Zápis VV ČSRU

VÝKONNÝ VÝBOR
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE
Zápis č. 11/2018 z jednání VV dne 7. listopadu 2018
Místo jednání: Praha, Stadion Na Markétě
Účastníci: Výkonný výbor: Pavel Chaloupka (PCh), Roman Rygl (RR), Pavel Myšák (PM),
Neville Parry (NP), Dušan Palcr (DP)
Hosté:
Sportovní úsek: Daniel Beneš
Omluveni: Petr Čížek (PČ), Pavel Holeček (PH),
Projednávané body:
1. Finance
-

PCh informoval VV o aktuálním stavu financí ČSRU. RR informoval VV o aktuálním
stavu jednání se společností KKIG ohledně uhrazení jejich dluhu.

Usnesení: VV bere přednesené informace na vědomí.

2. Zpráva sportovního úseku
-

DB informoval o aktuálním dění ve sportovním úseku:
a. Návrh na nové složení trenérské části realizačního týmu reprezentace seniorů:
- Hlavní trenér: Daniel Beneš
- Trenér roje - auty a pohyb rojníků: Miroslav Němeček
- Trenér roje - mlýny a obrana: Roman Šuster
- Trenér útoku, konzultant: Martin Jágr
Dále DB informoval VV o plánu přípravy reprezentace před utkáním se
Švýcarskem. Co se týče účasti týmu Dukla na turnaji v Dubaji, tak zde český tým
odehraje utkání proti Irsku, Rusku a Francii - development teamu. Bohužel z
důvodů dlouhodobých zranění některých hráčů bude nutné nominovat náhradníky.
Možností je i zapojení dvou jihoafrických hráčů. Návrh aktuálního realizačního
týmu Dukly ve složení:
- Hlavní trenér: Daniel Beneš
- Manažer týmu: Michal Ouředník
- Fyzio: Michal Šaroch
b. Klubové návštěvy/školení - DB informoval VV o způsobu organizace návštěv
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zaměstnanců ČSRU v klubech, kdy každý klub bude mít možnost požádat o
organizaci školení/tréninku v klubu a to prostřednictvím veřejného Google
formuláře.
c. Práce komisí - plánování domácích soutěží, schůzky trenérské komise a komise
reprezentačních trenérů - listopad/prosinec 2018
Reorganizace Trenérské komise, zavedení pravidelných měsíčních schůzek trenérů
reprezentací
d. Mládežnické ragby - nové úpravy pravidel pro turnaje ve Zbuzanech
e. Ženské ragby - účast Hany Schlangerové na konferenci ženského ragby v Madridu,
přípravy na utkání proti Švýcarsku. Utkání s Finskem.
Usnesení: VV schvaluje nové složení realizačního týmu reprezentace seniorů pro utkání se
Švýcarskem a zároveň také navrhované složení realizačního týmu Dukla.

3. Extraliga
-

VV projednal situaci kolem přeložení závěrečných utkání extraligy a způsobu jakým těmto
komplikacím předcházet do budoucna.

Usnesení: VV pověřuje STK a Legislativní komisi, aby připravily návrh na úpravu řádů ve smyslu
zkrácení lhůty pro odvolání proti rozhodnutí STK v rámci playoff.

Příští zasedání VV dne 5. prosince 2018 od 9:00 hodin.
V Praze dne 7. listopadu 2018
Zapsal: Pavel Myšák
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