Výstup z Komise Ženského Ragby 121017
Přítomní: Hana Schlangerová, Sandra Králová, Martin Charvát, Josef Bláha, Lukáš Hrma a
Daniel Beneš
Omluveni: Richard Krutzner, Tereza Kadavá

1) Soutěž XV po 1. 2 kolech
Organizační záležitosti
 Informovanost – výsledkový servis hned po odehrání kola – spolupráce
s rugbyunion.cz
 Pozvánka před každým kolem – fcb – Saša Zítková
-grafické zpracování – Sandra Králová – šablona pro zápasy od 3.kola soutěže
 Web zenskeragby.cz – Pepa Bláha – znovu rozchodit 
 Sponzor a Mediální partner
Připravit balíčky pro sponzory – možnost přichystat materiály v zimní pauzedomluvit se s Kateřinou Pokornou
 Sportovní kalendář ženského rugby – zefektivnění procesu plánování
 Ženská část STK – nominace Hana Schlangerová –ženský úsek, DB - připravit pro
schválení na výkonném výboru 6.12.
Herní záležitosti
o
o
o
o
o
o

Počet hráček zapojených v soutěži – hledat konstruktivní řešení pro kluby, které až na
výjimky tuto soutěž nehrají: (Vrchlabí, Olomouc, Ostrava, Zlín, Přelouč)
Otázka motivace hráček=práce s trenéry a potažmo hráčkami – školení XV
Představení silné, dlouhodobě plánované soutěže
Možnosti úprav pravidel- např. omezení tlaku v mlýnu apod. pro efektivnější
začlenění nových hráček
Po skončení soutěže její vyhodnocení a možné přerozdělení týmů pro větší
vyrovnanost
Názorové rozdělení ženského rugby
=> představení priorit pro jednotlivá období jako kompromis a společnou cestu

2)Konference – DB naplánování a určení data – přelom listopadu a prosince=3.12.2017 od 11:00
Komise Ženského ragby: jednotné stanovisko a konkrétně zpracovaný plán na sezónu
Stejně tak i další návrhy z klubů – konkrétně zpracovaný návrh sezóny dopředu
3)Stanovisko komise ženského rugby:
1)
2)
3)
4)

Prioritou je rozvoj a navýšení členské základny
Mládežnické soutěže – vytvoření oficiálních soutěží s podporou ČSRU
Vyhlášení soutěže – místa a termíny
Náborový projekt + projekt představující ženské ragby pro všechny jak XV tak VII
(videa-připravit ukázku už pro konferenci – Sandra Králová, Kateřina Pokorná –
DB domluvit to)
5) Podpora nově vznikajících týmů – Lukáš Hrma, Richard Krutzner

6) Zápasy dívek od U14 níž – Pepa Bláha – navržen jako nový člen komise
zodpovědný za to tyto kategorie
7) Jasné stanovisko proti hraní dívek v kadetech U16, zákaz, komunikace
s rozhodčími, případný postih trenérů u DK

Rozvržení sezóny :




Priority pro jednotlivá období: sezóna 2018
Jaro 2018– MČR 7s
Podzim 2018 -MČR 15s

4)Soutěž 7s 2018: Stejný formát –vyřešit složení 6tek (Elita – Přelouč?)
o
o

Reprezentační pauzy i pro 1. sérii
Dvoudenní turnaje jen pokud si je vyžádá RT reprezentace 7s

Phil Pretorius – pozdravení komise a představení projektu velkého 7s turnaje 11.-12.8.2018 pro
mužské i ženské kategorie

5)Realizační týmy reprezentací:
RT XV rozšířen o Petra Pořízka, celá práce RT bude vyhodnocena po skončení
podzimu
Vyřešit soustředění 4.-5.11., SUI odřeklo – Martin Charvát- volný termín před SF
Možnost zápasu se SUI v rámci Konektor Cupu v březnu 2018=prověřit tuto možnost
s trenéry reprezentace 15s a 7s
RT 7s:
Řeší sportovní úsek – varianty kvůli vytížení DB: Pavel Hodan, Vítek Chalupa
Bude rozhodnuto do příštího VV – nutné co nejdřív kvůli organizaci kalendáře na
příští rok
6) Omladšení dívek do U12



Varianta1: automatické omladšení – DB, Pepa Bláha dořešení situace s komisí
mládeže Varianta2: schvalování pod ženskou komisí nebo komisí mládeže –v praxi
obtížné a zdlouhavé

