Předsezónní konference ČSRU
Pro sportovní ředitele a hlavní trenéry extraligových a prvoligových týmů
Pátek 15.8 2014 od 17:00 hodin v klubovně RC Mountfield Říčany.

1. Sportovní kalendář na sezónu 2014/2015
1.1 Extraliga ragby
Začátek soutěže netradičně v neděli 31.8 z důvodu finálového dne ME U20 v Brně a Vyškove.
Konec podzimní části 15.11 2014. V podzimní části se odehraje 9 kol, aby se uvolnili termíny
pro jarní soutěže 7s. ČSRU chce uspořádat finálový den Extraligy ragby na fotbalovém
stadionu střední třídy, kde by se odehrálo utkání o 3. místo a finále. Případné úpravy jarní
sezóny mohou nastat z důvodu úpravy kalendáře Rugby Europe.
1.2 1. Liga ragby
Začátek soutěže v neděli 7.9, konec podzimní části 15.11 2014. V podzimní části se odehraje
9 kol, aby se uvolnili termíny pro jarní soutěže 7s. Případné úpravy jarní sezóny mohou nastat
z důvodu úpravy kalendáře Rugby Europe.
1.3 Soutěže 7s
Letošní termíny nekolidují se soutěžemi 15s.
1.4 Reprezentace 15s
Zlepšit komunikaci s hlavními trenéry klubů. Připravit formulář pro průběžné hodnocení
reprezentantů klubovými trenéry pro potřeby reprezentace, docházka, výkonnost, fyzická
kondice. Možnost většího zapojení trenérů do realizačních týmů reprezentací.
Hlavní trenér je Thomasz Putra, asistent je Dan Beneš, manažer je Pavel Myšák,
fyzioterapeutka je Olga Šťastná.
1.5 Reprezentace 7s
Plán akcí reprezentace 7s bude připraven po obdržení informací o následující sezóně od
Rugby Europe.
2. Řízení soutěží ČSRU
2.1 Přestupy, hostování, střídavé starty
Od sezóny 2015/2016 dojde k omezení střídavých startů. STK připraví návrhy pro posouzení
klubům.
2.2 Utkání
Při utkání nebo turnaji musí být přítomen označený zdravotník nebo sanitka. Čísla dresů
hráčů musí být v zápise 1-15 základní sestava, 16-22 náhradníci. Organizace vyplňování
zápisu před utkáním a odesílání zápisu po utkání musí řídit odpovědná osoba nominovaná
domácím klubem.

3. Pravidla a jejich výklad pro sezónu 2014/2015
Zástupce rozhodčích informoval, že v nové sezóně nebudou žádné změny. Probral s trenéry
problematické situace, které se vyskytovali v loňské sezóně. Kluby by měli informovat diváky
o vývoji pravidel a ragby.
4. Projekt jednotného herního systému reprezentace
Tento projekt má na starosti Trenérská komise, v které jsou všichni hlavní trenéři
reprezentací.
5. Vzdělávání trenérů extraligy a první ligy
5.1 Získávání licencí
Trenéři, kteří nemají licenci, se musí přihlásit ke studiu v daném soutěžním ročníku. V dalším
ročníku si musí udělat trenér licenci B.
5.2 Licenční semináře
Trenéři extraligových a prvoligových týmů se musí v daném soutěžním ročníku zúčastnit
jednoho licenčního semináře pro svoji kategorii s Thomaszem Putrou.
6. Zúčastněné kluby
6.1 Extraliga
Praga Praha – Pavel Syrový (SŘ – sportovní ředitel), Eduard Krützner (HT – hlavní trenér)
Sparta Praha – Marek Švíř (SŘ), Antonín Brabec (HT)
Slavia Praha – Milan Buriánek (HT)
Mountfield Říčany – Martin Javůrek (SŘ a HT)
Tatra Smíchov – Josef Fatka (SŘ), Filip Vacek (HT),
JIMI RC Vyškov – Pavel Pala (HT), Martin Hudák (AT)
Dragon Brno – Aleš Wágner (SŘ), Otto Schneider (HT)
6.2 1. Liga
RC Brno Bystrc – Dan Beneš (SŘ),
RK Petrovice – Barbora Bendová (SŘ)
RC Přelouč – Martin Kohout (SŘ), Petr Musil (HT)
6.3 ČSRU
Sportovní ředitel ČSRU – Antonín Brabec
Předseda STK – David Frydrych
Zástupce rozhodčích – Matěj Rázga
Další předsezónní konference bude v so 14. nebo ne 15. března 2015.
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