JELENTÉS
az 1999. június 26-27-i FIRA kongresszusról, Biarritz - Franciaország
Magyar résztvevők:

Fehérvári Tamás
Vida-Szűcs Lajos

A kongresszus alaphangulatát az a folyamat határozta meg, hogy a FIRA mint volt francia orientáltságú
világszervezet átalakul az IRB, a volt konkurens angolszász világszervezet, európai tagszervezetévé. Ez egy még
befejezetlen folyamat, számos – főként személyügyi váltás hiányzik, azonban világosan látható, hogy sok jogkör,
a pénzügyi jogosultságok zöme letelepítésre került a FIRA-hoz, kivéve az országok közvetlen pályázási
lehetőségeit. Az európai angolszász országok (Írország, Wales, Skócia, Anglia) belépésével várhatóan
drasztikusan átalakul a még meglévő francia orientáció.
LÉNYEGESEBB DÖNTÉSEK:
1.
Az új európai bajnoki rendszer
Míg az eddigiekben az Európa bajnoki rendszer nem volt összefüggő, a feljutások nem voltak szabályozottak,
most ez is pontosan meghatározásra került.
6 Nemzet Tornája: az olaszok belépésével a volt 5 Nations folytatódik tovább – Anglia, Franciaország,
Írország, Skócia, Wales, Olaszország
A osztály – 5 Nemzet Tornája: Románia, Spanyolország, Portugália, Hollandia, Grúzia
B osztály: Oroszország, Németország, Horvátország, Ukrajna, Dánia – az első helyezett feljut A-ba, az utolsó
kiesik C-be.
C osztály: Csehország, Lettország, Svájc, Belgium, Lengyelország - az első helyezett feljut a B-be, az utolsó
három kiesik valamelyik D-be.
D osztályok:
D1
D2
D3
Szlovénia
Svédország
Bulgária
Monaco
Norvégia
Moldávia
Ausztria
Litvánia
Jugoszlávia
Magyarország
Luxemburg
Bosznia-Hercegovina
Andorra
Izrael
A D csoportok főként geográfiai szempontok figyelembe vételével kerültek összeállításra. Csoportonként az első
helyezettek feljutnak a C osztályba.
A magyar válogatott őszi tavaszi mérkőzései:
1999. október 16.
Mo. – Szlovénia
1999. november 6.
Monaco – Mo.
2000. február 27. Andorra – Mo.
2000. április 29. Mo. – Ausztria
Valamennyi országgal feltételesen a 19 év alatti junior válogatottak játszatásáról is megegyeztünk, ez Monaco és
Andorra esetében még azonban költség oldalról bizonytalan.
2.
U19 junior csapat szereplése
Pénzügyi és lebonyolíthatósági okok miatt a junior világbajnokság D csoportját megszüntették (a most következő
2000. április Franciaország – Burgundia), a volt D csoportból 1 csapat juthat fel majd a 2001. évi junior
világbajnokságra (Chile – Vina del Mar- április) a 32 csapatos mezőnybe, ahol A, B és C csoportban játszanak a
csapatok.
A selejtezőkre két körben kerül sor. A kimaradt csapatok 4 csoportban mérkőznek egymással egy 2000. májusi
hosszú hétvégén (péntek és vasárnap). A csoportok első helyezettjei egy 2000. októberi hétvégén egy négyes
csoportban döntik el a feljutás kérdését (1 csapat). A selejtező csoportokban pénteken játszik egymás ellen kétkét csapat, majd vasárnap a győztesek és a vesztesek játszanak egymással eldöntve a csoportsorrendet.
A résztvevő korosztály: az 1982. január 1. és 1983. december 31. között születettek.
Nem kongresszusi fejlemény: a francia Toulousi Egyetem junior csapata jelezte, hogy szeptemberben saját
költségén Budapestre utazik várhatóan, és két mérkőzést játszana a magyar junior válogatottal (U19 – azaz 1981
és 1982-ben születettek)
3.
FIRA tagdíj
Emelésre került sor. Az eddigi 1500 FF-en felül további 2000 FF tagdíjat kell fizetni a jövőben.

4.
Továbbképzések
FIRA játékvezetői felkészítő: Treviso – Olaszország 1999. augusztus 16 (vagy 17) -21. Magyar részről
benevezve Steigerwald Alajos + 1 fő. Költség: odautazás.
A FIRA edzői tanfolyamra 2000-ben Tunéziában kerül sor. (Ez évben Heidelbergben volt, Velkovics Vilmos
részvételével).
5.
Egyéb döntések
A 2000. júniusi FIRA ülés helyszíne Izrael lett, a Jeruzsálem Sevens időpontjában június 23-24-én.
A következő FIRA ülés Párizs, 1999. december 10-11.
Rendkívüli ülésre kerül sor várhatóan a Walesi Világbajnokság döntőinek időpontjában Walesben, ahol a fő téma
a FIRA/IRB státusz véglegesítése lesz.
A szlovének képviselője ismét felvetette egy osztrák – magyar – szlovén szuperliga megalkotásának lehetőségét.
Ügyintéző magyar részről: Simon Dénes - Százhalombatta
6.

6 Bajnok Tornája

A FIRA gyűlés alatt ismét összeült a 6 nemzet (cseh, osztrák, szlovén, horvát, bosnyák és magyar) képviselője az
őszi tavaszi program és a feltételek megbeszélésre. Hiányzott Ausztria és Bosznia.
Ismételten megerősítésre került az őszi csoportbeosztás:
A Csoport:
B Csoport:
Prága*
Proton Auto Ljubljana
Esztergom
Nada Split
Wien
Zenica
* a csehek valószínüleg nem a bajnokkal képviseltetik magukat, hanem a3 további hasonló erősségű élvcsapatuk
valamelyikével
Egy mérkőzésre kerül sor ősszel minden csoportbeli csapat között. Az előzetesen megadott minket érintő
időpontok:
szeptember 4.
Esztergom – Wien
* még véglegesítendő a távollévő osztrákokkal
szept. 24. v. okt. 2.
Prága – Esztergom
* csehek 1-2 héten belül Adnak végleges időpont választ
A feltételek hasonlóak a tavalyi bonyolításhoz:
 a vendéglátó csapat állja 1 éj szállás (min. 2* szálloda és nem diákszálló) és max. két nap étkezés költségeit
 játékvezetőt a másik csoport szövetségei biztosítanak, utazás, díjazás a küldő szövetség költsége, ott
tartózkodás, helyi utazás a vendéglátó csapaté (számunkra a Boszniában játszott B csoportos mérkőzés lett
kijelölve: Zenica - Ljubljana)
 az utazó csapatok maximális létszáma, orvost, buszvezetőt stb. beleértve 27 fő lehet
Tavasszal a csoportok azonos helyezettjei játszanak egymással oda-vissza vágós mérkőzést a végleges sorrend
eldöntésére.
A torna adminisztrációját a horvát fél vállalta, egy Splitben székelő egyén fogja a kommunikációt folytatni, a
hazai csapatoknak az eredményeket neki kell leadni.
Feladatként került meghatározásra, hogy sokkal nagyobb propagandát kapjon az esemény.
Szentes, 1999. június 29.
Vida-Sz. L.

