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2019 ČESKÝ POHÁR 7, ODKAZY NA WEB ČSRU
Soutěž ročníku 2019 se odehrála se stejným počtem sedmi turnajů jako v předešlých
dvou ročnících 2018 a 2019. O pořadatelství všech turnajů byl velký zájem. Kromě
jednoho se všechny turnaje odehrály v předem naplánovaných termínech. Velká
změna oproti předešlým ročníkům byla v systému počítání bodů do celkové tabulky
soutěže. Týmy, které hrály bez licencovaných hráčů, tak nedostaly body do celkové
tabulky turnaje.
Odkazy na publikované články na webu ČSRU:
http://www.rugbyunion.cz/cs/article/1473
http://www.rugbyunion.cz/cs/article/1497
http://www.rugbyunion.cz/cs/article/1547
http://www.rugbyunion.cz/cs/article/1582
http://www.rugbyunion.cz/cs/article/1610
Odkaz na oběžníky STK 7 ČSRU
http://www.rugbyunion.cz/cs/page/document/2?do=paginator-showPage
20.02.2019 Rozpis soutěže Český pohár 7 2019
06.05.2019 Výsledky I. turnaje
03.06.2019 Výsledky II. turnaje
18.06.2019 Výsledky III. turnaje
03.07.2019 Výsledky IV. turnaje
10.09.2019 Výsledky V. turnaje
11.10.2019 Výsledky VI. turnaje
23.10.2019 Výsledky VII. turnaje

ZÁVĚREČNÁ TABULKA SOUTĚŽE 2019

STATISTIKA ÚČASTI TÝMŮ,
POROVNÁNÍ S ROČNÍKY 2018 A 2017
POČET ZÚČASTNĚNÝCH TÝMŮ V SOUTĚŽI
2019
19*

2018
13

2017
13

*6 týmů bez licencovaných hráčů
Omni-x
FNZ
Moravia 7
Rugby Babice
SG Velké Popovice
RC Lions Rumburk
POČET TÝMŮ SE 100% ÚČASTÍ NA TURNAJÍCH
2019
3

2018
5

2017
3

POČET TÝMŮ SE 75% ÚČASTÍ NA TURNAJÍCH
2019
7

2018
4

2017
4

CELKOVÝ SOUČET TÝMŮ V TURNAJÍCH
2019
67

2018
64

2017
57

STATISTIKA UTKÁNÍ,
POROVNÁNÍ S ROČNÍKY 2018 A 2017
CELKOVÝ POČET UTKÁNÍ V TURNAJÍCH
2019
117

2018
119

2017
99

PRŮMĚRNÝ BODOVÝ ROZDÍL V UTKÁNÍCH
2019
21

2018
19

2017
20

PODÍL UTKÁNÍ S BODOVÝM ROZDÍLEM DO 30 BODŮ
2019
76%

2018
79%

2017
53%

PODÍL UTKÁNÍ S BODOVÝM ROZDÍLEM DO 10 BODŮ
2019
26%

2018
25%

2017
25%

PODÍL UTKÁNÍ VE KTERÉM BODOVALI OBA TÝMY
2019
81%

2018
79%

2017
77%

OHLASY TÝMŮ
Petr Kohout – FNZ: „Musím strašně poděkovat za umožnění si zahrát a přijetí
do této soutěže. Toto poděkování je hlavně pro Toma za organizaci soutěže a pro
otevření dveří do soutěže. Ale poděkování je pro všechny za přijetí do komunity
a za výborné zápasy. Kdyby soutěž byla uzavřená jen pro licencované kluby,
tak ani nemáme šanci si zkusit o čem rugby je. 70% kluků od nás byli naprostí
začátečníci. Tím, že je soutěž takto otevřená, tak jsme měli možnost si čichnout
k rugby a jsme na cestě se stát licencovaným týmem. Pro některé hráče se tato hra
stala vášeň. Formát, jaký byl letos, je super a 3 hry za den jsou občas málo, ale
když nejsou lidi, tak je toho v nohách dost. Zatím chceme jen hrát a učit se rugby
dál. Pokud se podmínky nějak změní, tak zajistíme, abychom mohli hrát dál. Turnajů
je dost. 2x jsme letos nemohli a to jednou kvůli zraněním a jednou kvůli tomu, že
turnaje byli moc blízko u sebe a pár lidí nemohlo z různých důvodů. Rozhodně, jsme
za 7s rugby. Jsme firemní tým a pokud by se soutěž změnila na 10s, tak se budeme
muset začít dívat externě a to moc kluků v týmu nechce, protože chceme zůstat
firemní tým. Kdyby byly turnaje v sobotu, tak je to pro nás lepší, ale jak již jsem četl,
pro některé je toto nevhodné. Příští rok se jednoznačně zúčastníme!“
Jan Lédl – RA Olymp Praha: „Díky moc za tvojí práci na poháru 7‘s. Myslím,
že všichni víme ,že to není jednoduché a tvoje práce je prostě skvělá. V tuto chvíli
můžu říct za sebe i nás klub, že formát soutěže, který byl tento rok byl výborný
a vyhovoval nám i ostatním. Možnost pro menší kluby, ale i zavedené soutěžní
kluby hrát pravidelnou, celoroční soutěž je k nezaplacení. Pro náš klub, který nemá
ambice hrát 15‘s je to i možnost jediná. Formát turnajů 6+1 na příští rok je dost
zajímavý. A v pravděpodobně i nejspravedlivější pro týmy s registrací i bez.“
Jan Běťák – RC Kralupy: „Za mě a za kluky z RC Kralupy bych Ti chtěl v první
řadě poděkovat za skvělou organizaci uplynulé sezóny. Do příští sezóny bychom
určitě rádi udrželi formát 7´s, je to pro nás v podstatě jediný pravidelně hratelný

počet vzhledem k našemu nedostatku aktivních hráčů. Počet turnajů 6 + 1 finálový,
určitě, proč ne. Příští sezónu se rádi zúčastníme, uvidíme, jak moc nám budou turnaje
kolidovat s patnáctkami, které hrajeme společně s Rakovníkem.“
Jan Topolánek – Rugby Liberec: „Počet turnajů je ideální. Systém nám letos
vyhovoval daleko více než v minulé sezóně (cup/plate). Souhlasíme s Titánama,
že nebodované týmy dokázaly výrazně ovlivnit celkové pořadí turnaje, často
spíše negativně pro pravidelně se účastnící týmy. Narážím zejména na týmy co si
přijely zahrát jeden turnaj pro zábavu (příkladem je třeba Přelouč). Nešlo pouze
o získané body, ale i o celkovou bilanci +/-. Uzavřená soutěž by naopak byla
kontraproduktivní, pokud je cílem této ligy rozvíjet nové kluby a umožnit jim hrát. Celá
tahle problematika by byla pravděpodobně řešitelná systémem 6+1 či 7+1. Náš
klub jednoznačně preferuje desítkové rugby, kde je i daleko pestřejší rojová hra,
i za cenu občasného slučování týmů. Je pravdou, že aktuálně máme dostatek hráčů,
nicméně desítkové rugby jsme preferovali i před 3 roky, kdy nás jezdilo na turnaje
8-9 hráčů. Nemáme ambice být čistě sedmičkovým týmem, ale stejně jako ostatní
se pereme s nedostatkem lidí. Desítkové rugby vidíme jako krok dopředu k naučení
základních rugbyových dovedností. Akce Prague Rugby Tens pořádaná Olympem je
nejoblíbenější událostí našeho týmu. Příští rok se určitě zúčastníme ať již v 10s nebo
7s. I my děkujeme Tome za organizaci celé ligy. Víme, že to není jednoduchý počin.
I tak je Český pohár každým rokem kvalitnější.“
Tomáš Krejčí (RC Brno Bystrc, Omni-x, STK 7 ČSRU): „Z pohledu organizátora
soutěže je současný systém hlášení jednotlivých týmů velice časově náročný a každý
turnaj se tak musí připravit nové rozlosování a systém turnaje. Z pohledu týmu je
velice praktické vědět, že se můžu na turnaj přihlásit až třeba v pátek, kdy už 100%
vím kolik budu mít hráčů. Celá soutěž byla nastavena především rozvojově, tak
aby si mohl kdokoli co nejednodušším způsobem zahrát ragby. Určitě bych tuto
jednoduchou soutěž zanechal a možná je čas přidat další soutěž / ligu 7 pouze
pro licencované týmy, které by se do soutěže přihlásily a celou ji odehráli (ragby 7,

nebo ragby 10), ale vedle toho bych stále nechal tuto soutěž prakticky ve stejném
formátu. Firemním týmem Omni-x jsem během krátké doby nadchli několik mladých
lidí, které ragby baví a zvýšili jsme povědomí o ragby jako takovém. To, že si
během třech tréninků mohou naplno vyzkoušet hru v ostrém utkání je pro takové
potencionální hráče velice silný zážitek a u ragby často zůstává i nadále. Další
spojení, že tatínek dovede svého synka, nebo dcerku do nejbližšího ragbyového
klubu, může být vyústěním jednoduchosti si zkusit zahrát ragbyový turnaj v přátelském
a příjemném prostředí jaké v turnajích českého poháru 7 vždy panují. Takže bych
nikterak neopouštěl tuhle hlavní rozvojovou myšlenku uzavíráním soutěže pouze pro
licencované týmy.
Lukáš Hrma - RC Sedlčany: „Já klidně budu hrát stejný formát i formát s finálovým
turnajem, nemám s tím problém. Ale je pro nás extrémně důležité také zachovat
neděli, jak víme, tak někteří od nás hrají i v Říčanech a to by nešlo skloubit. Stejně
jako se obávám, že bychom nezvládli o moc více turnajů než je těch 7 jako bylo
letos. Největší problém podle mě vidím v tom jak se hraje. Tím myslím soutěžní
a nesoutěžní týmy. Sice je pěkné, že se turnajů naší série zúčastnilo opravdu
hodně týmů, ale spousty z nich jen sporadicky a pro mě jako člověka zaměřeného
na výsledek takové zápasy ztrácí smysl. Ale vím, že kdybychom udělali uzavřenou
soutěž jen pro ty co mají licence v pořádku, tak budeme celý rok hrát 4 týmy
cca a to není cíl, cíl podle mě nemůže být ani dvě soutěže. Varianta je "donutit"
všechny, aby ty licence měli, myslím, že by to bylo i správné, ale bohužel asi
nereálné. Napadá mě k tomu varianta, co kdyby vždycky všechny týmy byli
soutěžní, ale Ti co zrovna nebudou mít v pořádku licence, budou mít odečty bodů
za turnaj, například 3. Tím odpadnou "zbytečné" zápasy a také "přeskakování"
v pořadí, když XY týmů nemělo licence. Příklad: tým co turnaj vyhraje by měl mít
12 bodů, ale neměl v pořádku licence, tak do tabulky dostane bodů jen 9, ale
pořád je vítěz turnaje, druhý tým je v pořádku měl, není vítěz turnaje, ale dostane
11 bodů, protože měl vše v pořádku. Myslím, že by to mohlo vést i k motivaci si ty
licence řešit.

Jan Novotný (RC Titáni Nové Město na Moravě): „V roce 2020 se chceme
opět aktivně účastnit všech sedmičkových soutěží ať už budou v jakémkoliv formátu.
Jelikož v letošním roce se v Českém Poháru tak nějak ustálili účastnící se týmy, jsme
pro uzavření soutěže pouze pro přihlášené týmy, které se nahlásí na začátku sezony.
Jestli odehrají všechny turnaje nebo ne, by už bylo na nich...
Co se týče neoficiálních týmů a hráčů, tak jsme proti tomu aby tyto týmy měly
možnost nastupovat......když už jsou nějaké podmínky tak by je měly plnit všichni
hráči, kteří se pohybují na akcí ČSRU ! pozn.,,Abych tenhle názor ospravedlnil .....
můžu v tom případě zrušit klub RC Titáni, neplatit za nic, nemít zdr. prohlídky a jen se
jezdit bavit.
S formátem sezony ve smyslu 6+1 asi nemáme problém, ale byly bychom určitě
i pro navýšení na 7+1, 8+1. Ale nabízí se samozřejmě spousta jiných variant. např.
jaro 3+1 a podzim 3+1 (jarní a podzimní finále?). A nebo jednoduše zachovat
součet bodů za všechny turnaje.“
Josef Bláha (SG Velké Popovice): „Umožnil jsi HRÁT RAGBY za vlastní kluby
těm,co je to prostě baví nebo začínají, i když v klubech řeší neustále problémy
s počtem hráčů, zázemím, financemi atd. nebo prostě nemají přílišné ambice a chtějí
si jen zahrát. Jestli dobře počítám bude to tak 150 až 200 chlapů a to v rámci čísel
ČSRU není vůbec málo. To Tě musí těšit!.
Teď k nám "holkám z Popovic" :-). Původně jsme chtěli hrát jen jako starý tátové
od holek tak jednou za půl roku. Chlapi začaly turnaje Českého poháru 7´s tak
bavit, že chtěli víc, takže jsme teď za podzim odehráli dokonce na nás nevídané
3 turnaje:-). Navíc se k nám přidalo na nás docela dost mladých kluků, který chtějí
samozřejmě hrát i víc trénovat, ale nemůžou z různých důvodů život podřizovat
ragby a nemají zatím ani extra ambice. Z původního počtu 5 hráčů na papíru jsme
se dostali na 15. Za to ti děkuji, i když mi tím přibyly starosti - chtějí víc trénovat a víc
jezdit na turnaje:-).“
1. Soutěž ve stejném formátu v roce 2020 nebo soutěž v jiném formátu v roce 2020

SG: "Formát z 2019 byl pro nás super, ten finálový turnaj je výborný nápad s klukama bych probral, zda zvládneme víc trénovat a licence, určitě je to další
motivace."
2.Spíše soutěž v ragby 10 , nebo ragby 12
SG: "Tady mám obavy, že bychom tento přechod početně nezvládli. Počet
15 na papíře znamená, že na sedmičkové turnaje jezdíme konečně v počtu
8 až 11 hráčů. Za nás tedy čím nižší počet hráčů, tím vyšší šance naší účasti."
3. Plánujeme nebo neplánujeme účast i v příštím ročníku
SG: "Záleží na podmínkách nastavení soutěže. Pokud budou stejné jako v roce
2019, tak určitě ANO. V případě změn bude záležet, v čem se bude soutěž měnit.
Pro nás by například byla smrtelná změna hracího dne z neděle na sobotu, protože
většina hráčů našeho týmu trénuje holky a soboty většinou jezdíme po turnajích."

