Výstup z Trenérské Poradní komise 14.3.2018, Markéta 10:00
Přítomni: Květa Kottková (KK), Filip Vacek (FV), Antonín Brabec (AB), Tomáš Kohout (TK), Jan
Macháček (JM), Stanislav Král (SK), Vít Chalupa (VCH), Pavel Pala (PaP), Pavel Hodan (PH),
Ota Petrášek (OP), Pavel Syrový (PS)
Pavel Myšák (PM), Phil Pretorius (PP), Daniel Beneš (DB)
Program:
● DB představení programu a vysvětlení, že v návaznosti na jednání předchozí Pražské
komise se začíná s projektem elektronizace (tedy bod.č.6 – návrhy, podněty,
projekty)

1. Elektronizace
●
●
●
●
●

FV návrh stávající využít stávající systém + 2 podmínky: prohlídka a členství
Možnost facechecku – kontroly před zápasem
JM důležitost oslovení expertů
DB, PM do příště konzultace s některým z IT odborníků
Konzultace s STK a Davidem Frydrychem, na základě soutěžního řádu, zda jsme
schopní to zavést už pro extraligu jaro 2018 – zkušební provoz a poté další soutěže
● Jak zavést do databáze přestupy a hostování

2.Metodika a vzdělávání
Strategický plán – plánování a organizace
● DB: schválený plán Navýšení členské základny závisí teď na finačních možnostech
Unie
● JM: plány nejsou k ničemu bez určení zopdovědností
● PS: celá práce na Strategickém plánu vyznívá do ztracena
● Jaké jsou tedy vlastně priority?
● PP: extraliga – snaha vybudovat silnou soutěž s kluby , které budou mít kvalitní
rozvětvenou strukturu, výkonností a sociální stránku =pomoc dalším klubům. Příklad
ze Sri Lanky, kde se podařilo dostat na zápasy 10 tis. návštěvy
● SK, FV: Co je tedy v plánu pro celkový rozvoj a navýšení členské základny?
● PP: Důležitost náborů pro přitáhnutí dětí i dospělých do ragby, fungující dospělé
týmy hrajou důležitou roli v retenci a motivaci stávajících. Příklad z Kajmanských
ostrovů – tzv. Olympijské dny – sportovci z jiných sportů, atleti.
● Otázka Priorit: AB shrnutí=prioritou pro rozvoj klubů je XV ragby kněmuž vede cesta
přes 7s a 10s. PP: souhlas
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● DB: souhlas s PS, FV – komunikace s PP a vedením unie = jasný výstup, priority na
základě aktuálních možností jak v otázce Navýšení členské základny, tak Vrcholového
ragby (viz. předchozí zápisy), určení konkrétních zodpovědností
● PP: Otázka některých hráčů reprezentace, jejichž domovský klub nehraje extraligu,
možnost výjimky pro ně?
● FV: Znovuzavedení střídavých startů by byl krok zpět kvůli jejich zneužívání. Cesta je
ve spolupráci dvou klubů (např. Slavia – Přelouč)
● VCH: Možnost spolupráce i napříč kategoriemi=systematičnost celé práce
● DB+další členové (zapojit i legislativní komisi): Způsoby, jakým by se dal celý proces
propojení dvou klubů papírově usnadnit (v současnosti se to řeší vytvořením C týmu
(např. Říčany + Petrovice)

3.Metodika a vzdělávání
● DB představení systému „ Manažerů vzdělávání“ oslovení většiny klubů, do
příště „síť“ napříč celou unií
● DB – nový přírůstek do vznikající Metodické knihovny – Sbírka interních
materiálů RFU s povolením sdílet v Česku
https://drive.google.com/drive/folders/1k7cDlcVPByVmTRLIQ11VRLIC5bhO0V5U
● Dohoda na dalším rozšiřování + natáčení videí teď už za příhodnějších
podmínek na hřištích:
https://drive.google.com/drive/folders/130BYvaZakpMnY7mVwhOEqVL4UCcXOtA6

4.Soutěže 7s
● Podněty Davida Frydrycha za STK, revize vzhledem ke kalendáři – zrušení
turnaje série 1.7. 2018 – schváleno
● Otázka povinnosti soutěže 7s pro extraligové týmy, aby tato soutěž měla
jasnou strukturu ( DB, Tomáš Krejčí za STK 7s)
● PP (Pavel Pala) a další: nesouhlas s povinností, týmy se přihlašují i do
extraligy= odsouhlasena účast týmů na základě přihlašování (DB komunikace
s STK = vydání soutěže v této podobě

5.Mládežnické ragby
● DB konzultace s TK ( Tomáš Kohout) úpravu pravidel u U10 – mlýn – shoda na
komunikaci s rozhodčími aby touto situací bylo „ztraceno“ co nejméně
hracího času + střídaní turnajů s mlýny a bez nich
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● Organizace soutěží 7s mládeže – téma pro příští Komisi mládeže 280318

6.Ženské Ragby
● Výstup z Komise ženského ragby – situace kolem zrušení a následného
obnovení reprezentace XV
● SK – nekoncepčnost celého postupu
● DB – opatření Komise ženského ragby, aby v budoucnu k takovým situacím už
nedocházelo

7.Další projekty, návrhy a podněty
● Juan Szeremetta – koncepční práce s rojníky napříč kategoriemi – návrh např turnajů
v mlýnech jako variantu náplně během sedmičkového období
● FV, DB –důležitost 7s i u rojníků a 1. řady, Spíše možnost rozpracovat plán na
dovednostní tréninky pro jednotlivé pozice ( mlynáři, piliíři, spojky apod. ) = rozjet
práci se specialisty
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