Výstup ze setkání Trenérské Poradní komise – Zbuzany 021217
Přítomní : Filip Vacek, Antonín Brabec, Ota Petrášek, Pavel Syrový, Michal Ouředník,
Vítek Chalupa, Jan Macháček, Martin Boháč, Josef Bláha, Daniel Beneš
DB: Představení práce komise a jejích kompetencí
 Souhlas a potvrzení komp. , návrh členství pro členy RT reprezentací = DB navrhne na
VV
 Strategický plán a současná realita
 Představení 2 oblastí a dokumentů k revizi, které budou oficiálně zveřejněny:
 Navýšení členské základny – důležitý manuál pro začínající kluby
Náborová metodika
 Vrcholové ragby
 Realita – bude vydána zpráva o fungování Dukly
 Další možnosti pro mládež - sportovní centrum= názorový střet:
 Klubová centra vs reprezentační centrum formace
 výhody: dotace + jednotný směr práce – ten můžou zastávat i
pravidelné srazy reprezentací = rozšíření i do mládežnických
kategorií systému pravidelných tréninků, jak je tomu u mužů – min
U20, U18 – probíhá i přes zimu ve Zbuzanech
 Identifikace talentů od U14 – snaha o výběry už od kategorie U14
 Vzdělávání :










Potřeba jasných čísel o počtu aktivních a zároveň vyškolených trenérů – souvisí
s programem navýšení členské základny
DB zaslání trenérům prezentaci pro DHL reflektující současný stav a plán pro 2018 –
Hein Krien 7 modulový kurz na 3 oddělené dny na úrovni WR levelu II =
implementace do současného systému
Naplánování licenčních seminářů – loni se hodně osvědčily (Tomasz Putra – Skládka,
Dave Livesey, Adam Blackford – specifika trénování dětí + program CARDS od
RFU)
Observace tréninků=nejlepší prostředek pro práci s trenéry, časová náročnost,
rozšíření sboru školitelů pro naše prostředí
Interní vzdělávání v některých klubech = další formace trenérů
Rozšíření zdrojových metodických materiálů jako vodítko pro trenéry
Kanadský plán dlouhodobého rozvoje hráče = využití protože jako materiál splňuje
základní požadavky a je výborně využitelný v praxi

 Ragby na Moravě:
 DB vypracování projektu, informace o kempech U16 – rozšíření iniciativy s podporou
ČSRU na Další kategorie
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 Elektronická evidence:
 Informace o současném stavu=nová zakázka, vypracování požadavků pro
elektronizaci
Příští setkání 17.1.2018 na Markétě v 10:00
Ve Zbuzanech 2.12.2017
Daniel Beneš
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