěrečný ceremoniál přišly stížnosti, které se budou řešit na VV.
DB- získání zápisů a podkladů od všech 4 týmů pro konferenci – údaje pro počty hráček
zapojených do soutěže=vytvoření analýzy soutěže a jejího možného vývoje pro konferenci 3.12.
DB zároveň s HS a dalšími členy komise vytvoření jasného programu konference a jeho
rozeslání do 1.12.
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Potvrzeno, že sezona 2018 bude probíhat prioritním systémem jaro – sedmičky, podzim –
patnáctky. Řešení možných rizik tohoto rozhodnutí a přestavení celé vize a důvodů pro něj na
konferenci 3.12. DB
Veřejnost by měla být o konání všech zápasů a turnajů více informována a Sandra Králová
navrhla propojení finále mužů s finálem žen (patnáctek), což by mohlo přinést více diváků.
Do 30. 6. 2018 bude rozhodnuto o složení XV týmů. Vyvrcholením patnáctkové sezony bude
Mistrovství Evropy a snahou realizačního týmu by měla být co nejkvalitnější dlouhodobá
příprava.
Komise bere v potaz konstruktivní návrh Standy Krále na 7s jako celoroční prioritu=DB ve
spolupráci s SK (Standou Králem) začlenění tohoto plánu do stávající vize ženského ragby
přinejmenším v mládežnických kategoriích a na reprezentační úrovni.
3. Reprezentace
Projednávaná témata:
- Forma přípravy
- Realizační tým
- Hráčky, které odehrály utkání za slovenský národní tým a možnosti jejich zapojení
Závěry:
Střednědobým cílem pro reprezentaci „7“ i „15“ je, aby se hráčky připravovaly celoročně.
Realizační tým reprezentace „7“ a reprezentace „15“ spolu budou spolupracovat.
Hráčky, které odehrají utkání za Slovenský národní týmv dospělé kategorii, již znovu nemohou
podle pravidel World Rugby nastoupit za Český národní tým.
4. Mládežnické soutěže
Projednávaná témata:
- Věk hráček v mládežnické soutěži
- Rozdělení týmů
- Oficiální soutěž
- Počet týmů v soutěži
Závěry:
Po dovršení 17 let hráčky mohou hrát po ostaršení seniorské soutěže => mládežnická soutěž
bude zaměřena na hráčky do 17 let (13 – 16 let).
Týmy budou rozděleni na týmové lídry (Petrovice, Tatra, Morava) + „menší“ kluby, kteří se
přidají k lídrům (hrát budou na zúženém hřišti => bez 5 m)
Od nové sezony – jaro 2018 bude mládežnická soutěž již oficiální pod ČSRU a bude umožněn
volný pohyb hráček.
V soutěži budou nyní zřejmě min 3 týmy.
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Projednávaná témata:
- Propagační videa
- Profesionální možnosti natočení videa
Závěry:
Anežka Sládková a Hanka Erika Radochová natočily propagační videa doma. Petra Křiklánová
natočila propagační video s Lukášem Hrmou. Zatím se jedná o návrh. Dále snaha o komunikaci
s Kateřinou Pokornou a možností sehnat profesionály.
6. Podpora nově vznikajících týmů
7. Projednávaná témata:
- Odkaz na stránkách ČSRU – Lukáš Hrma, Richard Krutzner
Závěry:
Na webu by se měl objevit odkaz o podpoře nově vznikajících týmů.
8. Dívky U14
Projednávaná témata:
- Seznam všech hráček do 14 let
Závěry:
PB dává dohromady seznam všech hráček do 14 let, včetně kontaktů na trenéry.
Na konci každého turnaje ve Zbuzanech – zápas dívek do 14 let, který bude zorganizován
dopředu (do budoucna zařazení turnaje dívek do 14 let).
9. Počty týmů v sériích
Projednávaná témata:
- Elitní série – 6 týmů (včetně Přelouče)
- 1. série – 6 týmů
- 2. série – 4 týmy
Závěry:
Přelouč nechce nastoupit do vyšší soutěže, riziko rozhození 1. série – 7 týmů. KŽR se shodla na
tom, že je třeba dodržovat Soutěžní řád a Přelouč postoupí do Elitní série.
10. Realizační tým 7´s reprezentace
Projednávaná témata:
- Nový realizační tým
- Dvoudenní turnaje
- Hrací dny e
Závěry:
Byl zvolen nový realizační tým 7´s reprezentace - – hlavní trenér: Vít Chalupa, kondiční trenér:
Honza Maštera, manažerka týmu: Zuzana Steppanová
V rámci přípravy nebudou zařazeny 2 denní turnaje – v soutěži
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Návrh přeložení elitní série na sobotu a 1. série na neděli – DB konzultace s TT (Tomášem
Tůmou) kvůli nedostatku rozhodčích (zda je to vůbec reálné).

11. Omlazení dívek do U12
Projednávaná témata:
- Schválené omlazení dívek do U12, zapsat do soutěžního řádu
Závěry:
Omlazování dívek do 12 let bylo schváleno Komisí mládeže. Nyní je třeba vyřešit změnu
legislativně zapsáním do Soutěžního řádu.
DB zároveň s HS a dalšími členy komise vytvoření jasného programu konference a její rozeslání.
V Praze dne: 24. 11. 2017
Zapsala: Tereza Kadavá
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