Výstup z Trenérské Poradní Komise 170118






1. Určení si priorit ze Strategického plánu = oficiální schválení
1. Navýšení členské základny = schválení dokumentu a jeho doporučení k diskuzím
s vedením unie, do jaké míry se dá tento projekt finančně podpořit
2. Vrcholové ragby :
Reprezentace upřednostněna před projektem centra formace=formování
prostřednictvím národních týmů, příležitost zintenzivnit jejich práci na vývoji hráčů
Např. pravidelné týdenní tréninky U18, U20 společně s muži – riziko, že část U18 už ve
středu trénuje v klubech + cestování kluků s Moravy? V týdnu těžko realizovatelné
Jasná strategie budování základny, pak vrcholu a propojení obou prostřednictvím vztahu
unie ( reprezentace ) – klub.

2.





Metodika a vzdělávání
DB představení plánu pro 2018 – dokument s jasně formulovanými podmínkami pro
jednotlivé kategorie – rozeslat
Překlady – priorita Blueprint a Dlouhodobý rozvoj hráče
Metodická knihovna – obrovsky potřebná = DB vzhledem k jednáním o novém
zpracování webu ČSRU provizorní řešení na google docs. + stejně tak i dokumenty
Trenérské Poradní komise sdíleny přes google, možnost upravovat a psát poznámky
Využití i metodických knihoven velkých unií – např. RFU

3. Mládežnické rugby
 Propojení kategorií
 Přehled současných pravidel – návrhy na úpravu do příště





4.
Soutěže muži
Představení soutěže 7s, úsek STK – Tom Krejčí
Vyřešit červnové termíny – chybí tam 15ková soutěž a 7s začínají až 1. 7.
Soutěž B týmů – zvýšení prestiže a posílení tlaku na odehrání zápasů + zvýšení hráčské
základny: Za kontumaci zápasu B týmu: – 1 bod do tabulky A týmu. Schváleno a doporučeno
STK do rozpisu soutěže
Gentlemanská dohoda – 6 hráčů –jen A tým= reprezentanti a zkušení hráči
5.

Příští schůzka:středa 14. 2. 2018 v 10:00 na Markétě

Česká rugbyová unie
Člen International Rugby Board (IRB)
Fédération Internationale de Rugby Amateur (FIRA-AER)
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