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JELENTÉS – AZ EURÓPAI SZÖVETSÉG, A FIRA-AER
2005.12.02-03-I KÖZGYŰLÉSÉRŐL
PÁRIZS, SOCIETE GENERAL SZÉKHÁZ, LE DEFFENSE
Részt vesz: Vida-Szűcs Lajos alelnök – MRGSZ, Michael Cowan director - Budapest 7s

2005.12.02. péntek
9.10 M. Arpaillange
U18 Európa Bajnokság, Treviso
Megfigyelők elemzik majd a csapatokat, elemzik a játékot,
tanácsokat adnak majd, minden küldöttség fogadja őket szívélyesen.
Nagy csapatok segítsék a kicsiket.!
32 csapat 4 csoportban.
A C csoport résztvevői: Hollandia, Horvátország, Svédország,
Litvánia, Izrael, Dánia, Svájc, Magyarország
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Április 7. csapatok beérkezése, 16.00 vezetői
megbeszélés (edzők).
Távozás: április 16.
Április 8. negyeddöntők a B és C csoportokban
Április 9. negyeddöntők az A és D csoportokban
Április 11. középdöntők a B és C csoportokban
Április 12. középdöntők az A és D csoportokban
Április 13-án 15.00 vezetők vacsorája
Április 14. B és C csoportban döntők
Április 15. A és D csoportban döntők

Szabályok: IRB U19-es szabályok, 1,5 méter tolás a toliban, de minél kevesebbet engednek! Ha egy ember kidől a toliból,
a másik csapatnál is ki kell venni.
JANUÁRBAN KIADNAK EGY KÉZIKÖNYVET A SZABÁLYOKRÓL ÉS MEGKÜLDIK!
Döntetlen esetén a döntés: a több célt vivő, majd a több jutalomrúgást sikeresen végrehajtó, majd sikeres kapura rúgások
száma számít.

A 26 nevezett játékos közül 6 elsősoros (2 jobb pillér, 2
bal pillér és 2 sarkazó) és 3 második sorban játszani
tudó kell!!!
Eligibility, azaz kik játszhatnak:
- akik 1988.01.01. és 1989.12.31. között születtek és senki más!!!!!!
- Útlevél és IRB szabályok a nemzeti válogatottban részvételre.
2005.12.20.
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Szülői engedély
kell a 18 évet be
nem töltött
játékosoknak –
formanyomtatvány
átadva szövetségi
irodának.
A csoportok első
helyezettje feljut,
az utolsó lehullik.

A CSOPORTUNK JÁTÉKRENDJE:
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J.M. Epalza – pénzügyi támogatás
Még ebben a hónapban kiküldik, mennyi pénzt kapnak a csapatok.
Az IRB biztosítja a csapatok helyett a szállás foglalás előlegét (down payment).
Vízum: Moldávia, Yugo probléma

Orvosi ellátás: friss orvosi engedély kell hozzanak a
18 év alattiak

Szervező: Toullio - Olaszország
érkezéskor a Velencébe reptérre vagy állomásra érkezőket busz várja
fiatal összekötőt kap mindenki
az első vezetői megbeszélésre a szállítást biztosítják
a szállások egymástól 3 percre vannak
sok csapat saját busszal jön (14 ország rakta fel a kezét – beleértve bennünket is)
3. kategóriás szállást csak C és D csoportos csapatok vehetnek igénybe
az árak teljes ellátással értendők (egyágyasban 60 Euró, kétágyasban 52 Euró)
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Orvosi ellátás:
- 3 kórház a környéken
- a pályán is lesz orvos, nem kell saját orvost hozni
A vezetői megbeszélés csütörtökön 16.00 Velencében hajón lesz.
A csapatok Velencei látogatása:
- hajóval a jezzoloi kikötőből, a jegyeket az olaszok fizetik
- meg kell mondani, mikor akarja a csapat
Zászló és himnusz: hozni a pénteki vezetői ülésre
Edzőpályák: a szállodáktól nem messze 5 füves terület, mely
edzésre, 25 percre kimondott rögbipálya
Záró bankett: Jezzoloban a Sport Palotában - 1100 résztvevő
Pénzügyek:
- az IRB fizeti a foglalásokat (megelőlegezi!!)
- az ügynökség csinálja a bonyolítást
- 2970 GBP minden országra
- minden infót kiküldenek pár napon belül
Weblap: lesz külön U18-as rész, kiemelkedő játékosok stb. feltehetők
Olaszok infó csomagja szövetségi irodába leadva.
Volt junior játékosoknak torna szervezése lehetséges, beleértve a szülői korosztályt is!!

Ilyen adatlap ki lett töltve Gyolcsos Feri
nevével, szövetségi iroda kontakt
adatokkal a szervezőknek.

10.20 kávé
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10.40 U20 Lengyelország
2 csapat 8-8 fővel vagy több 4-es csoport – döntésre még van idő – majd a júniusi
FIRA gyűlésen.
A 2 verzió
közötti vita: a 4
csapatos
csoportok
versenyorientált
ak, a másik játék
orientált.

Eredmény 4-es csoportok, 8 nap: szeptember 24. október 1.-ig.
1 csapat feljut, 1
leesik a 4-es
csoportokból.

Árak: Henryk Kuczko
3 város: Gdansk, Sopot és Gdynia 10 kilométeres körzetben.
Hotel árak – 3 kategória:
1. 1* jó étkezéssel: 35 euró/fő/nap
2. 45 euró
3. 60 euró

11.37. Pierre Vilpreux – női rögbi
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2006 – 15-ös döntő Veneto – Olaszország
7-es: Limoges
Ki jön busszal? A labda mérete? 4-eset
kipróbálták, csak Németország kifogásolta
Gilbertet megkérik, különleges női labdát
készítsenek 4 és 5-ös méret között.
Pálya méret: normál férfi.
Utazó: 12 fő, ebből 10 játékos.

A 2006-os rangsor.

7-es döntő:
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12.10 ebéd

13.50 Societe Generale Raphael Niemi üdvözli a kongresszus
résztvevőit
JC Baque – Tanács ülést
megnyitja
Események: Andorra és Málta
új elnök, új skót képviselő:
Gordon Cox,

1995-2005-ös év
áttekintés
2005. események

A FIRA-AER 6 stratégiai célja.
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A 6 cél:
1 a verseny újraszervezése, hat nemzet(ek) torna kialakítás
2. fejlesztési megbízott minden országba
3. U17-es program, edzői és játékvezetői képzéssel együtt
4. felszerelés segélyprogram, 177 kiosztott csomag
5. partneri kapcsolatépítés, média, szponzorok
6. vízumkényszeres nemzeteknél visszatérítés
FIRA-AER a tagok számára a család, az otthon.
JL Barthes – jelenlevő tanácstagokat ellenőrzi.

Fejlesztési Vezetők beszámolói:
14.34. Pierre Vilpreux
17 országban végeztek auditot – IRB-nek jelentés készült
Túl sokat költenek általában adminisztrációra
Bajnokságok gyengék
Nemzetközi klubok közötti bajnokságok szervezendők!
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Michel Arpaillange
Séma a fejlesztésre: a sport és az
adminisztráció harmonikus, de legyen a
sporté a főszerep!

U17 átfogó koncepció.

-

2005.12.20.

2005-ös események, kevés játékvezető és edző
vett részt a felkészítőkön.
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-

2006-os allokációk – odafigyelni, hogy sokan ott legyenek.

U18 – délelőtt
megbeszéltük.
Írország
csatlakozott, így
lett 4 csoport, de
ha kell 5.-et is
beállítanak.
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U20 – 1986-87-es játékosok, 5 4-es csoport, 2006.09.2610.01. Lengyelország.
Ki szervezné a 2007-est?
U20 RWC minden második évben, kiegészítéseként
lehetne U20 Six Nations-t szervezni Európában.

Női rögbi: Pierre – XV-ös Olaszország és VII-es Limoges

Női 15-ös rögbi rangsor 2006-hoz
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Férfi Hetes Tornák:
- 2005-ben kiváló döntő
Moszkvában,

-

2005.12.20.

2006-os
résztvevők,
helyszínek,
döntő: 2006.
június 15-16.
Moszkva ismét
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Női hetesek: 2005-ös rangsor

Képzések:
- 2005.09.9-11-ig – mérkőzés megfigyelők (officials)
- 2005. október – női edzők – Horvátország
- 2005.11.11-13. Főtitkári képzés

- 2006.03.29. – 04.02. – U18 csapatvezetők

2005.12.20.
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- 2006.10.11-15. Románia – U18 Level 3 - edzőknek
- DO – Fejlesztési Megbízottak – egy ember kell mindháromra, aki aztán jó hatásfokkal szerepel az országban
Modul 1 – január Toulous, Modul 2 – április Treviso, Modul 3 –július St. Nazare
Eddig 10 nemzet nevezett – még 2 kellene

15.12. Mark Egan IRB köszöntő
Új Stratégiai Terv
Új osztály: Rugby Services, az RWC-ért ezután külön részleg felel
Női hetes: megy a 2009-es Tajvani Világjátékokon
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15.30 Reneé Horque - Játékvezetés

Felépítés megváltozott – 1. szint Le Harve 2006. július 1. hete 35 játékvezető 2 munkacsoportban 2005. júliusi képzés
kiábrándító volt, csak 14 jv jelent meg
2005.12.20.
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Kategorizálás: 3 szint
és D fiatalok
tartalékpanelje (ebben
van Priskin Csaba)
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A 2006-os események jó lehetőségek lesznek a
fiataloknak, pl.U18 Treviso – 12 játékvezető és
25 helyi partjelző

U19-es IRB
variáció
működik itt, 1,5
métert tolhatnak
zárt toliban, de
labda
megszerzése
után a
játékvezető már
nem enged
tolni!!!!!
Női Európa
Bajnokság: 15ös, ne legyen 15
év alatti játékos
U20 Lengyelország: 8-10 játékvezető és helyi lengyel partjelzők
A 26 játékosból 2 sarkazó, 2 jobb és 2 bal pillér, és 3 második soros legyen,
Novemberi IRB értesítés: a kiemeléses szerelés
veszélyességéről, ne legyen ilyen sehol!
Egy team dolgozik az előírások megszerkesztésén,
orvosok, edzők, játékvezetők, klub képviselők.
Döntetlen mérkőzés esetén a döntés: ld. korábban.
107 játékvezetőt adtak 2005-ben.
Minden szövetségnek erőfeszítéseket kell tenni, hogy
nemzetközi szintű játékvezetőt tudjon kiállítani.
2005.12.20.
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16.25. JM Epalza - versenyek

Eredmények döntetlen esetén.

Felnőtt versenyek – RWC

2005.12.20.
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ENC – Európai Nemzetek Bajnoksága:

3B csoport:
Litvánia –
Örményország
halasztott
meccs
időpontja?
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Európai Régiók Kupája – a legtöbb csapat kiszállt
Európai Klubok Kupája: a svéd Tjornborn kiváló szervezése.
Magyar csapatnak várhatóan Bécsben lesz a megmérettetés.
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17.06. Dr. Mombai – Orvosi Bizottság
- számlák jönnek anélkül, hogy jelezve lenne rajtuk, kié, mié
4-6 eset évente, mikor a játékos meghal és nem tud tenni semmit senki.
SZÍVMASSZÁZS – ÚJRAÉLESZTÉS AZONNAL
Általában, akció, félidő vagy mérkőzés végén.
Ilyenkor nem az oxigénellátással kell foglakozni, hanem a szívet kell azonnal újraindítani –
defiblirrátor!
Könnyű az automata defiblirrátorokat használni, sajnos kis számban vannak ezek a
pályákon, de még a mentőkocsikban is.
Az esetek oka:
30 alatt: szívizom elégtelenség
30 felett: infarktus
Még egyszer: mindkettőnél azonnali szívmasszázs kell.
17.15. JJ Zander – Jogi Bizottság
Örmény példa: 15-ös és 13-as rögbit ugyanazok játszák –
nincs rá szabály.
Szerbia: van egy csapat mely ugyancsak mindkettőt
játsza.
Konklúzió: egy bizonyos szintig az átjátszás hasznos
lehet a 15-ös, 13-as rögbi, amerikai foci között oktatási
céllal. Válogatott szinten már finanszírozási okokból nem ajánlott.
Portugál javaslat – azaz a profi klubok válogatottak rendelkezésre bocsátási problémáiról: ki lesz küldve a javaslat a
válogatott költségviselésről január 15-ig a szövetségeknek.
17.45. Kommunikációs Bizottság – Klaus-Peter Bach
Bernard Jargeac – website: rövid és velős tudósításokat kérnek
a szerkesztőktől.

17.51. 14 ország szeretné, ha oroszul is megkaphatnák az

anyagokat.
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17.54. Alexander Ribot kommunikációs tanácsadó cég
14 országból kaptak vissza kitöltött kérdőívet.
Tanulságok: a szövetségek a 22-es csapdájában vannak.
Hosszú távú stratégiai terv.
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18.15. Paul Duteil – edzői és játékvezetői kitek – Europe Assistance München ajándéka
Baquet-nek.

18.23. Jacques Laurans World Cup Director
Minden versenyszervezésnél probléma a klubokhoz kötött profik rendelkezésre állása.
Megoldás: a nagy nemzetek amtőr válogatottakat is állítsanak fel.
18.38. Benoit Girom – új fiú Laurens mellett
Szövetségi lehetőségek, ha a játékos nem áll rendelkezésre: IRB Law 9.
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18.49. Henryk Kuczko – Lengyelország: a 9-es szabály csak papíron létezik, ld. Portugália
esete, amikor a francia klubok nem engedték el játékosaikat

19.05 A tolmácsok kidőltek!!!
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2005. 12. 03. szombat
9.03. a Közgyűlés megnyitása
JC Baquet majd az IRB elnöke Syd Millar
TV-be jutás fontossága, amerikai foci túlsúly

9.21 JM Epalza IRB ügyek
2.1 – Magyarországnak némi csökkenés,
aránytalanul többet kapott, mint sok hasonló ország
– emellett elégedettek
FIRA támogatás 33%-kal nő.
Megköszöni az elmúlt 6 évet, nem tudja az IRB
képviseletet folytatni, úgy érzi, csak a legnagyobb
nemzetek érdekei érvényesülnek.
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9.28. David Carriage – IRB hozzászólás

9.35. Pierre Camou – pénzügyek
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Ole Nielesen – csak az első 6 hónap adatai.
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R. Brophy IRB hozzászólás

9.50 Számvizsgálói jelentés – Lagarde
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9.58. David Carriage – IRB
IRB pályázatok jövője.
2008-2011 már online pályázás
Elbírálás KPI-k alapján (Key Performance Indicators – fő teljesítmény mutatók)
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10.08. szavazás az új IRB képviselő személyére, szavazatellenőrzés

Joao a szavazás bonyolítója

Raul Martens, az egyetlen jelölt
10.15 szünet
10.45 Olaszországi Közgyűlés 2006. június 17-18.
Sorrento – Nápoly közelében, Nápolyba buszok járnak majd bizonyos
időszakokban az érkezők és távozók szállítására.

2005.12.20.

Helen szavazócetlit oszt
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10.50: Monaco és Málta kandidál a 2007-es Közgyűlésre.

Szövetségek csatlakozási kérelme: 10.55 Egyebek:
Hetes – M. Arpaillange: a magyar esemény dátuma rosszul van a szlájdokon: 10-11 June
Spanyol: péntek estétől vasárnapig.
Az oroszországi döntő egy héttel későbbre kerül: július 15-16.
A DO benevezése ügyében gyors levélváltás lesz.
Orosz javaslat a hetesekre utazó csapatok közti reklám cserére.
11.03. Szavazás végeredménye: 260 szavazatból 210 igen 30 rontott és 0 nem Raul Martens Portugália az új IRB képviselő
a FIRA-AER részéről.
Az új skót FIRA-AER képviselő: Gordon Cox az elnökségben.

10.08. JP Juanchich az elmúlt U18-as eseményről összefoglaló könyvet osztogatott –
átadva Gyolcsos Ferencnek.

10.10. Syd Millar az IRB elnöke
JM Epalza megjegyzésére reagálva: régiók szerepe – mivel
a FIRA-ban volt meg a legnagyobb képviseleti
szervezettség, inkább az IRB tanult innen.
Law 9: eligibilitás és profi klubok: megoldják.
TV-be kerülés: a Total Rugby továbbra is minimális
technikai költséggel rendelkezésre áll.
Olimpia: kiábrándító volt a nyári fejlemény sok év
erőfeszítése után, folytatják a munkát a bekerülés
érdekében.
Fejlesztés, oktatás szerepe, edzők képzése, játékvezető
képzés.
Pénzelosztás: az első szintes nemzetek több pénzt kapnak,
mert ők termelik azt, és abból sokat be kell invesztálni a
folyamatosság érdekében.
2005.12.20.
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11.28. Díjak.

KP Bach – Németország

A leköszönő IRB képviselő – JC Baque könnyes
búcsúja.

JM Epalza ebéd szónoklata

11.25 VÉGE

M Cowan és az új skót elnökségi tag, Gordon Cox, aki a nyolcvanas évek
legendás TV kommentátorának, Bill McLaren-nek tanítványa volt.
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