Zápis VV ČSRU

VÝKONNÝ VÝBOR
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE
Zápis č.9/2017 z jednání VV dne 2. srpna 2017
Místo jednání: Praha, stadion Markéta
Účastníci: Výkonný výbor: Pavel Chaloupka (PCh), , Roman Rygl (RR), Pavel Myšák (PM),
Neville Parry (NP),
Hosté:
Dozorčí rada: Jaroslav Štáhl (JŠ)
Omluveni:
Dušan Palcr (DP), Pavel Holeček (PH), Petr Čížek (PČ)
Projednávané body:
1. Žádost o spolupráci při utkání New Zealand Ambassadors 2018
-

RR předložil VV nabídku spolupráce při organizaci výše zmíněného přátelského utkání.
Předpokládaný termín utkání je 23. června 2018.

Usnesení:
VV schvaluje spolupráci při utkání NZA a potvrzuje účast českého národního týmu.

2. Dotace
-

PM podal VV aktuální informaci ohledně dotací z MŠMT. Dne 28. července 2017 byla zveřejněna
informace ohledně přidělených prostředků z programu č. V.- Činnost sportovních organizací, kde
došlo k navýšení prostředků z částky 2,230 mil. na 4,985 mil.
Z rozpočtu Magistrátu hlavního města pak bylo přiděleno 500 tis. Kč na podzimní utkání
reprezentace a 1,5 mil. na dlouhodobý rozvojový projekt mládeže.

Usnesení:
VV bere na vědomí.

3. Čerpání rozpočtu ČSRU
-

PCh podal informaci ohledně čerpání rozpočtu.
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Usnesení:
VV bere na vědomí.

4. Dukla
-

PCh informoval VV o začátku realizace tohoto projektu a o nástupu Heina Krieka do pozice trenéra
síly a kondice a roje.

Usnesení:
VV bere na vědomí.

5. Sponzoring
-

PCh informoval VV o probíhajících jednáních.

Usnesení:
VV bere na vědomí.

6. Mistrovství Evropy U20
-

PM informoval VV o změnách v organizaci turnaje. V minulém týdnu zrušila svou účast
reprezentace Moldavska, což vedlo ke změně formátu turnaje. Tento nový formát musí být do
pondělí 7. srpna 2017 potvrzen zbývajícími účastníky (Polsko, Ukrajina, Lucembursko, Litva a
ČR) a posléze musí být těmto změnám přizpůsobena organizace turnaje.

Usnesení:
VV bere na vědomí.

7. Vztahy mezi kluby a Unií
-

VV se zabýval úpravou podmínek přestupů hráčů mezi jednotlivými kluby a finančními
podmínkami těchto přestupů

Usnesení: Této problematice se již věnuje skupina složená ze zástupců napříč klubovým prostředím. Tito si
stanovili za cíl vytvoření věcného návrhu těchto změn, jež bude nejprve prezentován klubům a později na
jeho základě bude vytvořen návrh na změnu Přestupního řádu, který by lépe upravoval současnou
problematiku.
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-

VV se zabýval termínovými konflikty mezi utkáními reprezentace a utkáními domácích soutěží,
potažmo problémem nominací a uvolňování hráčů pro mezistátní utkání

Usnesení: Problematika uvolňování je řešena v rámci řádů ČSRU. VV bude vyžadovat důsledné dodržování
těchto řádů jak ze strany unijního aparátu, tak ze strany klubů
-

VV se zabýval vytvořením systému oceňování hráčů za odehraná utkání v reprezentaci

Usnesení: VV ukládá NP, aby tento systém navrhl
8. Pozvánka Madagaskarské rugbyové unie
-

PM informoval VV o pozvánce Madagaskarské rugbyové unie k odehrání dvou přátelských utkání
v rámci přípravy národního týmu.

Usnesení:
VV pověřuje P.Pretoria a P.Myšáka komunikací s MRU ohledně podmínek naší účasti.

9. Přátelské utkání CZ - SA Supa-Barbarians 21.10.2017
-

PCh informoval VV o probíhajících jednáních s výše uvedeným týmem

Usnesení:
VV bere na vědomí, schvaluje konání utkání za předložených finančních podmínek a pověřuje PCh
dalším jednáním v této záležitosti

10. Žádost o přijetí Rugby Clubu Šumava Nýrsko
-

PCh informoval VV o žádosti RC Šumava Nýrsko za přidruženého člena ČSRU. Veškeré
dokumenty potřebné k přijetí byly předloženy

Usnesení:
VV přijetí schvaluje.

11. Žádost o jmenování komise pražského ragby
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-

PM informoval VV o žádosti zástupců pražských klubů o jmenování komise pražského ragby.
Komise vznikla na základě společného dlouhodobého rozvojového projektu, jež byl podpořen z
rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy.
- Kompetence komise: Kontrola projektu “Dlouhodobý systémový projekt rozvoje
mládežnického ragby v Praze” a jeho propagace”, Rozvoj mládežnického ragby v Praze,
vytvoření společného kalendáře akcí v Praze.
- Navrhovaní zástupci za kluby: RC Sparta: Miloš Sluše, RC Tatra Smíchov: F. Vacek,
RAOP: K. Hladilová, RC Slavia: J. Stránský, RK Petrovice: O. Petrášek, RC Praga: P.
Syrový

Usnesení:
VV schvaluje ustavení a jako předsedu komise jmenuje PM.

12. Žádost RK Petrovice o zařazení do projektu KRA
-

PM informoval VV o žádosti RK Petrovice o zařazení do projektu Klubových Ragbyových
Akademií.

Usnesení:
Dle příslušné směrnice (“Sportovně talentovaná mládež - Klubové Ragbyové Akademie”) předává
VV tuto žádost komisi mládeže a sportovnímu řediteli k vyjádření a o zařazení tohoto projektu
rozhodne na svém příštím jednání.

13. Žádost o záštitu na turnaji Emirates airline Dubai rugby sevens
-

-

PM informoval VV o žádosti týmu Czech Womens Stars, týmu skládajícího se z hráček napříč
ligovými kluby, který má zájem účastnit se turnaje Emirates airline Dubai rugby sevens, jež se
uskuteční ve dnech 30. listopadu 2017 až 2. prosince 2017. České hráčky, jež budou mít možnost
se tohoto turnaje účastnit, se celoročně tvrdě připravují na národní soutěže a své kvality prokázaly
jak v národním týmu 7´s ragby, tak v národním týmu 15´s ragby.
Tým žádá o svolení VV s používáním označení “Czech Womens Stars” a dále s použitím loga
Českého ragby a ČSRU.

Usnesení:
VV žádosti vyhovuje a souhlasí s využitím požadovaných log, jejíž konkrétní použití podléhá
schválení sekretariátu.
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14. Jemnování sportovních komisí
-

VV jmenoval následující sportovní komise:
- Trenérská poradní komise:
• Předseda: Phil Pretorius
• Členové (předsedové panelů a komisí) :
• Pavel Syrový, Antonín Brabec, Tomáš Krejčí, Filip Vacek, Daniel Beneš,
Hana Schlangerová, Michal Ouředník, Ota Petrášek, Tomáš Tůma
- Komise mládeže
• Předseda: Ota Petrášek
• Členové: Ondřej Surga, Daniel Beneš, Phil Pretorius, Miroslav Fuchs, Josef Bláha
- Komise ženského rugby
• Předsedkyně: Hana Schlangerová
• Členové: Lukáš Hrma, Sandra Králová, Richard Krutzner, Tereza Kadavá, Daniel Beneš,
Phil Pretorius

Usnesení:
VV jmenuje komise ve výše uvedené složení a to s účinností od 1. září 2017.

Příští zasedání VV dne 6. září 2017.
V Praze dne 2. srpna 2017
Zapsal: Pavel Myšák
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