Výstup z komise mládeže 261017
Přítomní: Ota Petrášek, Tomáš Kohout, Karel Berounský, Miroslav Fuchs, Josef Bláha, Linda
Vrátníčková, Jan Macháček, Daniel Beneš
1) Vyhodnocení soutěží
 U18 =pohár XV kvalitně fungující soutěž
 U18=pohár XII – 2 odhlášené týmy hned na začátku sezóny
 Prolínací pohár – chalenge cup = sousední týmy v tabulce spolu, podobně jako U16
 TK: komunikace s týmy, možnost spojení a promíchání, priorita: Kvalitní zápasy
 Rozhodnutí týmů pro jaro – napříč kategoriema je klíčové adekvátní rozhodnutí
trenéra a klubu ve vzájemné komunikaci – soutěž nefunguje jen v momentě pokud se
klub přihlásí tam, kde to neodpovídá jeho silám
 Nesoutěžní vs soutěžní přístup = Metodický pokyn preferující „nesoutěžní“ přístup
vedoucí k rozvoji hráčů před „soutěžním“, tedy krátkodobým vítězstvím
 Důležité rozhodování týmů pro přihlášení v tomto pořadí
1.) být alespoň ve společenství
2.) mít vlastní tým
Nepřeskakovat bod č.1
 Důležitost i kvalitně vedených statistik – informace o stavu týmů
 Snaha do budoucna o elektronickou databázi U18, U16, U14
 Spolupráce s Markem Vráblíkem – statistiky ze zápisů
 Program SportLyzer využíváný některými týmy – možnost zapojit do školení trenérů
školení s tímto programem – DB, JM
 LV – prezentace situace na Moravě






U16- vysoké výsledky i přes rozdělení na 3 úrovně
Neadekvátní přihlášení některých týmů (např Olomouc v poháru XII)
Výhled na jaro – přihlášení týmů do jednotlivých úrovní – alespoň 3
Dívky hrající v U16 –nepřípustné riziko, řešení přes rozhodčí a DK
Projekt Moravských klubů na společné srazy: DB a LV komunikace s RT U16 a unií,
podpora těchto srazů a možná konfrontace s Čechy – ideální pro výběr hráčů





U14 – na jaře opět min 2 úrovně, min 15 týmů
Pohár X Trophy pro jaro? Proritou je plnohodnotná soutěž
Pepa Bláha: Prezentace rozvojového turnaje v 7s v Českých Budějovicích = hráči se
mohou i promíchat a hrát ve XIII
Pro přihlášení důležité i počty „lavičky“ = možnost dodatečných zápasů aby si zahráli
všichni
Termín přihlašování do soutěží 15.11. OP, TK, DB – komunikace s týmy
Rozvojová soutěž – možnost namíchat se
Výběrové kempy i pro U14 – Barbarians Cup namíchat se, systém černá-bílá
Možnost prověřit ve Zbuzanech – MF Čechy, DB prověřit Moravu – Dan Chytil, Ruda
Dittrich?
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DB prezentace projektu Karla Ševčíka umožňující sehnání sponzorů pro jednotlivé
turnaje – výhoda pro týmy mít hrazenou cestu a nocleh – snaha o začlenění
takovýchto turnajů do soutěž






U12 – důležitá kontrola licencí
Nejpočetnější v historii, turnaje rozdělení na dopolední a odpolední skupinu
Na Moravě – riziko jiných pravidel
Morava – projekt 1 neklubového turnaje pro každou kategorii na jaře LV, DB



U10 a U8 – problém chování trenérů a rodičů na některých turnajích – komunikace
s trenéry, kteří nesou zodpovědnost i za chování rodičů svých hráčů a hráček
Pravidlo, že každý trenér má i pískat



2) Metodika





Dlouhodobý plán rozvoje hráče – DB rozeslat oba plány (manuál, Hein Kriek, pracuje
se na překladu, + přeložený plakát – Kanadský plán) komisi mládeže a následné
rozšíření do klubů
Novinka ve školení trenérů , 7 modulů – DB ve spolupráci s Heinem Kriekem
Možnost školení na konkrétní témata
KB dokončit s DB materiál pro trenéry pro vyrovnané zápasy v soutěžích a rozvoj
hráčů

3)Omladšení dívek do U12




KB vize, že omladšení a ostaršení by mělo být v kompetenci trenéra
TK, OP: právně neobhájitelné, riziko pokud se cokoliv stane
Komise mládeže po diskuzi a hlasování schvaluje tuto možnost a předává jeho provedení a
celý proces (změnu soutěžního řádu) komisi ženského ragby2

V Praze 26.10.2018 Dan Beneš
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