Výstup ze setkání Trenérské poradní komise 140218
Přítomni: Filip Vacek (FV), Pavel Syrový (PS), Martin Boháč (MB), Michal Bielik (MiB),
Juan Szeremeta (JS), Karel Šampalík (KŠ), Tomáš Kohout (TK), Jan Selix (JS), Jan
Macháček (JM) Ladislav Havel (LH), Stanislav Král (SK), Phil Pretorius (PP), Hein Kriek
(HK), Daniel Beneš (DB)
Úvod: PP přívítání trenérů
DB představení konkrétní práce komise a splněných úkolů od minulého setkání:


Organizační struktura na google docs včetně všech oblastí, jimiž se komise zabývá:
DB: snaha o živou elektronickou diskuzi a reakce - členové mohou upravovat dokumenty a
práce komise tak může probíhat dlouhodobě i mimo setkání:
https://drive.google.com/drive/folders/1XIB8LaBManuvFJje0_-JXHcVddE5bDui
1. Strategický plán – 1. priorita Navýšení členské základny – dokument průběžně
upravován vzhledem k reálné finanční situaci
- 2. priorita Vrcholové ragby – Formace hráčů prostřednictvím národních týmů:
+DB představení části Moravského projektu: Společné kempy U16 – už fungují,
U14 a U18 v plánu = rozšíření formace hráčů a podpora potřebné spolupráce
mezi Moravskými kluby
2. Vzdělávání – DB vytvoření zárodku Metodické knihovny – zatím na google docs
podle situace kolem webu bude pak umístěna na aktuálních stránkách unie:
https://drive.google.com/drive/folders/130BYvaZakpMnY7mVwhOEqVL4UCcXOtA6



Komise má rovněž k dispozici složku Metodika, odkud se budou schválené a
přeložené dokumenty přesouvat do Metodické knihovny:
https://drive.google.com/drive/folders/1O5_7K5xb_pTHXGbQzLcsmOq0QdkaepC
Do příště aktualizace o „co nejvíce“ kvalitních materiálů, poté rozšíření odkazu
pro všechny trenéry=právo prohlížet. Návrh FV a PS, aby všechny vložené
materiály od trenérů šly přes DB=právo upravovat.



DB – představení systému registrace trenérů na stránkách v sekci Semináře a
školení trenérů=zasílání hromadných mailů: http://rugbyunion.us15.listmanage1.com/subscribe?u=a3f3de4c15f7474f9bccd3ce8&id=fed26cb0db



+ představení kurzu společně s HK: Klíčové body herního plánu a Dlouhodobý
rozvoj hráče - FV dotaz možnost proškolení dalších trenérů jako školitelů a šíření
tohoto programu v klubech
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HK a DB souhlas. Pozitivní hodnocení a podpora trendu, že většina klubů už si
vytváří vlastní vnitřní vzdělávání: obohacení této možnosti právě o Klíčové body
herního plánu a Dlouhodobý rozvoj hráče. Výhodou časová flexibilita školení (34 hodiny, dá se udělat v prac. dny v rámci klubových tréninků)


JM, PS, FV – otevření otázky povinnosti všech trenérů mít licenci
PS – návrh pozitivní motivace- finanční ohodnocení trenéra dle dosažené
licence=možnost stupňovat požadavky
HK – odpověď na otázku MB o důležitosti povinnosti trenéra mít licenci: pohled
rodiče, který svěří své dítě spíš vzdělanému, proškolenému člověku
DB, PS -zdůraznění důležitosti licence B = konkrétní praktická trenéřina, nutnost
zvýšení zájmu o tento stupeň vzdělání
TK – návrh kontroly díky průkazce unie
FV- poukázání na nesoulad v materiálu Jak se stát trenérem na webu a ve
směrnici o vzdělávání
JM-otázka nového kurzu Trénování trenérů a jeho místa v systému
DB řešení: 1. zapracování platných směrnic do požadavků pro kvalifikace
trenérů jednotlivých kategorií na webu unie + kurzu Trénování Trenérů jako
odborné část ragby XV pro licenci B – na úrovni levelu II World Rugby, ale bez
akreditace (certifikátu) WR
http://www.rugbyunion.cz/cs/page/168
http://www.rugbyunion.cz/upload/files/Stanovy%2C%20smernice%20a%20%C5
%99%C3%A1dy/Sm%C4%9Brnice_Po%C5%BEadavky_na_tren%C3%A9rsk%C3%A
9_veden%C3%AD_dru%C5%BEstev_v_sez%C3%B3n%C4%9B_2016_2017.pdf
http://www.rugbyunion.cz/upload/files/Stanovy%2C%20smernice%20a%20%C5
%99%C3%A1dy/Sm%C4%9Brnice_N%C3%A1le%C5%BEitosti_pro_z%C3%ADsk%C
3%A1n%C3%AD_tren%C3%A9rsk%C3%A9_%20licence.pdf

2. Vytvoření systému -sítě manažerů vzdělávání. V každém klubu
člověk zodpovědný za aktualizaci databáze trenérů (často sport. ředitel) a za to,
že všichni trenéři mají platnou licenci. DB komunikace s kluby přes tyto osobnosti
– na základě pozitivní zkušenosti se spoluprácí např. s Tomem Krejčím (RCB),
Pavlem Pavlou (RC Jimi Vyškov) atd.
TK – důležitost vnitřního tlaku v klubech na vzdělávání než vnější
postihy.

3. Soutěže
 DB představení soutěží 7´s mužů – termín 1. července zůstává, 17. 6. se ještě
hraje extraliga
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https://drive.google.com/drive/folders/1d4xmvUogC1EAuURLRDvOoUVHb0S0
Goeo
FV – konstatování velké ambicióznosti celého projektu (3 turnaje série + 1 MČR)
a letních termínů turnajů v 7´s okně
Důležitost jasné prezentace pravidel=rozpisu pro soutěže 7´s=DB doladění do
příště s Tomem Krejčím pro dostatek času na přípravu klubů a organizaci





Soutěže mládeže
Konstruktivní poznámky Toma Krejčího přes e-mail ohledně soutěží mládeže a
především společenství v 15´s soutěžích U16 a U18:
TK, KŠ, MiB – uvedení situace na pravou míru, společenství není tolik – většinou
jen o jeden hlavní klub doplněný jen minimem hráčů odjinud



Střet přístupů zda nepodpořit týmy s menším počtem hráčů pro ně adekvátními
soutěžemi, pro vytvoření svého vlastního týmu – TK: už to probíhá např v U14 a
v U16, U18 na podzim bez většího efektu



DB, HK pozitivní vliv možné soutěže 10s na dovednosti hráčů – další práce na
zavedení této u nás zatím nevyužité formy ragby



Pravidla mládežnických kategorií
http://www.rugbyunion.cz/cs/page/document/15



DB, TK: Představení současné úpravy pravidel pro mládež, nasdíleno do
dokumentů komise.
DB společně s HK – návrh úprav v souladu s dlouhodobým rozvojem hráčů



Všichni členové komise – možnost se vyjádřit k pravidlům mládež. kategorií dle
vlastní zkušenosti do příštího setkání

PP: Revize témat a schválení úkolů + doporučení na základě shrnutí DB. Poděkování všem a
informace trenérům o Dukle – zdůraznění kvalitní komunikace o stavu hráčů mezi Duklou a
kluby (díky reportům HK každý týden o stavu hráčů) , aby hráči plnili svou povinnost účastnit
se jak tréninků Dukly a reprezentace, tak i ve svém klubu.
DB: příští setkání proběhne ve středu 14.3. v 10:00 na Markétě –brána v potaz možnost
vyjít vstříc Tonymu Brabcovi a dalším na jiný den než středu, ale zvítězil tento termín
vzhledem ke schůzce Pražské komise zase v 9:00 jako předskokani  a plnému programu
reprezentace ČR mužů v jiných dnech.
V Praze 14.2.2018,
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Dan Beneš
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