ZápisVVČSRU

VÝKONNÝ VÝBOR
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE
Zápis č.10/2017 z jednání VV dne 5. září 2017
Místo jednání: Praha, stadion Markéta
Účastníci:  Výkonný výbor:  Pavel Chaloupka (PCh), Roman Rygl (RR), Pavel Myšák (PM),
           Neville Parry (NP), Dušan Palcr (DP), Pavel Holeček (PH),
           Petr Čížek (PČ)
Omluveni: Hosté:
Phil Pretorius (PP)
Projednávané body:
1. Rozpočet ČSRU
-

PCh informoval VV o čerpání rozpočtu ČSRU. Aktuálně očekáváme platbu z MŠMT
z dotačního programu V. Dalšími očekávanými příjmy jsou příjmy z marketingu a
plánovaného zápasu proti SA Supa Babas.

Usnesení:
VVberenavědomí.

2. Sponzoring
-

PCh informoval VV, že dne 15. září se uskuteční tisková konference pořádaná k příležitosti
podepsání sponzorské smlouvy se společností DHL. PCh dále nformoval o dalších
probíhajících jednáních s různými společnostmi.

Usnesení:
VVberenavědomí.

3. Dotace
-

 PCh informoval o příjmech z dotací z veřejných zdrojů, především z rozpočtu Magistrátu hl.
m. Prahy a z rozpočtu MŠMT.
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Usnesení:
VVberenavědomí.

4. Dukla, národní tým
-

PCh informoval VV o schůzce se zástupci Dukly a poděkoval RC Tatra Smíchov za
poskytnutí hřiště na počátku tohoto projektu. Nyní se již tým bude připravovat na hřišti Dukly,
kde bude využívat umělou trávu, posilovnu, atletickou dráhu, šatnu, rehabilitaci a další
zázemí. Dne 23.9.2017 je naplánovaná účast ragby na Armádním dni a dne 26.10.2017 na akci
Armádní sportovec roku.

Usnesení:
VVberenavědomí.

5. SA Supa Babas
-

 PCh informoval VV o plánovaných aktivitách při pobytu SA Supa Babas. Utkání se odehraje
21.10. od 14:00 hodin na stadionu Markéta v Praze. Od 11:30 sehrají předzápas
Reprezentantky ČR proti francouzskému armádnímu výběru.

Usnesení:
VVberenavědomí.Astanovujecenyvstupenekdotěchtokategorií-1500,-Kč,
800,-Kč,
700,-Kča400,-Kč.ProdětiúčastnícíseturnajePYRF200,-Kč.

6. ČT, eTV
-

-

PCh informoval o schůzce s ředitelem ČT a o závěrech z tohoto jednání. ČT má zájem o
přenosy z utkání seniorů proti Polsku, proti SA Supa Babas a o utkání české reprezentace
v Lisabonu.
PCh informoval o schůzce s společností Sports online, která již v minulosti zajišťovala stream
přenosy utkání reprezentace a která by měla do budoucna zajišťovat i přenosy z utkání
extraligy, konkrétně jeden zápas z každého kola.

Usnesení:
VVberenavědomí.

7. Principy fungování sportovního úseku
-

PP informoval VV o novém formátu přípravy národního týmu zaměřeném na pravidelné
týdenní tréninky a postaveném především na hráčích z domácích soutěžích. Konstatoval, že
většina klubů se do tohoto projektu aktivně zapojila a spolupracuje na záměru vybudování
silného národního týmu. Komplikace zatím vyvstaly s účastí hráčů na moravských
2

ZápisVVČSRU

-

-

-

reprezentačních srazech a PP by tuto situaci rád změnil, aby došlo k většímu zapojení hráčů
z tohoto regionu.
PP informoval, že tréninky v Dukle probíhají na vysoké úrovni. Trénuje se denně v ranních
hodinách. Každý den je detailně vyhodnocen.
PP informoval VV o záměru vytvořit společný tréninkový plán pro všechny reprezentační
kategorie. Mladší reprezentace by se setkávaly na pravidelné měsíční bázi. Dne 4. října bude
PP prezentovat první verzi tohoto plánu.
PP informoval VV o záměru vytvořit strategické dokumenty ohledně tréninkového procesu a
dovedností hráčů dle věkových kategorií.
PP informoval VV o schůzce se zástupci českých rozhodčích. Poukázal na velice
znepokojivou situaci co do chování hráčů na hřišti vůdčí rozhodčím a osobně již požádal
některé rozhodčí, aby byli vůči těmto prohřeškům daleko přísnější.
PP informoval VV o záměru rozesílání pravidelných informací o činnosti sportovního úseku
široké veřejnosti a to prostřednictvím webových a facebookových stránek ČSRU
PP sdělil VV svou představu systému nominací trenérů národních týmů. Pro příští jednání
představí současné obsazení realizačních týmů a případné návrhy obměn či doplnění.
PP požádal VV o angažování profesionálního manažera, který by zastřešoval všechny
reprezentační týmy a administrativně organizační činnosti sportovního úseku.

Usnesení:
VVberenavědomí.

8. Angažování Manažera sportovního úseku
-

VV na žádost PP projednal záměr angažovat MSÚ.

Usnesení:VVpověřujePČsestavenímnávrhuvýběrovéhořízení,kteréproběhne,jakmileČSRU
obdržídotaciz MŠMTz progranuV.

9. Statistiky z utkání reprezentací
-

VV projednal žádost PP o zajištění analýzy utkání reprezentací společnosti StatsPro.

Usnesení:
VVtentonávrhschvalujeapověřujePChjednánímsvýšeuvedenouspolečností.

10. Národní muzeum
-

VV projednal žádost H.Schlangerové ohledně zapůjčení či darování konkrétních ragbyových
artefaktů z oblasti ženského ragby Národnímu muzeu.

Usnesení:
VVschvalujedaruvedenýchartefaktůsbírkámNárodníhomuzea.
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11. Domácí soutěže- rozvojová liga
-

VV se zabýval situací v soutěži B týmů extraligových týmů, kdy kluby nemají v některých
případech dostatek hráčů pro sestavení „B“ týmů a některá utkání byla z tohoto důvodu
zrušena. Kluby, které se takto provinily by měly by dle SSŘ potrestány pořádkovou pokutou.

Usnesení:
VVrozhodl,žeklubytrestánynebudou,atovsouvislostsezměnouformátu
soutěží.
VVchcedíkytomutoformátu
umožnithráčůmširšíhokádruklubůzapojitsedo
soutěžníhoragbyaprotovprvníchtřechměsícíchtakovétoklubytrestatnebude.Sportovní
úsek
uspořádávnejbližšídoběschůzkusklubyextraligy,jednímztématbudetatosoutěž.

12. Vyhodnocení turnajů MČR 7
Účast na turnajích nebyla z různých důvodů adekvátní, je potřeba kriticky zhodnotit
příčiny, připravit návrh na novou sezonu a vykomunikovat s kluby.
Usnesení:
VVukládáPP,abydopříštíhojednánípřipravilvyhodnocenísoutěžeapřipravil
záměr
soutěžeMČR7spropříštírok.

Oprava zápisu z jednání ze dne 2. srpna 2017
-

v bodě č.13 byla mylně uvedena jako předsedkyně ženské komise Hana Schlangerová.
Zvoleným předsedou na posledním jednání ženské komise byl Daniel Beneš.

Příští zasedání VV dne 4. října 2017 od 10:30.
V Praze dne 5. září 2017
Zapsal: Pavel Myšák
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