Zápis ze dne 30. 4. 2018
Setkání s komisí ženského ragby
Místo jednání:Praha, Stadion na Markétě
Účastníci:Hana Schlangerová (HS), Sandra Králová (SK), Lukáš Hrma (LH), Dan Beneš (DB)
Omluveni:Tereza Kadavá (TK), Josef Bláha (JB)
1. Domácí soutěže
Soutěže 7 (Elitní série, 1. série, dívky U17)
RC Zlín odstoupil z 1.série. Osloven RK Petrovice, zda mají zájem doplnit volné místo v soutěži svým
B týmem. RK Petrovice nastoupí na turnaji 20.5. (hostí RC Dragon Brno) a 3.6. (hostí RK Petrovice).
Zatím nejsou k dispozici připravené vizualizace k propagaci soutěží 7 (jednotný plakát pro danou
soutěž s možností úpravy pro jednotlivé turnaje). Byly poptány u dodavatele. Čeká se na jejich
výrobu.
Soutěž U12
Metodický pokyn pro kluby ke startu omlazených hráček v kategorii U12.
Zdá se, že s omlazováním hráček probíhá bez potřeby metodického pokynu.
Úkol: Vykomunikovat s Komisí mládeže, zda je metodický pokyn třeba či nikoli. (HS, 9.5.)
Soutěž XV
Kluby informovány o podobě soutěže.
Již se přihlásilo moravské společenství VyDra.
Komunikace s jednotlivými kluby. Zjištění jejich představy o zapojení do XV soutěže do 31.5.
Případná schůzka klubů 3.6. v rámci turnaje v Petrovicích.
Úkol: Komunikace s jednotlivými kluby. Zjištění jejich představy o zapojení do XV soutěže. (HS,
31.5.)
Úkol: Organizace schůzky 3.6. v Petrovicích (HS, 20.5.)
Úkol: Poptat přípravu vizualizace k propagaci soutěže. (HS, 30.6.)
2. Reprezentace
Reprezentace 7
Návrh Vítka Chalupy umožnit hráčkám z užšího výběru reprezentace, z klubů které nehrají Elitní
sérii, aby mohly startovat mimo svůj klub také v klubu hrající Elitní sérii. Návrh se nestihl projednat
před zahájením soutěží. Realizace návrhu bude znovu projednaná před sezonou 2019.
Reprezentace XV
SK informovala o námitce Richarda Krütznera. Dle jeho komunikace s presidentem ČSRU je nadále
hlavním trenérem reprezentace XV žen. Komise ŽR měla doposud jiné informace.
Úkol: Sportovní ředitel vydá jasné rozhodnutí o podobě realizačním týmu XV žen, který bude
následně předložen VV ČSRU ke schválení. (DB, 11.5.)
Úkol: Projednání jednotného postupu komunikace RT reprezentací se sportovním ředitelem. (DB,
31.5.)
Návrh DB, aby se členové RT reprezentací automaticky stávali členy komise, jak je tomu u
Trenérské Poradní komise - k dojednání příště, v případě souhlasu k VV.
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3. Marketing
Kampaň popularizace ženského ragby
SK informovala o současném stavu přípravy kampaně.
Úkol: Předložení návrhu na začlenění SK do Marketingové komise ČSRU. (DB, 9.5.)
LH informoval o možnostech partnerství ženského ragby se společností poskytující finanční
poradenství, zejména pojištění.
Úkol: Vypracovat konkrétní podobu možného partnerství k předložení vedení ČSRU a Marketingové
komisi (LH, HS 20.5.)
Termín příštího setkání: úterý 29. 5. 2018, 11:00
V Praze dne: 30. 4. 2018
Zapsala: Hana Schlangerová
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