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Mellékletekkel együtt 5 oldal ! 

 

Mindkét fórum  az egyenrangúság és egymásrautaltság elvét vallva együttműködő tagok összességét 

jelenti. A sport fejlesztése során a küldetés: minél több emberrel megismertetése során a minőség 

javítása. 

A stratégia:  1. megismertetés  2. továbbfejlesztés  3. piacon eladható javak értékesítése után 1. 

 

Április 15. csütörtök: FIRA rendkívüli közgyűlés, kihasználandó az egyébként is összegyűlt tagok 

jelenlétét. 

Felmerült és számunkra is érdekes témák: 

 U 19 junior világbajnokság 2000: csak három csoport lesz A 16, B 8 és C 8 csapatból, a C 

csoportba előselejtezők után lehet bejutni.  

 A FIRA (mint valamikori francia orientáltságú szervezet) szerepe: az európai IRB alszervezet 

szerepét veszi át, miközben az IRB továbbra is megtart bizonyos területeken direkt kapcsolatokat a 

tagországokkal (pl. pályázatok). Probléma a hagyományosan is idetartozó észak afrikai országok 

helyzete, akik földrajzilag messze vannak a dél afrikai központú afrikai szervezettől. 

 A FIRA új fejlesztési vezetőt alkalmaz 99.09.01-től R. Antonin személyében, aki eddig ezt a 

francia szövetségen belül végezte. Az eddigi központi fejlesztés helyett 4 régióban fog ez folyni a 

kisebb országok számára. A mi régiónkba tartozik Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, 

Csehország, Horvátország, Jugoszlávia, Szlovákia. Az érintett országok megegyeztünk, hogy a 

fejlesztési kérdésekben közös képviselőnk az új-zélandi Anthony Sumic, aki a horvát szövetség 

részére dolgozik jelenleg. Közös fellépéssel próbálunk meg regionális célokra forrásokat pályázni 

(pl. U 19 és U 21 bajnokság, továbbképzések). 

 Horvát részről U19 edzőtáborozási ajánlat érkezett 2000 január elején egy hét Splitben (állandó jó 

idő, vonattal megközelíthető, 8 horvát junior csapat lesz ott), ahol a foglalkozásokat új-zélandi 

szakértők tartják. Pénzhiány esetén is legalább 2 fő edző-jv. kiküldéséről megegyeztünk. 

 Ukrán részről érkezett ajánlat az ukrán U23 válogatott magyarországi szereplésére. Mivel 

szövetségi szinten erre nincs forrás, érdeklődő kluboknak nyitott a pálya - persze szövetségünk 

tájékoztatása mellett (V.A. Kalitenko - alelnök fax: 380-44-220 12 94). 

 

IRB közgyűlés   IRB 83 tag + a FIRA a 84. 

Április 16. péntek:  

 Az IRB feladata: a tagszövetségek fejlesztése, erősítése és pozícióik javítása. Veszélyek a rögbire 

világszerte és nemzeti szinteken: eseményszervezők próbálják a különféle jogokat megszerezni, 

erőteljes támadás nagy média csoportoktól, időnként kormányok részéről. Mindenki tisztában van 

vele, hogy ez egy lendületes, vonzó, értékes és könnyen eladható sport. A szövetségek feladata 

a pozíciók megvédése, a kihívásokból előny kovácsolása. 

 A klubok között már szétosztott Play the Game videós anyag további nemzeti változatainak 

elkészítésére van lehetőség (eddig: angol, német, francia, román, spanyol és kínai). CD -ROM 

formában is megjelenik. 

 Új versenyek: 5 nemzetek tornája olaszok belépésével 6-ra változik. Egy második kör is 

kialakításra kerül (Ro, Holl, Spa, Port, stb.). A világbajnokság továbbra is megmarad a sport 

legnagyobb rangú eseménye (4. legnagyobb a világon nézettséget és bevételeket tekintve). További 

fontos események: Tri Nations és a Super 12 a déli féltekén. 



 Regionalizáció: FIRA - 1934 - 8 tag, 1999 58 tag ebből 32 európai;  CAR - afrikai szervezet, 11 tag 

az 51 afrikai országból. ARFU - ázsiai szervezet - 10 tag,  Óceánia - kis és eltérő típusú országok, 

nagy távolságok.  

 World of Rugby című hetente megjelenő TV magazin műsort megkapjuk ingyenesen (kb. 20 perc), 

várhatóan a Hungarosportnak ajánljuk a magyar kommentárral együtt. Ez a már működő hétvégi 

bajnoki összefoglalóval együtt áttörést jelentene megjelenésünket illetően. 

 NŐI RÖGBI: kb. 50 ezren játszák, lendületes fejlődésben van. 24 szövetségnek van női rögbi 

programja. Az orvosi kutatások értelmében a női szervezet is képes intenzív edzésmunkára. Az új 

játékosok csatlakozásának oka: új barátokra lelnek, társasági élet színterét jelenti, fizikai és morális 

kihívás, amit a nők egyre inkább igényelnek.  

1999.04.17. szombat 

 Szabályalkotás: új 3 órás videó kazetta készült a szabályokról - hamarosan forgalomba kerül, 

készítés alatt az új felépítésű szabálykönyv, mely egyszerű nyelvezetű és kevesebb szabálypontot 

tartalmaz (28 helyett 25 szabály csak).  2000-ben a Level 3 játékvezetői anyag is elkészül (illetve 

az edzői megfelelője, mely első két részben + a Play the Game már előkészületben van Velkovics 

Vilmosnál). 

 1999 október-novemberi világbajnokság: házigazda - Wales (CYMRU 99 - /kamru/). Logója 

DEWI a sárkány.  

 2001-es hetes VB - Argentína - Mar del Plata 

 

Egyéb minket érintő ügyek: 

 Környező országokkal előzetesen megállapodtunk a 6 Bajnok Tornája kiírásáról Ausztria, Bosznia-

Hercegovina, Csehország, Horvátország, Szlovákia és Magyarország bajnokcsapatainak 

részvételével. A megállapodást angol nyelven a bajnokesélyes csapatoknak már elküldtük. Ismét 2 

hármas csoport (mi Ausztriával és Csehországgal együtt, aki még nem véglegesített), ősszel 

csoportmérkőzések, tavasszal végleges sorrend eldöntése. 

 Junior csapatok szerepeltetését illetően megállapodtunk, hogy az életkor körüli viták elkerülésére a 

játékosok vagy útlevéllel vagy  személyi igazolvánnyal kell bírjanak igényelt ellenőrzés lehetővé 

tételére. Aki nem tudja igazolni korát, azt az ellenfél letilthatja a játékról. 

 A hong-kongi küldöttség élénk érdeklődést mutatott a mi júniusi pénzdíjas hetes tornánkat illetően, 

valószínű a lehetséges konkurencia csíráját sejtik. 

 

Üdvözlettel: 

     Vida-Szűcs Lajos 

. 

Mellékelve: a már egyszer megküldött ifjúsági fejlesztési munka tervezet és a 

válogatott felkészítésével kapcsolatos tervezet, valamint az éves 

felkészítők rendjének javaslata 

 

Interneten kapták a fenti irományt: Zsolt Fekete; Velkovics Vili; Turi Pali; Toth 

Gergely; Toldi Sándor; Székely Gergely; Steigerwald Alajos; Papp Istvan; Papp Bela; 

O'Driscoll Mark; Nagy Gyula; Mátyás Csaba; Kormoczi Bela; Janossi Attila; 

Gyongyos - Szabo Levente; Gyolcsos Ferenc; Filipovics Tamás; Esztergom - Neuzer 

Andras; Durrant Stuart; Bp Sevens - Mchugh John; Balint Istvan; Argat Zoli 


