Výstup Setkání trenérů reprezentací – Markéta 051217
Přítomni za RT reprezentací: Filip Vacek, Jan Selix, Michal Bielik, Tomáš Kohout,
Karel Šampalík, Antonín Brabec, Petr Cimprich, Michal Ouředník, Květa Kottková,
Hana Schlangerová, Zuzana Steppanová, Vít Chalupa, Richard Krutzner,
Za ČSRU: Pavel Chaloupka, Pavel Myšák, Phil Pretorius, Daniel Beneš
PCH: Přivítání
 PP: Gratulace, představení společné práce.
 Cíl: Vytvoření profesionální unie, i když máme limitované prostředky
o Návrh profesionalizace vybraných hráčů se smlouvou pod unií
o Sdílení znalostí vizí a nápadů
o Každý trenér má svobodu v rámci společné struktury
o Snaha zúčastnit se tréninků a být součástí komunikace
 PM: Prezentace
o Prozatímní složení RT ke schválení na VV
o Funkce v RT, kompetence a příklad plánování rozpočtu
o Klíčovost dlouhodobého plánování i pro finanční výhodnost akcí a
ušetření
 PP: Priority reprezentací a jejich cíle :
o XV – muži - udržet se, vyhrát domácí zápasy
o VII – muži –vyhrát a postoupit
o U18 – zaznamenat nějaké další cenné vítězství na ME
o U20 – vyhrát a postoupit, klíčová kategorie
o U18 VII – vyhrát
o VII ženy – top 5 na ME
o XV ženy – vyhrát těžký test-match, opodstatnit účast na
ME
o U16 kadeti – velký potenciál, hrát těžké zápasy
o U17 junioři – development tým -příležitost
o U18 dívky – hrát těžké turnaje, do budoucna na ME
o U16 dívky - velký potenciál, hrát těžké turnaje
o + ČR U23 XV = development, propojení formace
v reprezentacích do U20 s mužskou reprezentací, snaha
o přínosné zápasy
 U juniorů budou RT stejné jak pro XV tak pro VII reprezentační týmy
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 DB: Organizace společné práce=členové RT reprezentací jsou zároveň členy
Trenérské Komise:
 Termín příští Trenérské komise 17.1.2018 na Markétě
v 10:00, vždy alespoň 1 zástupce z každého RT
 Efektivní pokrytí rolí v RT: Geograficky Čechy – Morava,
Trenérsky: Hlavní trenér, trenér roje, trenér útoku, kondiční
trenér
 Sdílení a zaslání metodických materiálů a interních dokumentů
A týmu mužů pro nastavení jednotného směru práce
PCH: Představení smluv a finančního ohodnocení trenérů
Individuální komunikace s jednotlivými týmy
Na Markétě 5.12.2017
Daniel Beneš
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