Zápis VV ČSRU

VÝKONNÝ VÝBOR
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE
Zápis č. 12/2018 z jednání VV dne 12. 12. 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 (DB)
Karel Ševčík
Omluveni: Pavel Holeček, Petr Čížek
Projednávané body:
1. Finance
-

PCh seznámil VV s návrhem rozpočtu na rok 2019, který je koncipován jako vyrovnaný a
s plánem toku financí na období prosinec 2018 - leden 2019.

Usnesení: VV bere na vědomí.

2. Marketing K.Ševčík
-

K.Ševčík seznámil VV s jeho připomínkami k marketingovým činnostem unie a poukázal
na nefunkčnost spolupráce sportovního úseku s marketingovými potřebami unie.

Usnesení: VV pověřuje K.Ševčíka zastupováním ČSRU v marketingových jednáních s některými
vyjmenovanými potenciálními sponzory.

3. DPP, DPT
-

PCh informoval VV o plánu podepsání smluv s hráči národního týmu, se členy
realizačních týmů reprezentací, s lékaři, s rozhodčími, s webeditorem a požádal VV o
rozhodnutí stran prodloužení smluv.
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Usnesení: VV pověřuje PCh podepsáním smluv s rozhodčími, se členy realizačních týmů, s lékaři a
s webeditorem. Co do prodloužení smluv s hráči národního týmu, tak konečné rozhodnutí bude
učiněno na příštím jednání VV na základě vyhodnocení, které předloží DB.

4. Stanovy- revize
-

NP poukázal na poznatky z konference Rugby Europe, ze které mimo jiné vzešla potřeba
aktualizace stanov a zanesení například rozdílů mezi profesionálním a sociálním ragby.

Usnesení: VV žádá legislativní komisi o revizi výše zmíněného dokumentu a zanesení změny i pro
potřeby Dukly- zapojení do domácích soutěží.

5. Rekonstrukce stadionu Markéta
-

PM informoval VV o zrušení výběrového řízení na rekonstrukci stadionu Markéta. V
současnosti bude VŘ vypsáno znovu a samotné stavební práce nezačnou dříve než 15.
června 2019.

Usnesení: VV bere na vědomí.

6. Sportovní úsek
-

DB informoval o agendě komisí sportovního úseku v uplynulém měsíci.:
- Návrh reorganizace TPK na TMK a Pracovní skupinu RT reprezentací
- DB přednesl návrh na reorganizaci Trenérské poradní komise na Trenérskometodickou komisi ( schválení členové ) a na Pracovní skupinu
Vrcholového ragby, tedy realizačních týmů reprezentací. Jak komise, tak i
pracovní skupina se bude scházet v měsíční frekvenci
- Návrhy soutěží mužů 2019
- Návrhy soutěží STK s vypracovanou termínovou listinou
- STK Varianta I, II + Varianta 7s v červnu nebo v srpnu

DB prezentoval návrhy soutěží mužů vzniklé na TMK a konkrétní kalendáře vytvořené na TMK a
STK, návrh soutěže B týmů upravující minimální počet hráčů a hrací čas vzniklý na TMK.
Prezentoval také výstup z komunikace se všemi zainteresovanými kluby.
Usnesení: VV schválil jak návrh reorganizace TPK dle výše uvedeného. VV schválil druhou z výše
uvedených variant na návrh soutěží. PCh sdělil, že i přesto, že chápe sportovní důvody, nesouhlasí
s další změnou formátu extraligy, která má tradičně opět po roce doznat výrazných změn. Dle PCh
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je neschopnost vytvořit dlouhodobě stabilní soutěž jedním z důvodů, že takový produkt logicky
není pochopitelný a zajímavý pro média, sponzory, veřejnost. VV většinou hlasů schválil návrh II
(návrh více stupňové soutěže-Top 6- s oknem pro 7s v červnu) a změny formátu extraligy a nižších
soutěží předložený DB, a to z důvodu sportovního hlediska této soutěže. Ukládá STK, aby
připravila rozpis a rozlosování soutěží.
-

Doplnění komisí:
Návrh RC Sparty Praha na zapojení do komisí:
- Trenérská komise - Petr Okleštěk
- Komise ženského ragby - Zdeněk Albrecht
- Komise mládeže - Petr Štěpánek

-

Návrh RC Bystrc:
Petr Rorig do Komise mládeže

DB navrhl na základě komunikace s kluby výše uvedené doplnění komisí.
Usnesení: VV schvaluje zařazení výše uvedených členů.
-

Návrh RT Reprezentace mužů – zahájení jednání s Romanem Šusterem, Miroslavem
Němečkem a Martinem Jágrem- externě.

Usnesení: RT reprezentace schválen pro další práci u reprezentačního týmu mužů. PCh projevil
pochyby nad externí formou spolupráce členů RT. DB a PCh pověřeni jednáním o konkrétních
podmínkách a povinnostech členů RT. VV potvrzuje ve funkci hlavního trenéra národního týmu
Daniela Beneše.
DB informoval o předchozích akcích a projektech za uplynulý měsíc a předložil jejich kompletní
dokumentaci:
● Materiály k reprezentaci mužů pro Pracovní skupinu – Reporty Dukly a Reprezentace
mužů – Švýcarsko
● Konference V Paříži a přihlášení našich týmů
- DB informoval VV o preferencích realizačního týmu U20, který upřednostňuje
dlouhodobý program před jednorázovými akcemi typu Mistrovství Evropy
- nutnost nalezení alternativy pro reprezentaci U18 7s
●

Dukla
○ report Dubaj 7s
○ prosincový program: regenerace + testy a běžecké tréninky 7s
○ optimalizace programu od 1.1.2019 - transparentnost výběru hráčů
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DB dále informoval VV o vypsání programu pro vzdělávání trenérů – program pro zimní období
2018/19 a o dvou klíčových směrech:
A) vnitro klubové (např. Olomouc, Přelouč, Iuridica, Zlín, Kralupy)
B) centrální + univerzitní ( např. UPOL Marketing, FTVS licence A )
● Markéta, Brno
● Coaching the Coaches 3. a závěrečná část
● Školení pro Trenérky z řad ženského ragby
c) zveřejnění Metodické knihovny do konce roku 2018.
VV bere na vědomí celkovou práci DB na sportovním úseku, přičemž PCh navrhuje DB na funkci
sportovního ředitele
Usnesení: VV schvaluje DB ve funkci sportovního ředitele.

8. Registr MŠMT
-

PM informoval VV o problémech při poskytování informací nutných pro podání žádostí
na MŠMT. I přes naléhavou snahu ze strany sekretariátu se bohužel nepodařilo získat
potřebné informace od klubů RC Dragon Brno, RC Brno Bystrc, RC Olomouc, RC Sparta
a RC Havlíčkův Brod.

Usnesení: VV vyzývá výše uvedené kluby, aby neprodleně poskytly požadované informace. VV
zdůrazňuje, že členská základna a její správná evidence je jedním z klíčových faktorů pro
stanovení výše grantů MŠMT či krajů. Výše uvedené kluby tak přímo ohrožují výši zdrojů ragby
pro příští rok!

9. Konference Rugby Europe
-

NP přednesl VV zprávu z konference Rugby Europe, zejména pak informace týkající se
následujících bodů:
- rozdíly v uplatňování pravidel Eligibility pro 15s a 7s reprezentační týmy
- péče o zdraví hráčů
- rozhodčí
- legislativa
- ženské ragby
- profesionální ragby

Usnesení: VV bere na vědomí.
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10. Organizace Kempu Rugby Europe U18
-

PM informoval VV o žádosti Rugby Europe o organizaci kempu kategorie U18 v České
republice.

Usnesení: VV bere na vědomí a pověřuje PM komunikací s Rugby Europe a organizační
přípravou této akce.

11. Žádost o záštitu
-

PH požádal VV o udělení záštity nad turnajem Mini Rugby (U8,U10), který se bude konat
v Brně ve dnech 27.4. a 17.8. 2019.

Usnesení: VV záštitu uděluje.

12. Prague Rugby Tours
-

PM informoval VV o reakci paní C.Dognini ze společnosti Prague Rugby Tours a o její
opětovné žádosti o spolupráci.

Usnesení: VV zájem o spolupráci nemá a to z důvodů uvedených při prvním posuzování této
žádosti.

Příští zasedání VV dne 9. ledna 2019 od 09:00 hodin.
V Praze dne 12. prosince 2018
Zapsal: Pavel Myšák
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