Zápis VV ČSRU

VÝKONNÝ VÝBOR
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE
Zápis č.12/2017 z jednání VV dne 6. prosince 2017
Místo jednání: Praha, Stadion Na Markétě
Účastníci: Výkonný výbor: Pavel Chaloupka (PCh), Roman Rygl (RR), Pavel Myšák (PM),
Neville Parry (NP), Petr Čížek (PČ)
Hosté:
Dozorčí rada: Jaroslav Štáhl (JŠ)
Omluveni: Dušan Palcr (DP), Pavel Holeček (PH),
Projednávané body:
1. Komise mládeže
-

-

Komise mládeže požádala o doplnění členů po odchodu O. Surgy (RC Tatra Smíchov).
Místo něj komise navrhuje jmenovat Karla Berounského (RC Tatra Smíchov) a dále
doplnit složení komise o členy T.Kohouta (RC Mountfield Říčany), Lindu Vrátníčkovou
(RC Dragon Brno).
Komise mládeže doporučuje zařadit Klubovou akademii RK Petrovice do programu
Klubových ragbyových akademií. Pozici šéftrenéra klubové akademie bude vykonávat pan
Jiří Pelikán.

Usnesení: VV jmenuje výše navržené členy komise a zároveň také schvaluje zařazení Klubové
akademie RK Petrovice do programu KRA s účinností od 1.1.2018.

2. Žádost o přijetí RC Liberec
-

Ragbyový klub vznikl 15. dubna 2016 schválením stanov spolku. Dnem 9. července 2016
byl klub zapsán do spolkového rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem
v oddílu L, vložce číslo 10077.

Usnesení: VV schvaluje přijetí RC Liberec jako přidruženého člena ČSRU.

3. Žádost o spolupořadatelství utkání New Zealand Ambassadors
-

RC Tatra Smíchov požádal o spolupráci při organizaci utkání české reprezentace proti
NZA. Toto utkání je plánováno na 23.června 2018.
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-

Phil Pretorius požádal R.Rygla o přesunutí utkání na 16.6.2018 a o možnost odehrání
přátelského utkání proti národnímu týmu U20.
VV požádal R.Rygla o možnost odehrání přátelského utkání proti RC Penguins v termínu
17.4.2018 od 19:00.

Usnesení: VV schvaluje žádost o spolupráci a zároveň po diskusi s R.Ryglem konstatuje, že utkání
se přesouvá na 16.6.2018. VV požádal RR o projednání možnosti odehrání přátelského utkání U20
a RC Penguins na VV RC Tatra Smíchov. VV pověřil PM oslovením RC Mountfield Říčany
ohledně možnosti odehrání utkání proti RC Penguins.

4. Rozpočet ČSRU, sponzoring
-

-

PCh informoval VV ohledně čerpání rozpočtu ČSRU a seznámil VV s plánem rozpočtu na
2018. Dále PCh informoval o změnách ohledně finančního oceňování členů realizačních
týmů reprezentací a rozhodčích.
V souvislosti s rozpočtem ČSRU VV projednal rovněž záležitost pojištění hráčů při
reprezentačních utkáních. V současné chvíli jedná PCh s pojišťovacími společnostmi
ohledně nabídky produktu pro ragbyové prostředí a ohledně možnosti barterové spolupráce
s dotyčnými společnostmi.

Usnesení: VV bere na vědomí předložené informace.

5. Žádost o záštitu turnaje Snow Rugby Harrachov 2018
-

Pořadatelé turnaje požádali VV o záštitu nad turnaje v ragby na sněhu Snow Rugby
Harrachov 2018, který se uskuteční dne17. 2. 2018

Usnesení: VV schvaluje udělení záštity nad výše uvedenou akcí.

6. Podnět klubu RK Petrovice
-

RK Petrovice požádal VV o projednání incidentu, který dle jejich názoru narušil
ceremoniál předávání cen po utkání Mistrovství republiky ČR žen v ragby XV.

Usnesení: VV bere na vědomí a pověřuje PCh a PM odpovědí RKP.
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7. Žádost o záštitu a podporu akce
-

K. Ševčík požádal VV jménem Ragbyové akademie Yvese Perrota, o záštitu nad projektem
ragbyových kempů v příštím roce.

Usnesení: VV uděluje záštitu nad ragbyovými kempy RAYP.

8. Marketing manažer
-

PCh informoval VV o záměru angažovat Michala Charváta jako marketingového
manažera ČSRU.

Usnesení: VV schvaluje tento záměr a ukládá PCh projednat podmínky spolupráce a uzavřít
kontrakt.

9. Sportovní úsek
Zpráva z turnaje ve Swakopmundu
Zimní příprava národního týmu
Smlouvy s hráči národního týmu
Jmenování realizačních týmů reprezentací
- nominace hráčů do reprezentačních týmů
e. Formát a kalendář domácích soutěží
a.
b.
c.
d.

Usnesení: VV bere na vědomí předložené informace. VV schvaluje záměr uzavřít s vybranými
hráči reprezentační smlouvy

10. Komise ženského ragby
-

předseda komise ŽR požádal VV o schválení kooptace člena J.Bláhy (RC Babice).

Usnesení: VV schvaluje doplnění komise ŽR.

11. STK
-

D.Beneš požádal VV o schválení kooptace H.Schlangerové jako členy STK za ženské
ragby.
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Usnesení: VV schvaluje kooptaci H. Schlangerové jako členy STK.

12. Realizační tým reprezentace seniorek 7s
-

Sportovní ředitel požádal VV o schválení členů realizačního týmu reprezentace seniorek
7s. Navrhovanými členy jsou:
- Hlavní trenér: Vít Chalupa
- Manažerka reprezentace: Zuzana Steppanová
- Asistent trenéra: Jan Maštera

Usnesení: VV schvaluje.

13. Dotace MŠMT
-

PM informoval VV o vypsaných dotačních programech MŠMT.

Usnesení: VV bere na vědomí.

14. Touch Rugby a zapojení unie
-

NP požádal o informace ohledně strategie a aktivit ohledně propojení Touch ragby s ragby
klasickým.

Usnesení: VV pověřuje P.Pretoria připravením prezentace ohledně strategie propojení
jednotlivých druhů ragby a strategie unie co do určení pravidel skládání pro jednotlivé kategorie.

15. Ragby ve školách
-

PCh informoval VV o aktuální stavu programu “Hodina pohybu navíc” a o důležitosti
těchto druhů projektu.

Usnesení: VV bere na vědomí.
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16. Projekt RAOP
-

NP informoval VV o aktuální situaci ohledně pracovních povolení jihoafrických hráčů
působících v klubu RAOP. V souvislosti s problémy s tímto procesem je možné, že klub
nenastoupí do domácí soutěže v příští sezóně.

Usnesení: VV bere na vědomí.

17. Zapojení žen do činnosti VV ČSRU
-

NP doporučil VV, aby v příštím období mělo ženské ragby svou zástupkyni přímo ve
výkonném výboru.

Usnesení: VV bere na vědomí.

18. Nabídka přátelského utkání
-

VV projednal nabídku vojenského přidělence při francouzském velvyslanectví pana
Kopeckého na zorganizování utkání výběru francouzské armády z bývalých francouzských
kolonií a národního mužstva ČR v Praze ku příležitosti 100 výročí konce 1. světové války
tj. koncem října resp. začátkem listopadu.

Usnesení: VV pověřuje JŠ projednáním možností organizace tohoto utkání v podzimní části
sezóny.

19. Jmenování trenérské poradní komise
-

PP požádal o jmenování Trenérské poradní komise. Navrhovanými členy této komise jsou
trenéři všech reprezentačních kategorií.

Usnesení: VV jmenuje TPK v navrhovaném složení.

Příští zasedání VV dne 11. ledna 2018 od 11:00 hodin.
V Praze dne 6. prosince 2017
Zapsal: Pavel Myšák
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