Předsezónní konference ČSRU
Pro sportovní ředitele a hlavní trenéry extraligových a prvoligových týmů

Kdy? Neděle 15.3 2014
Kde? RC Brno Bystrc (klubovna/restaurace ragby)
Čas? 09:00 až 13:00 hodin

Program konference:
-

Zahájení konference
Sportovní kalendář na sezónu 2014/2015
Anti doping
Pravidla a jejich výklad pro jaro 2014
Legislativa ČSRU – na co si dát pozor při jejich dodržovaní.
Základní koncept hry reprezentace
Vzdělávání trenérů ČSRU
Zakončení konference

Vaše účast na konferenci by měla být samozřejmostí, ale přesto prosím potvrďte účast do úterý 11.3 2013.
Předem moc děkuji.

Ragby zdar
Manažer sportovního úseku
Antonín Brabec

Zpráva z konference ČSRU pro extraligové a prvoligové kluby
Přítomné kluby:
KB extraliga – RC Dragon Brno, RC Brno Bystrc, RC JIMI Vyškov, RC Mountfield Říčany, RC Sparta
Praha, RC Slavia Praha
(omluvené kluby: RC Tatra Smíchov, RC Praga Praha)
1. liga – TJ Sokol Mariánské Hory, RC Havířov, RC Přelouč, RC Lokomotiva Olomouc, RC Zlín, ARC
Iuridica
(nezúčastnily se kluby: RK Petrovice, Slovan Bratislava)
Za ČSRU: David Frydrych prezident, Antonín Brabec manažer sportovního úseku, Miroslav Šustek
předseda komise rozhodčích, Jaroslav Bednařík rozhodčí 1. třídy.
Soutěže mužů 2014/2015
Domácí soutěže
15s – Pohár ČSRU 2014
- 2. kola v turnajovém formátu,
- rozdělení do skupin východ – západ v prvním kole, v druhém kole dle postupového klíče,
- kluby musí odehrát obě kola poháru,
- termíny 16. 8 a 23.8 2014,
- rozpis soutěže dle počtu přihlášených,
- přihlášky do 15.4 2014
15s – Superpohár – utkání bude odehráno při Olympijském dni ragby v úterý 28.10 2014.
15s – Extraliga
- přítomné kluby souhlasí s nepřerušování soutěže kvůli ME U20
- začátek podzimní části v neděli 31.8 2014 (v sobotu 30.8 finále ME U20)
- na podzim se odehraje osm soutěžních kol (7. kol a předehrávka 8. kola),
- začátek jarní části v sobotu 21.3 2015
- baráž je součást extraligové soutěže a na klub z nižší soutěže je pohlíženo jako na extraligový
klub (přestupy, hostování, střídavé starty, …)
7s – 2014
- RC Plzeň požádala o přeřazení do 4. ligy,
- RC Lokomotiva Olomouc přijala nabídku startovat ve druhé lize,
- RC Rakovník se soutěží 7s nezúčastní pro nedostatečný počet hráčů,
- RC Slovan Bratislava hraje 7s na Slovensku,
- Střídavé starty a technická hostování pro soutěže sedmiček neplatí!
7s – 2015
- pokračování ve formátu 2014,

Mezinárodní soutěže mužů
15s – plánovaná 3 utkání na podzim 2014 a 3 utkání na jaře 2015.
7s – cíl pro letošní sezónu je postup zpět do vyšší skupiny. 2015 plánované 3 mezinárodní turnaje.

IRB
Anti doping, korupce a vzdělávání
Kluby se musí aktivně zapojit do všech programů IRB v součinnosti s ČSRU. Nutná spolupráce
sportovních ředitelů klubů s Antonínem Brabcem.
Pravidla a rozhodčí
Zpráva ze semináře rozhodčích a krátká přednáška Jaroslava Bednaříka o novinkách pro jarní sezónu
(komunikace rozhodčího při mlýnu s vhazující mlýnovou spojkou) a zdůraznění některých již
zavedených pravidel, například uvolnění skládaného hráče. Rozhodčí upozornili na časté nevhodné
chování realizačních týmů při utkáních.
Přestupní termíny
- Hráči přestupující z cizí unie musí mít vystavené potvrzení „clearence“ od příslušné unie do
konce přestupního období 30.4 2014, jinak nemohou na jaře startovat v soutěžích ČSRU.
- Upozorňujeme, že při jakékoli změně klubové příslušnosti v Čechách nebo ze zahraničí je
nutno si důkladně prostudovat přestupní řád (především Hlava V. a VI.)
Vzdělávání trenérů ragby
Samotné vzdělávání musí projít důkladnou analýzou ze strany ČSRU a IRB. Následně pak připravit
vhodný a reálný model pro naše ragby. Všechny přítomné kluby vyjádřily nesouhlas se současným
stavem vzdělávání ČSRU, který nekoresponduje s IRB a ČSRU ho v současnosti ani nezajištuje. Nutná
změna směrnice o vzdělávání.
Reprezentace 15s
Asistenti trenéra reprezentace Dan Beneš a Jan Macháček představili přítomným trenérům základní
koncept hry reprezentace. Po konferenci ČSRU mohli trenéři sledovat přípravné utkání širšího výběru
proti RC Brno Bystrc.
Olympijský den ragby
- Bude prezentováno ragby 7s od dětí po dospělé v ženské a mužské kategorii,
- Součástí dne bude utkání o Superpohár,
- Pořadatelství bude určeno později,
Konference ČSRU
Příští konference pro extraligu a 1. ligu bude 15.8 2014, místo bude určeno později.

