
 

 

FIRA-AER Kongresszus 
2007.06.15-16. Monakó 

 
 

Június 15. péntek 
8.00  II. Albert monakói herceg megnyitója 
8.30 JC Baque FIRA_AER elnök 

megnyitója 
8.31 Felnıtt versenyek – JM Epalza  

az Európai Nemzetek Kupája – 
Magyarország 23. a 35 résztvevı közül jelenleg,  
a 2011-es RWC-re az eddigiekkel szemben nem rendeznek elıselejtezıket a kisebb 
nemzetek számára – erıs vita követte ennek bejelentését, az IRB két képviselıje nem 
fogadta el a módosító javaslatokat – Bill Beaumont  - IRB alelnök és Steve Griffith az 
IRB munkatársa. 
Az ENC-t ezen felül továbbra is erısen támogatja az IRB (390 euro 2010-ig a 7 
csoportnak 2A-3D-ig). 
Nincs kizárva, hogy a Pekingi Olimpián bemutató sport lesz a rögbi. 2012-re 
Londonban pedig kinyitják az ajtót. 

9.37 Michel Arpaillange 
U17 táborok – kérdıívet küldenek hamarosan, októberig kérik vissza, decemberben 
döntés, kor: 1992-93-as születésőek. 
U18 rangsor: Mo: 20. a 30-ból, +2-t mentünk fel. 
2008-ban: március 14-23-ig torna 
U20: 1987-88-as születésőek 

 
10.20  kávészünet 
 
10.40 U19: A csoport – kvalifikáló torna az U20-as világbajnokságra 

B csoport – ebben van Magyarország is (15. a rangsorban) 
7s: Mo. 27. a 31-bıl 
A mai napon aktuálisan Mo 11. a 31-bıl, mely jogosítana a moszkvai döntıre, de még 
van egy selejtezı forduló Heidelbergben, ahol számos nemzet pontot fog szerezni. 
2009. 03.05-07. 7s VB Dubai-ban – 5 európai ország és a már jogosult Anglia, 
Franciaország valamint Skócia megy. Selejtezı a 2008-as hetes bajnokság: 
Eddig jelentkezett helyszínek: Hollandia, Horvátország, Franciao., Németország, 
Lengyelország – továbbiakat még várnak. 
7s Ukrajna – Elsı Európai Sportjátékok – nem olimpiai sportoknak 
2007.07.20-24. résztvevık: Oroszo., Franciao., Moldávia, Litvánia, Ukrajna, 
Lengyelo. 
Beach Rögbi: 2007. 09.5-12. www.beach-rugby.com nemzetközi torna 
7s des Isles: szigetek rögbije – 2008 Szicília 
 
Nıi 15-ös európai bajnokság: 2007.04. A csoport 8 csapat Spanyolországban,  
B csoport 8 csapat Belgium 
2008.05.17-25. Amszterdam 8-8 csapat A és B csoportban,. Kérdés: lesz-e C csoport? 
Nıi 7s: Mo. 7. a 12-bıl  
Top 10: Lunel 2007.06.2-3. 
2009. március: világbajnokság Dubai-ban, 2008-ban selejtezık erre – 1. kör: 24 
csapat, 2x12-ben, 2 szinten, elsı öt a felsı szintbıl juthat a döntıbe 



 

 

2. kör: a döntı – 2008.06.14-15. Limoges 
 
Az IRB az U20 VB-t 
rendezi, melyre a FIRA 
U19 egyfajta selejtezıje, 
ennek pedig az U18 
alsóbb szinteken. 
A FIRA-AER célja olyan 
kontinúum  felépítése, 
mely az IRB rendszerbe 
is csatlakozva U17-U18-
U19-U21-felnıtt 
versenyrendszert testesít 
meg. 
 

11.50 Bill Beamunt – záró 
beszéd – nemrégiben választották 
meg az IRB alelnökének 
Gratulált a FIRA-AER elnökének. Jean-Claude Baque nemrég kapta meg a legnagyobb 
francia állami kitüntetést, a Légion d'honneur-t. 
 
Zárás alatt néhány szó arról Pierre Villepreux-vel, hogy esetleg a 7s nıi B csoport (12 csapat) 
selejtezıit bizonyos feltételek teljesülése esetén Magyarországon lehetne rendezni 2008-ban. 
A tisztázás levelezés útján. 
 
A szlovák szövetség képviselıje Marek Kacmar kérte, hogy egyetlen csapata indulhasson a 
magyar NBI-ben. Tájékoztattam, hogy ez vélhetıen lehetséges, valamennyi idevágó feltétel 
teljesülése esetén – kiemelve a 10 fıs junior csapat szerepeltetését. 
 
12.30 ebéd 
 
Az ebéd alatt volt idı arra, hogy a felnıtt csoportokban a nemzetek megállapodjanak az 
idıpontokban a 2007-2008-as 2. fordulóra. Sajnos a világbajnoki selejtezıre nézıként 
utazások valamennyi lehetséges idıtervet felborították. A magyar idıpontok - sok hányattatás 
után - a következı napokra esnek: 
10.27. Mo-Norvégia 
11.17. Bulgária-Mo. 
05.24. Mo.-Litvánia 
06.07.  Ausztria-Mo. 
A többi idıpontot (is) a napokban felteszik a FIRA-AER honlapra. Ld. az utolsó lapon. 
 
14.30 Jean-Claude Baque: 

Portugália a 9. európai ország, mely bejutott a VB-re 
2 új nemzet: Ciprus és a most pályázó San Marino 
Fejlesztési Tiszt képzés: 2005/06: 10 fı, 2006/07: 8 fı, 2007/08: 10 fı számára van 
hely 
U17 táborok: jó, kivéve a játékvezetıi oldal megjelenését 
Fıállású kommunikációs és partnerkapcsolati munkatárs (N. Hourquet): nagyon 
elégedett eddigi munkájával 



 

 

Decemberi Közgyőlés elıtti napon, csütörtökön: speciális megbeszélés az elnökök 
számára – a következı év terveirıl 

 
15.08 Igazgatótanácsi megbeszélés indul, szavazatellenırzés a vezetıség és a résztvevı 

országok számára 
 

15.23 RDM ügyek – Pierre Villepreux 
Edzı és játékvezetı képzés IRB támogatással (Mo.-on 2-2 ebben az évben - 
Dunaújvárosban) 
 
2008-as Fejlesztési Tiszt (DO) képzési modulok: 
01.13-20. – Toulouse 
05.16-25. – Amszterdam 
06.06-13. – Saint Nazare 
Várják a jelöltek mielıbbi jelentkezését! 
 

Level 3 – kezdı edzı 
képzı képzés 2007.21-25. 
Luxemburg – várják a 
jelentkezıket. 
Stage Expert: a 2007-es 
VB elemzése – 2007.11.07-
11. Anglia: DO-knak és JV 
oktatóknak 

 
Nıi rögbi:  kérdıív megy minden országnak, nıi bizottság alakítandó (a VB alatt), a 
FIRA-AER honlapon külön rész lesz kialakítva számukra 
 
Fıtitkári: 2007. 09.25-27. Lille, téma: a FIRA és a szövetségek közötti kapcsolat 
minıségének javítása, adminisztratív teendık, tartja: N. Hourquet és Helen + Grúzia – 
Namibia meccs megtekintése 
 
Idei RDM látogatások számos országban: rengeteg hasznos infót kaptak pl. az IRB-vel 
tárgyalásokon érveléshez. 
 

15.50 Játékvezetés: René Hourquet 
73 mérkızésre küldtek játékvezetıt 27 országból 
U18 2007. április Dax – 12 játékvezetı 
Sok nemzet várja játékvezetıi jelölését mérkızésekre, a nemzetektıl minıségi 
játékvezetı képzést várnak 

 
16.30 kávészünet 
 
16.50 Partnerek és kommunikáció  - Nicolas Hourquet 

FIRA-AER évkönyv 2006-2007 készülıben 
Flash Info – kétnyelvő ismét hamarosan 
Torna kézikönyvek 
Total Rugby – Rögbi Világhíradó: túl kevés az európai felvétel 
Új együttmőködés az ACCOR szállodalánccal 



 

 

Partnerségi probléma: az RWC blokkolja az érdekkörébe esı (mőködı és potenciális) 
cégekkel a kapcsolatfelvételt 

 
17.15 Honlap: Bernard Jargeac 

Napi 900-1000 látogató már, csúcsok közvetített eseményeken (pl. U18 meccsek) 
 

17.30 Ole Nielsen: 7s Rugby Fesztivál – Odense 2008, Dánia 
 
17.37 Jogi kérdések: JJ Zander 

 
17.50 Orvosi és biztosítási kérdések: Dr. Mombet 

Antidopping: 2 játékost találtak pozitívnak – a tornákon újraaktivizálják a fokozott 
ellenırzést 
A tornák baleseti jelentéseit (DECLARATION D’ACCIDENT – hátulján a kitöltési 
magyarázat angolul és franciául) elfelejtik kitölteni - nem aktivizálható a biztosítás 

18.15 napzárás 
 
Június 16. szombat 
09.10   L Barthes – fıtitkári jelentés 
 
09.28 R Martins – IRB képviselı beszámolója 
 
09.40 N Hourquet – a Brüsszeli Bizottság sporttal foglalkozó fehér könyvérıl: a rögbit érintı 
problémák a bizottsági politika számára észlelési szint alattiak még – az új cseh elnök 
felajánlotta tapasztalatait (Pável Telicka jól ismert cseh politikus, volt rögbijátékos, a cseh 
delegáció tagja volt az EU tárgyalások során, a miniszterelnök-helyettesi posztot most is 
felajánlották neki Csehországban, de nem élt vele) 
 
9.52 Igazgatótanácsi Tagok kooptálása 
 
10.06 Rendezvények pályázásai: 

2008-as hetes helyszínek: Lengyelo., Horváto., 
Franciao., Grúzia, Dánia, 2 hiányzó van, helyszínen 
jelentkezett: Lettország, Csehország, Görögország 
Döntıre pályázik: Hannover 2008. július – profi 
pályázat elfogadva 
Moszkva új ötlettel pályázott: 7-es bajnokok tornája 
2008. június – részleteket késıbb beszélik meg 
 

10.23 2008-as nyári kongresszus pályázat: Görögország, Chalkidiki félszigeten Porto Carras 
– Tesszaloniki repülıterétıl 100 km, június 19-22. 
2009-re három elızetes: Örményo., Málta, Oroszo.  

 2007-i ıszi Közgyőlés: Párizs, 11.30-12.01. 
 
11.07. San Marino pályázik - felvéve 

Az olasz Adrián lévı miniállam az olasz szövetség erıs támogatásával fejlıdik. 
Kiemelt akció az olasz gyermekmozgalom: www.minirugby.it  

11.22 RWC 2007  
07.30-ig az összes jegy a szövetségeknél 



 

 

A jegyek együtt nagy értéket képviselnek, javasolt a biztonságba helyezés 
megszervezése – bank stb. trezor 
RWC 2007 – a világ harmadik legnagyobb sporteseménye 
20 csapat, 600 játékos, 6000 önkéntes szervezı 60 csoportban, 2,4 millió nézı, 350 
ezer turista, 4 milliárd TV nézı, 48 meccs, 2500 tudósító, 12 város beleértve Cardiff-
ot és Edingborough-t, jegyeladás eddig 90 %-os (terv 85 % volt) 
ESSEC – hatástanulmányt készít a helyi gazdasági és sportéletre 

12.10 David Carrigy, IRB  
IRB támogatás  - új felépítés, beadás aug. 1-ig, az RDM-eknek küldendı emailben, 
nincs papírváltozat 
A FIRA-AER szervezte tornákon felül az IRB-vel engedélyeztetni kell minden egyéb 
meccset (Reg 16)! 
Játékosok elengedése kluboktól válogatottakba (Reg 9): szövetség szövetséggel 
kommunikáljon, ne direkten a klubbal, lehetıleg 12 hónappal az esemény elıtt! 
 

12.30 Versenynaptár – JM Epalza – a legyeztetett ENC válogatott meccsek kihirdetése 

 
13.05 Érdemérmek átadása 
13.15 Eseményzárás 

20.00 Zárógála  


