Konference klubů

Květen 2020, Praha & Brno

Program
INFORMAČNÍ SYSTÉM
- informace z aktuálního vývoje projektu
NÁVRH ZMĚN ŘÁDŮ
➢

- Matriční řád, Soutěžní řád, Disciplinární řád, Přestupní řád

TRÉNOVÁNÍ & VZDĚLÁVÁNÍ
- Projekt - Certifikát první řady + Program Připraven na mlýn (Scrum Ready)
- další projekty
- on-line vzdělávání
- Regionální rozvojoví trenéři
METODICKÁ KOMISE
- Změny pravidel dětských kategorií
- Dlouhodobý plán rozvoje hráčů - LTDP
SOUTĚŽE 2020 - 2021
REPREZENTACE 2020 - 2021
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INFORMAČNÍ SYSTÉM
●
●

Matriční modul
- finální verze nasazování funkcionalit např.
○ výzvy na doplnění profilu
○ cizinci (místo RČ číslo os.dokumentu)
○ hostování (možnost výběru termínů platnosti do)
○ ostaršení/omladšení
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INFORMAČNÍ SYSTÉM
Aktuální statistika platných hráčských licencí (1 127 licencí k 25.5.)

Z
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INFORMAČNÍ SYSTÉM
Soutěžní modul - zápis o utkání

- podzim 2020 - spuštění testovací verze 1. liga seniorů, předpokládaný
termín spuštění pro všechny soutěže od jarní sezóny 2021
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NÁVRH ZMĚN ŘÁDŮ
odůvodnění I.
Návrhy změn předpisů pro valnou hromadu a odůvodnění: Dokumenty legislativní komise

Zavedení elektrického informačního systému ČSRU je nezbytné promítnout do vnitřních
předpisů ČSRU. Z tohoto důvodu se mění řada ustanovení Matričního řádu ČSRU,
Soutěžního řádu ragby, Přestupního řádu ragby a Disciplinárního řádu ragby.

Mimo výše uvedené jsou navrhovány i další úpravy. Mezi nejdůležitější patří (tematicky):
- výchovné při přestupech hráčů do zahraničí a zpět do ČR (náleží i při návratu)
- doplnění pravidel evidence smluvních hráčů (požadavky na smlouvy, sankce)
- úprava existence činnost servisních organizací (smlouva, sankce)
- úprava přestupního období (1.1.-15.3., 1.7.-15.8.)
- vyjasnění pravidel o přestupech (čl. 20 přestupního řádu)
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NÁVRH ZMĚN ŘÁDŮ
odůvodnění 2.
●

- úprava technického hostování (je vyloučena start v utkáních o umístění)
- pravidla pro přestupy mladých hráčů (etický kodex, povinnost dokladovat dodržení
etického kodexu, sankce, dopady přestupu bez souhlasu, výchovné)

●

- podněty metodické komise:
○

rozvojové soutěže
■

zjednodušení formálních náležitostí (zápis, kontrola náležitostí rozhodčím)

■

zjednodušení hry mimo kategorie: posouzení trenéry dle předepsaného
formuláře

■

zjednodušení hry za jiný klub: souhlas domovského klubu, pokud trenér není
přítomen, musí být souhlas udělen písemně na předepsaném formuláři

○ společenství: příležitost pro rozvíjející se kluby i pro
výběrové týmy; podrobnější úprava v rozpisu soutěže
●

- další změny: změny poplatků za přestup, změny kaucí, APP
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NÁVRH ZMĚN ŘÁDŮ - MATRIČNÍ ŘÁD
●

Změny vázané na přechod od papírových licencí k licencím elektronickým

●

Zavedení povinnosti klubů určit minimálně jednu osobu- klubového správce IS

●

Změny názvosloví IRB - World Rugby

●

Výslovná úprava tzv. “dvojí registrace” (dle pravidel World rugby)

●

Servisní organizace spolků

●

Rozšíření údajů evidovaných v seznamu členů

●

Úprava podmínek registrace

●

Úprava a doplnění- smlouvy hráčů s materiálním prospěchem

●

Licence - druhy, postup podání žádosti
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NÁVRH ZMĚN ŘÁDŮ - DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD
●

Doplnění možnosti trestu zákazu přestupů

●

Doplnění možnosti zákazu činnosti servisním organizacím

●

Úprava postupu při vyloučení jednotlivců z ČSRU v návaznosti na IS

●

Doplnění informace o evidenci trestů a nepodmíněných trestů v IS

●

Úprava výše administrativně-pořádkových pokut a trestu zákazu přestupů
○

porušení etického kodexu pro přestupy mladých hráčů

○

porušení povinnosti nahlásit smluvní hráče
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NÁVRH ZMĚN ŘÁDŮ - PŘESTUPNÍ ŘÁD I.
●

změna názvosloví International Rugby Board - World Rugby

●

doplnění Etického kodexu

●

změna přestupního období

●

změny související s elektronizací procesu přestupů prostřednictvím IS

●

navýšení poplatku za vyřízení přestupů

●

úprava termínu pro rozhodnutí o podané žádosti o přestup

●

pro přestup se nevyžaduje souhlas domovského klubu

●

- zkoumá se však dodržení etického kodexu pro přestupy mladých hráčů

●

dopady přestupu hráče do 23 let bez souhlasu domovského klubu

●
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NÁVRH ZMĚN ŘÁDŮ - PŘESTUPNÍ ŘÁD II.
●

úprava nároku na výchovné při přestupech do a ze zahraničí (při návratu do 6 let, do
30ti let věku)

●

doplnění možnosti dvojí registrace v souladu s pravidly World rugby

●

doplnění možnosti startu za jakýkoliv klub v rozvojových soutěžích (se souhlasem
domovského klubu, formulář)

●

doplnění možnosti startu “společenství” v soutěžích ČSRU

●

doplnění přílohy Etický kodex pro přestupy mladých hráčů a Dohody o startu hráče v
Rozvojové soutěži
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NÁVRH ZMĚN ŘÁDŮ - SOUTĚŽNÍ ŘÁD
●

úprava postupu při schvalování sportovního kalendáře ČSRU a při postupech a sestupech
družstev

●

úprava rozvojových soutěží

●

doplnění podmínek účasti v soutěžích, co do kvalifikace trenérů

●

úpravy spojené s elektronizací licencí, možností nedostupností IS

●

úprava povinností sestavování soupisek, potvrzování zápisu o utkání

●

úprava povinností pořádajícího klubu (internet, tiskárna), zrušení povinnosti vyplácení
ošatného, stravného aj. rozhodčím
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NÁVRH ZMĚN ŘÁDŮ - SOUTĚŽNÍ ŘÁD
●

doplnění povinnosti rozhodčích zaznamenat veškerá zranění z utkání ohlášená vedoucím
družstva a veškeré úrazy hlavy

●

úprava označení hráčů na střídací kartě dle čísla dresu (rozpis soutěže stanoví upravuje čísla
dresů)

●

doplnění práv a povinností vedoucích družstev
○

upozornění rozhodčího na závady, možnost požádání o konfrontaci

○

povinnost vyplnění soupisky v zápise o utkání

●

doplnění možnosti zařazení hráče do jiné věkové kategorie pro utkání v rozvojových soutěžích

●

úprava výše peněžních kaucí při podávání námitek a maximální výše APP (až 50 tis. Kč)

Konec části LK
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TRÉNOVÁNÍ & VZDĚLÁVÁNÍ
PROJEKTY

- Mlýn - vedoucí pracovní skupiny Roman Šuster
- Aut - vedoucí pracovní skupiny Miroslav Němeček
- Kondice pro ragby - vedoucí pracovní skupiny - Marek Pluhař
- Kopání - vedoucí pracovní skupiny - Antonín Brabec
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TRÉNOVÁNÍ & VZDĚLÁVÁNÍ
CERTIFIKÁT HRÁČE PRVNÍ ŘADY
PROGRAM PŘIPRAVEN NA MLÝN (SCRUM READY)

Důvod vzniku
- Bezpečnost hráčů a prevence zranění
- Větší efektivita hráčů v mlýnu
- Zavedení jednotné metodiky přípravy hráče první řady
- Zavedení jednotné metodiky pro trénování mlýna (myslím, že to je v souladu s
celou problematikou)
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TRÉNOVÁNÍ & VZDĚLÁVÁNÍ
Výchozí materiály
- Francouzská federace - Manuál postupu - Pas hráče první řady
- World Rugby - Rugby Ready (část pro mlýn)
- Anglická federace - Scrum Factory
- Waleská federace - Scrum Ready
Pracovní skupina
Roman Šuster - vedoucí skupiny
Antonín Brabec - sportovní ředitel
Miroslav Němeček - budoucí školitel
Pavel Šťastný - budoucí školitel
Ondřej Kutil - budoucí školitel
Lukáš Rapant - budoucí školitel - externí konzultant
+ zdravotní experti - Olga Šťastná, Petr Kmošťák, … ?
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TRÉNOVÁNÍ & VZDĚLÁVÁNÍ
Harmonogram

- Jaro - příprava podkladů projektu, rozpočet, …
- Léto 2020 - příprava metodiky
- Podzim 2020 - prezentace klubům
- Zima 2020 - certifikace školitelů ČSRU
- Jaro 2021 - školení trenérů Čechy/Morava
- Podzim 2021 - školení trenérů Čechy/Morava
- 2022 - Certifikace dospělých hráčů první řady
- 2023 - Povinnost certifikátu pro dospělé hráče pro 1. a 2. výkonnostní úroveň

18

ON-LINE VZDĚLÁVÁNÍ
Od 2.4. 2020 - 8 Licenčních seminářů na žádaná témata
- 7 kurzů on-line WR RugbyReady, Level I
Konference Rugby Europe:
Výstup: Metodika - systém on-line vzdělávání
15 témat - interaktivní materiál, systematicky roztříděný, jednoduchá struktura:
Vždy prezentace jako osnova, záznam celého on-line školení, videorozbory,
dokumenty cz nebo eng, bonusové materiály, odkazy na weby k tématu.
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REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÍ TRENÉŘI
Za nouzového stavu: metodika, administrativa, proaktivní kluby
Znovuobnovení projektu
Nový impuls, noví trenéři +2
Čechy a Morava
Nová role RT: workshopy úpravy pravidel a dlouhodobý rozvoj hráče
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Metodická komise ČSRU
MDK
Květen 2020, Praha & Brno

Popis činnosti MDK
Složení komise:
Filip Vacek, Miroslav Němeček, Tomáš Kohout, Roman Šuster, Tomáš Putra, Ondřej Surga, Jan
Macháček, Tomáš Krejčí, Vítek Chalupa, Dan Beneš, Martin Kafka (konzultant)

Začátek činnosti: leden 2020

Hlavní cíle MDK:
A.

Analýza současného stavu

B.

Identifikace a rozpracování optimálního tréninkového systému ze zahraničí pro ČSRU.

C.

Tento systém aplikovat na úrovni klubů a národních týmů.

D.

Úprava soutěží a pravidel v souladu s body a.,b.
Připrava dalších metodických materiálů

Základní dokumenty MDK pro U6-U14

1)

Odůvodnění plánovaných změn - dokument

2)

Návrh změn pravidel mládežnických soutěží - grafika + popis

3)

LTDP - výběr a rozpracování vhodného systému dlouhodobého rozvoje mládeže

4)

KNT - Klíčová Národní Témata

MDK - Omezující faktory českého ragby

- omezené zdroje (lidské i finanční) pro podrobnou analýzu

- nedostatečný systém vzdělávání, nedostatek trenérů, chybějící metodické
materiály podklady

- ragby není prestižní sport = malá členská základna a s tím související omezený
počet ambiciozních a nadaných sportovců
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Odůvodnění změn - SNAHA O ŘÍZENÝ PROCES
Chybějící jednotná metodika navázaná na pravidla a systém soutěží dětí a
mládeže
důraz na okamžitý výkon ne na dlouhodobý rozvoj
Tréninkový proces s ohledem současné trendy v zahraničí a jiných
sportech
Belgie fotbal (individuální přístup, vize, příprava pro budoucnost)
INTERAKCE jako klíčový prvek rozvoje (analýzy RFU, Univerzita Exter..)
LTPD - pravidla odpovídající věku (RFU, FFR, SRU, IRFU, SA Rugby, ..)
Otevření cesty pro talentované sportovce i v pozdějším věku

Russell Earnshaw vs slabiny ČSRU
“Připravujme děti pro budoucí hru, ne současnou. Tzn. obecný rozvoj, zákl.
dovednosti, hra ve vysokém tempu, samostatné rozhodování.”

Obecná východiska
LTAD (LTPD) long term athlete development / dlouhodobý rozvoj hráče
Ragby = late development sport
Okna příležitostí vs předčasná specializace
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Cíle změn pravidel
Postupné budování dovedností od 1vs1 - individuální řešení.
Hra s míčem, plynulost hry -> nácvik řešení herních situací.
Zvládnutí KNT jako klíčových prvků ragby.
Využití akceleračních oken pro obecný rozvoj.
Postupné přidávání technicko-taktických nároků. Do 12 let učení formou hry.
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Jak toho dosáhnout
Změny pravidel:
důraz na větší interakci (menší hřiště, menší počet hráčů)
moderovaný kontakt - upřednostnění volné hry, kontinuita a rozhodování
postupné zapojení soubojů o míč, rucků a maulů
omezení odmítání do U12 včetně
zákaz prorážení U14 včetně
rychlé rozehrání, ne-mlýny, auty - U10
neuplatňování předhozu “knock-on”
Organizační formy:
XRugby
2s rugby

Soupis navržených změn pravidel

KNT - Klíčová národní témata
Příjem přihrávky a přihrávka
Duel - řešení situace 1vs1
Individuální obrana
Samostatné rozhodování + efektivní komunikace
ČSRU správně - rychle - samostatně
Cíl? samostatně - rychle - správně

Materiály pro trenéry
Videoprůvodce tréninkem mládeže odkaz na inspiraci

Metodická klubovna ČSRU - www např. program Active

Tiskové materiály - google disk MDK

LTDP U6-U10/U10-U14/U16-U18 cca 40 stran

Vyhodnocení
Analýza vybraných herních prvků (statistika) - probíhá v U6-U14
doba čisté hry
počet položení
počet přihrávek
interakce hráčů
počet rucků a maulů

Další možné úpravy LTPD a pravidel soutěží viz Francie (XRugby, 2s rugby, ..)
Zpětná vazba pochopení nového směru a jeho využití v ČR (viz Francie)

Hlavní změna v přemýšlení?

● “Děti nejsou miniaturní dospělí!
● Hru je třeba přizpůsobit dětem, ne naopak.”

Související změny ve vyšších kategoriích
- od kategorie U14 hrát dle pravidel WR U19 s drobnými výjimkami (např. zákaz
prorážení), které jsou v souladu s postupným přechodem k dospělému ragby a
zachování výše uvedených priorit;
- vedle toho podporovat, zejména v rámci nesoutěžního podzimu, hry malých
forem, které jsou vhodné pro rozvoj a udržení široké členské základny zejména
ve vyšších kategoriích (od žákovských kategorií, tj. od U12 včetně).
Viz např. “XRugby”

Konec části MDK
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Soutěže mužů 2020 - XV - 1. Liga
15. srpna - zahájení soutěže (stadion Markéta)
- sportovně technická konference - trenéři, kapitáni, sportovní ředitelé, rozhodčí
- tisková konference, focení kapitánů, ...

1. kolo - 22. srpna
2. kolo - 29. srpna
5. - 6. září - reprezentační volno
3. kolo - 12. září
4. kolo - 19. září
5. kolo - 26. září
6. kolo - 3. října
10. - 11. října - reprezentační volno
7. kolo - 17. října

35

Soutěže mužů 2020 - XV - 1. Liga Nadstavba

Nadstavba

1. kolo - 24. října

1. kolo - 24. října

4. v 1.

8. v 5.

3. v 2.

7. v 6.

2. kolo - 31. října

2. kolo - 31. října

1. v 4.

5. v 8.

2. v 3.

6. v 7.

3. kolo - 7. listopadu

Nadstavba

3. kolo - 7. listopadu

O 3. místo - poražení

O 7. místo - poražení

O 1. místo - vítězové

O 5. místo - vítězové
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Soutěže mužů 2020 - XV - 2. Liga
15. srpna - zahájení soutěže (stadion Markéta)
- sportovně technická konference - trenéři, kapitáni, sportovní ředitelé, rozhodčí
- tisková konference, focení kapitánů, ...

1. kolo - 23. srpna
2. kolo - 30. srpna
5. - 6. září - reprezentační volno
3. kolo - 13. září
4. kolo - 20. září
5. kolo - 27. září
6. kolo - 4. října
10. - 11. října - reprezentační volno
7. kolo - 18. října
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Soutěže mužů 2020 - XV - 2. Liga Nadstavba

Nadstavba

1. kolo - 25. října

1. kolo - 25. října

1. v 4.

5. v 8.

2. v 3.

6. v 7.

2. kolo - 8. listopadu

Nadstavba

2. kolo - 8. listopadu

O 3. místo - poražení

O 7. místo - poražení

O 1. místo - vítězové

O 5. místo - vítězové
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Soutěže mužů 2020 - 7s
Mistrovství republiky 7s
27. - 28. června

Letní Pohár 7s

Český Pohár 7s

1. kolo - 21. června

1. kolo - 6. září (Bystrc)

2. kolo - 11. července

2. kolo - 11. října
3. kolo - 28. října

*jen kluby!
*nepovinná účast v obou

4. kolo - 14. listopadu

turnajích
Česká Trofej 7s (rozvojová soutěž)
Mezinárodní 7s v ČR

*mohou i výběry např:

1. kolo - 6. září (Bystrc)

18.7 - Prague 7s (Tatra)

- Dukla,

2. kolo - 11. října

6.9 - Brno 7s (Bystrc)

- Dukla development,

3. kolo - 28. října

10.10 - Prague 7s (Tatra)

- výběr Čech,

4. kolo - 14. listopadu

- výběr Moravy,
*otevřené turnaje

- výběr Slovenska
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Soutěže mužů 2021 - XV - 1. Liga
1. Část

Nadstavba

1. kolo - 13. března

14. - 15. srpen - repre pauza

18. kolo - 30. října

2. kolo - 20. března

10. kolo - 21. srpna

19. kolo - 6. listopadu

3. kolo - 27. března

11. kolo - 28. srpna

4. kolo - 3. dubna

4. - 5. září - repre pauza

Listopad/Prosinec/Leden

10. - 11. dubna - repre pauza

12. kolo - 11. září

Reprezentace + Regiony

5. kolo - 17. dubna

13. kolo - 18. září

Čechy/Praha

6. kolo - 24. dubna

14. kolo - 25. září

Jižní Morava/Severní Morava

7. kolo - 1. května

15. kolo - 2. října

8. - 9. května - repre pauza

9. - 10. října - repre pauza

2. Část

16. kolo - 16. října

8. kolo - 15. května

17. kolo - 23. října

9. kolo - 22. května
29. - 30. května - repre pauza
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Soutěže mužů 2021 - XV - 2. Liga
1. Část

2. Část

Nadstavba

1. kolo - 28. března

14. - 15. srpen - repre pauza

13. kolo - 7. listopadu

2. kolo - 4. dubna

22. srpna - pauza

14. kolo - 14. listopadu

10. - 11. dubna - repre pauza

29. srpna - pauza

3. kolo - 18. dubna

4. - 5. září - repre pauza

Listopad/Prosinec/Leden

4. kolo - 25. dubna

8. kolo - 12. září

Reprezentace + Regiony

5. kolo - 2. května

9. kolo - 19. září

Čechy/Praha

8. - 9. května - repre pauza

10. kolo - 26. září

Jižní Morava/Severní Morava

6. kolo - 16. května

2. října - pauza

7. kolo - 23. května

9. - 10. října - repre pauza

29. - 30. května - repre pauza

11. kolo - 17. října
12. kolo - 24. října
30. - 31. října - pauza
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Soutěže mužů 2021 - XV - 3. Liga
1. Část

Nadstavba

14. - 15. srpen - repre pauza

7. listopadu - pauza

22. srpna - pauza

7. kolo - 14. listopadu

29. srpna - pauza
4. - 5. září - repre pauza

Listopad/Prosinec/Leden

1. kolo - 12. září

Reprezentace + Regiony

2. kolo - 19. září

Čechy/Praha

3. kolo - 26. září

Jižní Morava/Severní Morava

2. října - pauza
9. - 10. října - repre pauza
4. kolo - 17. října
5. kolo - 24. října
6. kolo - 31. října
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Soutěže mužů XV 2021
1. Liga Ragby XV
- 1. část - 8 týmů (jednokolově)
- 2. část - 6 týmů (doma/venku)
2. Liga Ragby XV
- 1. část - 8 týmů (jednokolově)
- 2. část - 6 týmů (jednokolově)
3. Liga Ragby XV
- 4 týmy (doma/venku)

Počet utkání
- první úroveň - celkem 19 utkání - jaro 9 utkání, podzim 10 utkání
- druhá úroveň - celkem 14 utkání - jaro 7 utkání, podzim 7 utkání
- třetí úroveň - celkem 14 utkání - jaro 7 utkání, podzim 7 utkání
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Soutěže mužů 2021 - 7s (návrh)
Jarní Český Pohár 7s

Mistrovství 7s

Podzimní Český Pohár 7s

1. kolo - 14. března

Regionální mistrovství 7s

1. kolo - 5. září

2. kolo - 11. dubna

1. kolo - 5. (12.) června

2. kolo - 10. října

3. kolo - 9. května

Národní mistrovství 7s

3. kolo - 28. října

4. kolo - 30. května

2. kolo - 26 . června

4. kolo - 21. listopadu

Jarní Česká Trofej 7s

Podzimní Česká Trofej 7s

1. kolo - 14. března

1. kolo - 5. září

2. kolo - 11. dubna

2. kolo - 10. října

3. kolo - 9. května

3. kolo - 28. října

4. kolo - 30. května

4. kolo - 21. listopadu
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Soutěže mužů 2021 - 7s (návrh)
Mistrovství 7s
5. (12.) června 2021 - Regionální mistrovství
- Mistrovství Prahy - postupuje 5 tůmu
- Mistrovství Čech - postupuje 6 týmů
- Mistrovství Moravy - postupuje 5 týmů
26. - 27. 2021 - Finálový turnaj
- 16 týmů (max)
- dvoudenní turnaj
- národní stadion Markéta
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Soutěže mužů 2021 - 7s (návrh)
Praha

Čechy

Morava

RC Tatra Smíchov

RC Přelouč

RC Dragon Brno

RC Sparta Praha

RC Mountfield Říčany

JIMI RC Vyškov

RC Praga Praha

RC Sedlčany

RC Brno Bystrc

RC Slavia

RC Liberec

RC Zlín

RK Petrovice

Rugby Šumava Nýrsko

RC Havířov

RA Olymp Praha

RC Plzeň

TJ Sokol Mariánské Hory

RC České Budějovice

RC Nové Město na Moravě

ARC Iuridica

RC Olomouc

RC Kralupy nad Vltavou

RA Brno

RC Rakovník

RC Břeclav

Rugby Babice
RC Velké Popovice
RC Poděbrady
RC Rumburk
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REPREZENTACE 2020/2021
MUŽI - RUGBY EUROPE - TROPHY
Maďarsko, Lucembursko, Lotyšsko, Švédsko + play-off Chorvatsko?
- listopad, březen, duben, květen
- červen - středa - 23.6 2021 - NZ Ambassador’s XV
MUŽI U20 - RUGBY EUROPE - CHAMPIONSHIP
- březen/duben ?
- kvalifikace - listopad/prosinec 2020
JUNIOŘI - RUGBY EUROPE - CHAMPIONSHIP/DEVELOPMENT
- březen/duben ?
- kvalifikace - listopad/prosinec 2020
KADETI - DEVELOPMENT
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REPREZENTACE 2020/2021
Reprezentační okna
- 15. až 16. srpna
- 5. až 6. září
- 10. a 11. říjen

Další informace budou doplněny po jednání VV Rugby Europe 10. června 2020
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