Zápis VV ČSRU

VÝKONNÝ VÝBOR
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE
Zápis č. 10/2018 z jednání VV dne 24. října 2018
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:
Phil Pretorius, Daniel Beneš, Michal Ouředník
Omluveni: Dušan Palcr, Pavel Holeček (PH)

Projednávané body:
1. Zpráva z utkání reprezentace seniorů
-

-

M.Ouředník zhodnotil utkání proti Litvě z organizačního hlediska
P. Chaloupka k uvedenému podotkl, že není možné měnit organizační plány na poslední
chvíli a dále je nutné rozšířit kádr, zvláště v případě vysokého počtu zraněných hráčů. K
utkání ve Zlíně PCh podotkl, že po organizační stránce utkání proběhlo na nejvyšší možné
úrovni, za což patří zlínskému klubu uznání a poděkování.
jelikož na stadionu Markéta je plánovaná rekonstrukce, která bude probíhat až do září 2019
bude další domácí utkání národního týmu seniorů odehráno v Praze. Toto utkání proběhne
16.března 2019 proti reprezentaci z Nizozemí a s žádostí o organizaci budou osloveny
kluby v tomto pořadí: RC Tatra, RC Slavia a RC Praga.

Usnesení: VV bere na vědomí a žádá R.Rygla o projednání možnosti organizace tohoto utkání s
výkonným výborem RC Tatra Smíchov.

2. Další sportovní rozvoj českého ragby
-

Phil Pretorius prezentoval jeho vizi rozvoje sportovního úseku ČSRU do budoucna. Podle
PP je potřeba zrušit pozici sportovního ředitele, jelikož již několikanásobná zkušenosti
prokázala, že tento formát není funkční a že neexistuje kandidát, který by tuto pozici mohl
zastávat dlouhodobě. Zvláště pak pro osobu, která nehovoří česky je výkon takového
pozice nemožný. PP navrhuje, aby se pozice sportovního ředitele rozdělila následovně:
- Hlavní trenér unie
- Manažer sportovního úseku
- Školitel trenérů a rozvojový manažer mládežnického ragby
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-

-

-

-

-

- Fitness trenér, trenér útočníků
- Trenér obrany a sportovní analytik
- Hlavní trenér U18
co do národního týmu seniorů, PP uvedl, že tým prošel po odchodu mnoha hráčů značných
obměn, a že je velice těžké hráče pro národní tým motivovat. Pro mnoho hráčů je totiž
ragby pouze koníček a stále dávají přednost rodinám, práci odpočinku nebo jiným
aktivitám.
PP rovněž uvedl, že poslední sezóna byla pro hráče zapojené do projektu Dukla extrémně
náročná a že takového vytížení nelze udržet dlouhodobě.
rozvoj polo-profesionalismu PP podmiňuje rozšířením počtu hráčů, kteří mají s unií
uzavřenou hráčskou smlouvu a povinností takto nasmlouvaných hráčů se účastnit tréninků
i zápasů národního týmu
PP vidí jasnu potřebu v rozšíření činností a pravomocí jednotlivých komisí, nutnost
zavedení společných středečních tréninků pro všechny 15s reprezentace a to už od
kategorie U16
co se týče budoucnosti, tak PP konstatuje, že s velkou pravděpodobností národní tým
seniorů spadne pro příští sezónu do nižší konference a bude bezpodmínečně nutné se co
možná nejdříve dostat opět do divize Trophy a cílem by mělo být v sezóně 2020/2021 tuto
divizi vyhrát, oproti tomu vyhlídky národního týmu 7s vidí PP pozitivněji a to konkrétně,
že v této sezóně bychom se měli umístit v první polovině divize Trophy, ale je nutné se
zúčastňovat v rámci přípravy mezinárodních turnajů, které nám umožní načerpat potřebné
zkušenosti. V roce 2020 by pak český tým měl vyhrát divizi Trophy a postoupit to GPS.
U reprezentace žen vidí PP podobné cíle.
Cílem pro juniorskou reprezentaci by pak měl být postup do divize Championship a
to opět nejpozději do roku 2020.
PCh přítomným členům VV i hostům následně sdělil svůj názor, (který již předtím sdělil
při osobní schůzce PP), že PP by měl být z funkce sportovního ředitele a trenéra národního
týmu vzhledem k současnému stavu sportovního úseku odvolán. Stejné stanovisko zaslal
před jednáním VV písemně i PH. Ostatní členové se k tomuto nevyjádřili s tím, že své
stanovisko sdělí do konce týdne.

Usnesení: VV bere na vědomí Koncept dalšího rozvoje českého ragby předložený PP a ukládá
sportovním komisím, aby se k němu písemně vyjádřili nejpozději do konce listopadu. VV ukládá
členům VV, aby se vyjádřili do konce týdne k případnému odvolání PP.
3. Finance
-

PCh informoval VV o aktuálním stavu financí a toku cash-flow.

Usnesení: VV bere na vědomí.
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4. Nominace zástupce ČSRU na konferenci Rugby Europe
-

PM informoval VV, že v rámci prosincového shromážděni Rugby Europe je potřeba
nominovat kandidáta za ČSRU.

Usnesení: V rámci prosincového jednání Rugby Europe v Paříži VV nominuje Nevila Parryho
jako zástupce ČSRU při tomto jednání. NP se bude jednání účastnit na své vlastní náklady.

6. Žádost o záštitu RCD
-

PM informoval VV o žádosti RC Dragon Brno o záštitu nad turnajem Dragon Cup 2019,
který se uskuteční v termínu 27-28.4.2019

Usnesení: VV uděluje záštitu nad výše zmíněnou akcí.

Příští zasedání VV dne 7. listopadu 2018 od 9:00 hodin.
V Praze dne 29. 10. 2018
Zapsal: Pavel Myšák
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