FIRA-AER 80. Közgyőlés
2008. június 20-21. Korfu

MRGSZ résztvevı: Vida-Szőcs Lajos
Péntek, június 20.
9.00
ENC - European Nations Cup - Európa Bajnokság - ismét kétéves oda-visszavágós ciklus indul, azzal a
különbséggel, hogy az elsı év eredményei utáni elsı helyezett RWC selejtezıt játszik a 3C csoport elsı
helyezettjével - május 9-én ottani helyszínen. A gyıztes otthon játszik május 23-án a 3A csoport elsı
helyezettjével hazai pályán. Ezen párosítás gyıztese a 2A csoport gyıztesével játszik június 6-án.
A 3B csoport 2008/2009-es valamennyi mérkızése RWC selejtezınek nevezhetı a publikum felé.
A csoport sorsolása:
1. Szlovénia - Magyaro. 09.13.
2. Norvégia - Magyaro. 09.26.
3. Norvégia - Ausztria 10.11.
4. Magyaro. - Dánia 10.18.
5. Dánia - Szlovénia 11.01.
6. Ausztria - Szlovénia 11.08.
7. Dánia - Norvégia 04.11.
8. Magyaro. - Ausztria 04.18.
9. Szlovénia - Norvégia 04.25.
10. Ausztria - Dánia 04.25.
10.30 Hetes rögbi
- Magyaro. A 28. helyen.
- Hannover 7s döntı: 30.000
jegy már eladva.
- Korfu 7s - a konferencia alatt folyt, spanyolok nyerték.
- Nıi hetes rögbi - Magyaro. A 30. helyen 33-ból.
- 33 országban végzett kérdıív kiértékelése a FIRA-AER honlapon.
- Nıi 7s fejlesztés, pl. 4 évente EB 2012-töl. 2013: nıi hetes világbajnokság.
14.00 Douglas Langley: új európai RDO, Pierre Villepreux utódja január 1-töl, elıtte
12 évig Dániában tevékenykedett.
- Számos helyen választottak új elnököt Európában, pl. Ausztriában Andreas Schwab,
Paul Duteil helyett.
- 23 DO került kiképzésre eddig, de az alkalmazások felemásak.
14.50 - M. Arpaillange
- július 1. Trust Grant pályázati anyagok elektronikusan megérkeznek
- jövı héten várja vissza a Szövetségeknek kiosztott kérdıíveket
- DO/DTN konferencia 10.29. - 11.02-ig, Couston, téma: elite high level pathway training
- national coches (válogatott edzık) konferencia, 11.12-16. Kijev - téma: nöi rögbi
- U17-es táborok - kevés játékvezetı van általában
- U18 - Magyaro.18. a 33-ból, 2-vel mentünk fel tavaly óta
- U19 - Magyaro. a B csoportban Prágában
- 3 csoport 3-3 résztvevıvel, helyszínek a csoportoknak: Horvátország, Szlovénia, Norvégia
Douglas Langley: beach rögbi
- július-augusztusban megbeszélések, majd az IRB-nek átadásra kerülnek a javasolt szabálymódosítások –
sérülés-megelızés, a játék alapelveinek igényelt módosítása
- RDM látogatások: sem Arpaillange, sem Langley nem jön az idén hozzánk

15.30 R. Horquete - játékvezetés
- 75 felnıtt meccs, 31 nemzetnek+korosztályosok + nık
- 2008.08.01-tıl az új szabályok bevezetésre kerülnek
Ld. letölthetı angol pdf fáj http://www.szentes.rugby.hu/letolt/ADMIN/080620VSZujszabUTM.pdf
- 2008. július Toulouse - játékvezetıi felkészítı, minden országból egy ember kell
16.35 Mark Harrington: képzési - fejlesztési rendszer
- Level 1, 2, 3 stb: az anyagok 6 nyelven fognak egyre inkább rendelkezésre állni (angol, francia, spanyol,
kínai, japán, orosz)
- általános anyagok: az IRB honlapon ingyenesen elérhetı (csak regisztráció kell) animált anyagok,
videók nagy mennyiségben, mindenféle célra www.irbcoaching.com
- animált szabálykönyv nemsokára
- Rugby Ready: a sérülés-megelızés szolgálatában, online verzió vizsgarésszel, www.irbrugbyready.com
- ELV - azaz új szabályok: az IRB honlap ELV Guide menüpontról http://www.irb.com/ELVs , letölthetı
videókkal.
A 13 változási pont közül a következıkre vonatkozók vannak érvényben: Law 6, 17, 19, 20, 22
A következıknél nem alkalmazzuk: Law 13, 15, 16, 19
A szabályalkalmazásról videót is kézhez kaptunk, letölthetı divx-ben itt:
http://www.opticon.hu/rugbyanyag/meccsek/080620VSZutmutatoUjSzabk.divx
17.00 Douglas Langley
- A képzési európai rendszere: ugyanazon szintek
mint az IRB-nél (és a nemzeti szövetségeknél is)
- CAS - coaching assistance system, az IRB finanszírozza - csak vizsgázott oktatók tarthatnak helyi
képzéseket Level 1 és 2 szinteken, oktatóképzés: 10.10-12. Bukarest, 10.17-19. Brüsszel
17.45 Bernard Jargeac - FIRA-AER honlap - www.fira-aer-rugby.com
- 1400 látogató naponta (2006-ban 700)
- mérkızések élıképes közvetítése igényelt
Szombat, június 21.
9.00 JC Bacque - elnöki megnyitó
9.20 JL Barthes - Intézı Bizottság
szavazóképességének ellenırzése
9.50 JJ Zander - jogi ügyek
- Litván meccs után vetkızı osztrák játékosok
ügye (YouTube-ra kikerült egy felvétel róla),
1000 euró büntetés az osztrák szövetségnek
- más ügyek: agresszív viselkedés, lopás,
játékjogosultság, Koszovó felvétele, török rögbi,
észt rögbiszövetség - kizárva 3 éves inaktivitás miatt, Ciprus - DO-juk büntetett elıélető volt - a C.
szövetség elküldte
10.10 Orvosi ügyek
- kevés szövetség küld vissza baleseti jelentéseket a kiadott formanyomtatványokon
- kábítószer és antidopping
10.30 R. Martens - IRB kapcsolattartás
11.20 M Arpaillange
- U18 2009 - Toulon, Cote d'Azur, 04.04-12., 30 db. 2** szálloda, 10 kilométerenként egy rögbipálya a
környéken
- 7s döntı, 2009-ben is Hannoverben
- FIRA-AER 2009-es Közgyőlés: Moszkva - Cosmos Hotel, parallel hetes torna: Moszkvics stadion

- Európai Régiók Tornája döntı, 2007-ben a Moszkvai régió nyerte, 2008. július, Moszkvics stadion
Michel Arpaillange felkérésére itt egy kis prezentációt tartottam volna az elızetesen számára küldött
szlájdsó segítségével a versenyrendszerrıl. Erre idıhiány miatt már nem került sor.

12.15 D. Carrigy: Világszövetségi fejlemények
- 2005-tıl 3 év alatt 9,7 millió fontot költöttek fejlesztésre a különbözı országokban. A Világbajnokságon
elért eredmények igazolták a költések második soros csapatokra fókuszálását.
- a következı pár évben a mi szintünkön is növekedhetnek a támogatások, átlagban 4-5 %-kal.
- Regulation 4 – Játékosok igazolása Regulation 9 Játékosok rendelkezésre állása válogatott meccsekre,
Regulation 21 Antidopping – minden vitás esetben szövetség kommunikáljon szövetséggel.
- FIRA-val kötött alkotmány, versenystruktúrák egységesítése
- Olimpia – a rögbi shortlist-en – a többség véleménye szerint az erıfeszítések ellenére minimális az
eredmény. A Világszövetség elnöke, Lapasett, nemzeti elıkészítések alapján szívesen találkozik adott
országok olimpiai szövetségének vezetıjével (legutóbb Moldova pl.).
13.00 JM Epalza Az Európa Bajnokság egyeztetett idıpontjainak listája.
13.20 Díjátadások

A kongresszussal párhuzamosan folyt a Korfu 7s torna 10 csapattal, illetve Izrael nem érkezett meg, mivel
az utolsó napokban kiderült, hogy a csapatnak 2 hónappal elızetesen foglalt repülıjegyek Athén – Korfu
részét önkényesen törölték, s másik járatra csak csillagászati áron adták volna a légitársaságok (kb. 1500
euró fejenként). A torna gyér nézettséggel zajlott, végül a spanyolok nyertek, a résztvevı olaszok igen
gyengék voltak. Az oroszok, andorraiak és a ciprusiak játszottak még magas szinten.

