Zápis ze dne 3. 12. 2017
Konference 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), Šárka Žižková (ŠŽ), Petra Křiklánová (PK), Sandra Králová
(SK), Zdeněk Albrecht (ZA), Vlasta Bažant (VB), Jarda Štáhl (JŠ), Stanislav Král (StK), Květa
Kottková (KK), Lukáš Oczadlý (LO), Ondřej Pelikán (OP), David Volenec (DV), Vít Chalupa
(VCH), Martina Nejezchlebová (MN), Pavla Zahrádková (PZ), Kateřina Daníčková (KD), Petr
Pořízek (PP), Vojtěch Havel (VH), Kateřina Pokorná (KP), Alexandra Zítková (AZ), Pavel Navrátil
(PN), Marek Kubatý (MK)

1. Úvodní slovo
2. Vyhodnocení sezony 2017
a) Dívčí a ženské soutěže 7´s (HS)
Přehled soutěží
 elitní série (6 týmů, 6 turnajů),
 1. série (6 týmů, 7 turnajů),
 2. série (8 týmů – 4 nesoutěžní, 4 turnaje),
 Pohár 7´s žen (12 týmů – 1 nesoutěžní, 3 turnaje)


Domácí soutěž 7´s dívek – 7 vypsaných turnajů, 5 uskutečněných turnajů
 jaro (roč. 2000 – 2002) celkem 35 hráček, 20 zapojených hráček,
 podzim (roč. 2001 – 2003) – 34 hráček, zapojených 15 hráček

b) Reprezentace dívky 7´s (StK, HS)
 podzim - 5 soustředění, 4 mezinárodní turnaje,
 jaro – 2 soustředění, 1 turnaj, dohromady cca 50 hráček (včetně kategorie U14) –
nedostatek hráček, v reprezentaci všechny hráčky, které mají zájem, apel na trenéry, aby
HS a SK informovali, že přišla nová mladá hráčka, se kterou oni mohou pracovat
c) Reprezentace 7´s (DB)
V sezoně 2017 došlo k rozšíření realizačního týmu – manager: Michal Ouředník, kondiční
trenér: Jan Maštera, prioritní byla fyzická příprava
Cesta na vrchol
Pláně pod Ještědem - vytvoření týmu
Malta – motivace a potenciál týmu
Babice – příprava na vrcholné akce
Amsterdam – „Zkouška ohněm“ a stmelení týmu
Vyladění před ME v Ostravě – tým na hraně
Dlouhá sezona jako výzva, tým na 2. ME ještě silnější – dřina v Nymburce
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-3 přípravné turnaje (Malta, Amsterdam, mini turnaj s Litvou)
-6 společných soustředění
-26 regionálních kempů
-65 hodin tréninků
-4000 minut na hřišti
-první sraz 19. 11. (výběrový kemp)
Herní plán 2017
- Herní plán zaměřený na rozhodování pod tlakem (rozdělení hřiště na zóny)
- Orientace na hřišti a spolupráce
- Kooperace trojic + spoje
- Intenzita a tempo tréninků (snaha o kratší, ale intenzivnější tréninky)
- Krystalizace – jasné herní vztahy
Překážky a rezervy
- Brány semifinále (nevydařené důležité okamžiky zápasu)
- Tempo a intenzita hry
- Atletičnost TOOP 3 (GER, UKR, SCO)
- Zdravotní stav hráček – velký posun ale na samé hranici
- Dlouhodobé hledisko – nevyužitý podzim (snaha o celoroční přípravu)
Budoucnost týmu
- Staronový realizační tým = nový impuls a nové výzvy
- Nový reprezentační trenér – Vít Chalupa
- Kondiční trenér – Jan Maštera
- Manager týmu – Zuzana Steppanová
V sezoně 2017 tým výsledkově nesplnil cíl, ale DB má z týmu dobrý pocit.
d) 1. oficiální MČR 15´s (DB)


Prezentace výsledků

Rezervy soutěže:
- Tvořena „za pochodu“ – RE pozdě informovala o neuskutečnění ME v 15´s
- Organizačně utvářena postupně – zápisy atd.
- Nezapojení asi 50 % části základny – velká část hráček, které byly zapojeny na jaře nebyly
zapojeny ani do sedmiček na jaře, možná nedostatek motivace
- Dlouhodobější propagace finále apod.
- Netransparentní tvoření týmů (snaha o 1 silný tým, který bude mít pod sebou „rozvojový“
tým)


Graf zapojení hráček a týmů – Tahrany 24, Spartie 27, Vydra 27, Petrovice 18

Rizika
- Výzva pro týmy, vysoké nároky
- Nezapojení velké části základny
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

-

„rizikové týmy“ – pracovat s týmy, které se do 15 nechtějí zapojit, hledat pro ně řešení
Propagace
Checklist (+ nahrávky zápasů, vyjádření pro zápasech = profesionální servis, statistiky)
Zvládnutí zápasů po fyzické stránce

Silné stránky
- Nový impuls pro týmy
- Kvalita a náboj zápasů
- Atmosféra kolem soutěže
- Progres a vývoj soutěže
- Zápas reprezentace v probíhající části sezony XV + rozvojové kempy
Potenciál soutěže
- Atraktivní liga = vzor pro naše ragby
- Kvalitní pojetí hry = rychlost a hra do prostoru
- Navýšení základny týmů
- Kvalitní příprava reprezentace pro ME
- Rozvoj hráček v kontaktních situací
e) Reprezentace 15´s (RK)
 Tento rok odpadlo ME v 15´s
 Krátký prostor pro přípravu (pouze 2 soustředění)
 První půlka zápasu proti francouzské armádě se hráčky hledaly, ve druhé půli mnohem
lepší výkon
 Měli bychom se snažit o celoroční přípravu + přípravné zápasy
 Dostatek hráček na soustředěních (50 % hráček nováčků)
3. Vize ženského ragby a nastavení sezony
a) Celková, dlouhodobá vize ženského ragby a rozvržení roku 2018 + představení soutěže 15´s
a vize reprezentace 15´s (DB)
Priority
- Navýšení členské základny a celkový růst
- Mládežnické ragby – možnosti výkonnostního ragby
- Jasné dlouhodobé řešení pro současnou situaci ale zároveň pro budoucnost – strategický
plán rozvoje
- Vybudování vlastní organizační struktury – iniciativa zevnitř ženského ragby – trenérky,
manažerky, rozhodčí
Navýšení počtu hráček
- Pokrytí celého spektra pro současnou generaci hráček a rozvoj ragby celkově
- Propagace ragby a náborová metodika
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-

Jasné rozvržené sezony formou oken – kluby mají možnost se připravit a co nejlépe situaci
využít
Jasně dopředu dané soutěže MČR – mnohem větší možnost propagace a sponzoringu

Mládežnické ragby
- Struktura práce s dívkami do U14 – identifikace talentů
- Oficiální soutěž U 16 a U18 – dlouhodobý rozvoj hráček díky 7´s – základní individuální
dovednosti
Sezóna 2018
- Jarní soutěž MČR 7´s
- Podzimní soutěž MČR 15´s
- Cíl: celkový rozvoj stávajících hráček a zdravé prostředí, kde kluby pracují na navýšení
počtu hráček
Rizika
- „nic nebudeme dělat pořádně“ – polovičaté řešení
- Náročnější propagace ragby – bourání předsudků
- Budeme přicházet o hráčky
Naše cesta přes překážky
- Iniciativa klubů a určení si dlouhodobých cílů
- Komunikace s týmy, pro které je tato varianta náročnější – řešení v rozvojových projektech
- Reprezentace pracují dlouhodobě v průběhu celého roku (VII před XV)
- Vyhodnocení na konci každého roku z čtyřletého cyklu – reakce
Organizace MČR XV
- Rozložení a přihlášení týmů určeno do 30. 6. 2018
- Rozlosování a termíny na základě ME – letní příprava
- Soupiska odevzdána 14 dní před 1. kolem soutěže (volný pohyb hráček – ale hráčka nesmí
hrát za dva různé týmy)
- Dlouhodobá příprava propagace a organizace
- Snaha o finále 28. 10., oslavy 100 let republiky
b) Vize a budoucnost reprezentace 7´s (VCH)
-

-

-

Chvála ženské reprezentace za vývoj, ale má limity
Nejdůležitější prvek 7 ragby – somatotyp – rychlostní hráčky
Vize: jsme vůbec schopni uvažovat o kvalifikaci na RWC 2022? V případě, že se budeme
skutečně rozvíjet, zaměříme se na mladší hráčky a jejich dlouhodobý rozvoj (samozřejmě ve
spojení se zkušenými hráčkami), tak o tom uvažovat můžeme.
Názor na vztah 15´s a 7´s: před rokem se jednoznačně stavěl na stranu VII, nyní ale tento
názor nemá. Vidí obrovský rozvoj v XV. Proto bude podporovat rozložení sezóny tak, jak je
teď nastavené (jaro – VII, podzim – XV).
Dukla – snaha o zapojení dívek/žen do Dukly

c) Projekt soutěží do U14 (JB)
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Konkrétním cílem JB je hrát elitní sérii (na reprezentační úrovni) do 8 let a poté možnost uvažovat
o RWC.
Chybí nám hráčky, nutnost navýšení členské základny.
Vytvoření komunity dívek U8 – U14
Kluci U6 – U18 2 069 hráčů
Holky U6 – U18 151 hráček
Kluci 93 % vs holky 7 %
Holky U6 – U18
1.Babice 25 %
2. Petrovice 15 %
3. Praga 11 %
4. Dragon 7 %
5. Olomouc 6 %
Dohromady 64 %

Ostatní méně než 3 %

Dohromady 17 klubů

36 %

Současnost
Ženy = pravidelné soutěže
Dívky U18 = nepravidelné soutěže
Dívky U16 = nepravidelné soutěže
Dívky U14, U12, U10, U 8 = NIC
Budoucnost
1. Zavedení hracích dnů dívek U14
2. Zavedení dívčích zápasů na chlapeckých turnajích U8 – U12 (samostatné dívčí turnaje)
3. Vytvoření dívčích ragbyových akademií
4. Společné letní dívčí ragbyové kempy
1+2+3+4 = budování dívčí komunity


Vytvoření databáze dívek U8 – U14

Čím začít?
1. Zavedení hracích dnů (nepravidelných) U14
2. Zavedení dívčích zápasů (kluby nebo spojenectví = Babice girls, Tatra girls, Praha Girls,
Čechy girls atd.) na chlapeckých turnajích U8 – U12 ve Zbuzanech (dostat zápasy do
programu turnaje)
3. Najít trenéry pro spojené týmy
d) Projekt soutěží do U18 (HS)
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Oficiální soutěž jako 2018
Hráčky: ročníky 2001 – 2003 (2004)
20 hráček (roč. 2001, 2002)
Zúčastněné týmy – společenství:
Čechy I. – RK Petrovice
Čechy II. – RC Tatra Smíchov
Morava
Zahraniční týmy (Maďarsko, Rakousko, Slovensko, Německo ?, Polsko ?) – protože se
jedná stále o málo hráček a to samé řeší i okolní země, tak bychom mohli hrát dohromady.
HS je s těmito zeměmi v kontaktu.
-apel na kluby, aby tyto hráčky podporovaly a vyhledávaly (i proto oficiální soutěž)
Turnaje: 4 v období duben – červen
Termíny: spolu s turnaji žen (snazší organizace), hrací den sobota (zapojení hráček U14)
Hřiště: zúžené (bez 5 m)
Čas: 2x7 minut
e) Organizace soutěží 7´s – jaro 2018 MČR 7´s (HS)

-

 MČR 7´s ženy
Elitní série:
 6 týmů (Petrovice, Tatra, Sparta, Říčany, Slavia, Přelouč)
 6 turnajů
 Hrací den sobota

-

1. série
 6 týmů (Vyškov, Dragon, Sedlčany, Tatra B, Petrovice B, Sparta B)
 6 turnajů
 Hrací den neděle

-

2. série
 ? týmů
 ? turnaje (otevřené turnaje, kterých se můžou zúčastnit i týmy, které nejsou oficiálně
přihlášené)

-

Debata o hracích dnech, zda by nešlo, aby 2. série se hrála ve stejné dny jako 1. série

-

Na VV 6. 12. 2017 – návrh, že by HS byla oficiálně delegovanou osobou pro soutěže žen a
dívek (zjednodušení komunikace, tvorby soutěží, atd.)

-

Komunikace – opět apel na trenéry, aby okolo sebe měli hráčky, které pomáhají v ragbyové
struktuře (jako trenérky, rozhodčí, komunikátorky, atd.)
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-

VH nápad, aby hráčky během 2. série si zápasy pískaly samy, čímž získávaly zkušenosti
jako rozhodčí, ale také určitý pohled na hru a zase jiný vztah k ragby (a později se z nich
mohou stát rozhodčí, např. v případě, že se zraní nebo zjistí, že hrát nechtějí, ale ragby se
věnovat chtějí)

f) Propagace ženského ragby (SK)
-

Prozatím vše na amatérské úrovni (nedostatek financí)

Pilotní projekt – videospoty s hráčkami
Primární cíl – propagace ženského ragby
Sekundární cíl – motivace ke hře ragby 15´s a eliminace předsudků vůči ragby 15´s
Plán realizace
 Výběr hráček – osobností, které mají potenciál inspirovat svým příběhem dnešní mladou
generaci (kluby budou osloveny ohledně nominace) – leden 2018
 Natočení videospotů s vybranými hráčkami – Q1/Q2 2018
 Zveřejnění videospotů na webu a sociálních sítích – průběžně od Q2/2018
 Prozatím bude realizováno svépomocí bez finanční podpory (zároveň se pokusíme získat
finanční prostředyk pro realizaci kampaně, která by byla více profesionální a měla ještě
větší marketingový dosah) - Q1/Q2 2018
StK upozorňuje na problém předsudků ohledně ragby jako takového. Rodiče nenapadne dát svou
holčičku na ragby, protože to je přece tvrdý a kontaktní sport, kde teče krev. Proto bychom se měli
zaměřit více na propagaci sedmičkového, olympijského, ragby. Ukázat, že ty děti (holčičky) na
tréninku běhají, dělají i spoustu jiných věcí než ragby.
SK říká, že je tato kampaň, jakoby 15, je jen jedna část kampaně.
JB souhlasí se StK, že musíme jít na kampaně „fikaněji“ a ne přes bránu XV ragby. Musíme nalákat
děti na všestrannost.
SK souhlasí. Toto je pouze pilotní projekt, naším cílem je vytvořit i další projekty zaměřené právě
na děti a na vše, co zmínil JB a StK.
RK říká, že rodiče dávají obecně děti na ragby proto, že se jedná o levný sport a trenéři odvedou
spoustu práce.
VCH podporuje názor toho, že musíme rodičům ukázat, jak s dětmi pracujeme. Že s nimi neděláme
ragby, ale komplexně sport jako takový.
Cílem je vytvoření propagačních balíčků zaměřených na určité cílové skupiny – mládež, hráčky
(aby pokračovaly v zapojení se do ragby), atd.
V Praze dne: 3. 12. 2017
Zapsala: Tereza Kadavá
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