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U18 meeting – Michel Arpaillange (RDM Europe) 

- 2011. ápr 15-24. Franciaország, Tarbes-Armagnac Bigorre 
- kézikönyv áttekintése 
- 28 ország képviseli magát, beleértve a 6Nemzet korosztályos 

csapatait, akik 3 évre írták alá az együttműködést, nekik létrehoztak 
egy Elit Divíziót (4 csapatos, ill 2 csapat a Div A-ban szerepel majd) 

- Magyarország a Div C-ben van, mérkőzései:  

 
- IRB 285.000 EUR-t ad 28 résztvevő országra + FIRA 82.000 EUR rak hozzá a rendezéshez, 

melyből a FIRA 4995 EUR-t utal szövetségenként a torna szervezőbizottságának direktben 
(30 fő / ország / 9 éj) – ez természetesen csak részben fedezi az ellátás költségeit 

- előzetesen nyilatkoztam a legolcsóbb 57 EUR / fős szállásigényünket illetően, amit dec 24-ig 
vissza kell igazolni hivatalosan is 

 
szállás kategóriák 

1 Luxury 105   
2 Grand comfort 85 *** hotel 
3 comfort 75 ** hotel 
4 nature 65 egyszerű szálló 
5 recreation 57 kollégium 

 
- utazási költségre kb 7000 EUR-t fognak utalni  előre láthatólag februárban 
- a torna alatti saját busz használatáért 500 EUR költségtérítést  tudnak adni 
- ígéretük szerint max 80 km lehet a szállás és mérkőzés közti távolság, tekintettel arra, hogy 

14 településen lesznek szétszórva a szállás, edzés és mérkőzés helyszínek 
- elméletileg figyelembe veszik a szállások leosztásánál azt, hogy minél kevesebbet kelljen 

utazni 
- managers’ meeting – részvétel kötelező, csapatok érkezése a mgrs meeting előtt minimum 2 

órával – ezek be nem tartása pénzbüntetést von maga után 
- a FIRA 26 játékost és 4 kísérőt támogat 
- játékjogosultság – IRB reg.8 szerint 
- 1993.jan.1-1994.dec.31. között születettek versenyezhetnek, nem lehet sem 1992-es, sem 

1995-ös születésű játékos 
- 2x35 perces mérkőzések 
- Dec.24-ig kell visszejelezni az igényelt tréning id őpontokról is 
- Két garnitúra különböz ő színű mez az előírás 
- Lesz majd 1 kötelező csoportaktivitás, Douglas Langley fogja koordinálni – közös edzés, vagy 

program egy másik csapattal – önszerveződés alapján 
- Március 15-ig vissza kell jelezni az étkezésr ől (formanyomtatvány) 
- Nemzeti himnuszt április 15-ig el kell küldeni mp3 formátumban, egy zászlóval egyetemben 
- A FIRA mindenkit biztosít ápr.15 és az utolsó lejátszott mérkőzés időtartama között 



- Lehet reklám a mezeken, ebben nem olyan szigorúak, de bank csak a Societe Generale lehet 
- Kihangsúlyozták, hogy lesznek doppingellenőrzések 
- Torna visszajelzést május 6-ig visszaküldeni  
- Pénzbüntetések 100-5000 EUR között róhatók a szövetségre a delegáció tagjainak 

vétségeiért (pl. határidő vagy a részvételi szabályok megszegése) 
 
Felnőtt versenyrendszer – workshop  - Jean-Claude Baqué 

A következő igények és javaslatok merültek fel: 
- mérkőzés rendezési kézikönyv a rendezési hiányosságok kivédésére 
- hitelesített pályák igénye 
- válogatott mérkőzés ne lehessen távolabb 3 órányi útnál nemzetközi 

reptértől, ellenkező esetben a fogadó szövetség fizet egy plusz 
éjszakát 

- ésszerűbb lenne ha mindig a fogadó csapat fizetné a szállást és az 
étkezést, annak érdekében, hogy csökkenthetők legyenek a költségek 
(jobb árakat kaphatnak a hazai szövetségek) 

- küldjön semleges partjelzőket is a FIRA a mérkőzésekre – válasz: ebben a verseny évadban 
már biztosan nem lesz ilyen, anyagi fedezetet meg kell nézni (szövetségek + FIRA) 

 
Női XV EB  – Douglas Langley (RDM Europe) 

- ápr. 29-máj. 7. 
 
 
 
 
 
 
2010 áttekintése  - Jean-Claude Baqué (elnök FIRA-AER) 

- Észtország beadja csatlakozási kérelmét a FIRA-hoz 
- Szerbia, Svájc, Ciprus, Litvánia, Ukrajna új elnökök 
- 7s férfi EB győztes: Portugália 
- 7s női EB győztes: Spanyolország 
- U18: Franciaország 
- U19: Grúzia 
- U20: Litvánia – külön kiemelik, hogy a litvánok minden korosztályos viadalon remekül 

szerepeltek 
- FIRA testületi munkáinak méltatása 
- Új FIRA alkalmazottak bemutatása: Gilles Bizot (FIRA-AER Director) és Amandine Guichard 

(Assistant) 
- Beszédében kiemeli, hogy a mi felelősségünk az európai rögbi fejlesztése, Afrika, Amerika és 

Ázsia erősödése látható, bár az eredmények bennünket igazolnak (Portugália legyőzi az RWC 
résztvevő Namíbiát, és Kanadát 

- Grúzia legyőzte Kanadát és USA-t, akik az IRB ranglistán magasabban jegyzett csapatok 
- Spanyolország legyőzte Namíbiát 

 
2011-es versenyrendszerek  – Michel Arpaillange (RDM Europe) 

- U16/U17 edzőtáborok  időpontjai és a csoportosítások: az új német elnökkel, valamint a cseh 
főtitkárral történt egyeztetést követően megállapodtunk, hogy ápr.27-máj.1 . között a Prágától 
45 km-re fekvő Nymburk  edzőközpontban kerül sor a táborra – M.Arpaillange is rendkívül 
segítőkész volt, mivel bár a bosnyák-horvát és a svájci-osztrák páros is kettesben maradt 
(utóbbi ráadásul René Carmin Jones közreműködésének köszönhetően Zánkán ! táborozik 
majd) fel sem merült, hogy bennünket hozzájuk sorolnának 

- U17 Cross border tornák: 12 nemzetnek  3x4-es csoportban (a nagyok mellett köztük ukrán, 
svájci, cseh, lengyel csapatok is). Érdekesség, hogy a németek nagy duzzogva 
visszamondták a részvételt (helyettük Grúzia és Moldova pályázik) pénzhiányra hivatkozva, 
bár a FIRA térít valamennyit a költségekből. – véleményem szerint jó U16/U17 edzőtábor és 
U18 szereplést követően akár már rövid távon bekerülhetünk ebbe a 12-es körbe 

- U18 (korábban bővebben kifejtve, itt csak hivatkozással éltek) 



- U19: 8 csapatos verseny – Grúzia meggyőző fölénnyel győzött (2010-ben Belgiumban 
rendezték, 2011-ben Románia lehet a házigazda, a lengyelek pedig kandidálnak 9. csapatként 
a részvételre!) 

- U20 – Final 4 Magyarországon, kiemeltek bennünket  a remek rendezésért, a 
vendégszeretetért, a professzionális fotókért (be is mutatott Arpaillange jó néhányat, 
megemlítve, hogy továbbítani fogják az év sportfotója díjra is), valamint végül, de nem utolsó 
sorban a magyar U20 válogatott elmúlt két évben mutatott óriási fejlődéséért 

 
U20 2011-es lebonyolítás 

- Csak 12 csapat nevezett, csoportbeosztás alább, rendező országok pirossal 
- Egyelőre nem tisztázott hogyan alakul ki a final4 mezőnye 
- 1-4 és 2-3 a párosítás a tornák elődöntőiben az idei rangsor alapján 
- A torna rendezéseknél az volt a fő szempont, hogy olyan országok kaphassanak jogot, akik 

eddig nem, vagy alig rendeztek valamit 
 

 
 
Női EB 2011 – Douglas Langley 

 
Training & Education beszámoló – Douglas Langley (RDM Europe) 

- 12,3 %-kal nőtt a Level1 elvégzőinek száma 
- Idén csak Magyarország és Románia képviselői akkreditálták sikeresen magukat Strenght & 

Conditioning coach-nak 
- IRB/FIRA coaches 98 edzői képesítéssel 7-ek vagyunk a listán (2010. szeptemberi adatok) 
- 74 játékvezetővel (!) 4-ik Mo. a listán 
Ezen a ponton felszólalt Patrick Robin is, hogy szerinte ezek az adatok nem tükrözik a valós 
állapotokat, lévén nem aktív jv-ket mutat a lista, csak a legalapabb IRB oktatást elvégzőinek 
számát mutatja 

 
TES Aktivitások 2011 – D.Langley (RDM Europe) 

- A 6 High performance nemzet továbbra is segíti a programot 
- TD course (3 modul) – 7 szövetség vehet részt 
- Level 3 course – jan.28-30. Madrid 
- Trainer & Educator course – márc.3-6. Luxemburg 
- Level 3 Accreditaton 7s coaching course – máj.19-22. London 
- 3 alkalommal lesz Level 2 coaching of match officials course 

 
7s Konferencia, Portugália – D.Langley (RDM Europe) 

- 24 nemzet NEM vett részt, pedig mindent fizetett az IRB 
 
Konferenciák 2011 

- National coaches conference – november 
- TD konferencia – Gran Canaria jún.22-25. 
- GS konferencia – Gran Canaria jún.23-25. 
- 87. FIRA közgyűlés – Gran Canaria jún.24-25. 

 
High Level Bizottság – Octavian Morariu (ROM) 

- 2009. áprilisban volt az első megbeszélés média és kereskedelmi 
partner keresése ügyében, most pedig küszöbön a megállapodás az 
Eurosport csatornával 

- A felkínált csomag: ENC 1 mérkőzései, U18 Final, Rugby 7s 



- 7 hetes időablak az ENC 1 meccsekre, annak érdekében, hogy a válogatottakban a legjobbak 
szerepelhessenek 

 
7s Bizottság – Howard Thomas (RUS vice president) 

- 2011-ben előre láthatólag 5 csapat a 6 Nemzetből már jelezte részvételét  
- Magyarország a DIV3-ban szerepel majd, két tornán kell résztvenni 
- Torna rendezésre pályázik a DIV3-ban Lettország, Bosznia és Szerbia 

(közülük kettő rendezhet csak) 
- 7s Női EB B csoport – csak Magyarország pályázik rendezésre  

(Zánkával) eddig 
 
 
 
IRB 7s Stratégia - David Carrigy (Head of External and Member Relations) 

- 2014-ben lesz döntés az olimpiai kvalifikáció lebonyolításáról – az IRB 
csak javaslatot ad a végső döntés az IOC kezében 

- 12 ffi és 12 női csapat  
 
 
 
 
 
 
 
Új FIRA logo  – Gilles Bizot (FIRA AER Director) 

 
- a régi logo avíttas stílusa megérett a megújulásra, pláne, hogy küszöbön 

egy nagy média szerződés 
- Gilles Bizot és a horvát Drazen Colnago által tervezett új logo bemutatásra 

került 
- Kétség kívül frissebb és dinamikusabb, de sok kritikát is kapott, a FIRA 

elnöke nem győzte megvédeni, végül jobb alternatíva hiányában 
megszavazásra került, de azóta sem láttuk… 

 
 
 
Játékvezet ői Bizottság – Patrick Robin (IRB Refereeing committee) 

- rövid előadása fő mondanivalója, hogy kritikus a játék fejlődése szempontjából a játékvezetők 
elegendő számú utánpótlása és minőségi fejlesztése 

 
Kommunikációs Bizottság  - Bernard Jargeac (Luxemburg vice president) 

- az ő közreműködésével készült el az új FIRA weboldal, melynek rövid 
ismertetőjét és bemutatóját tartotta 

 
 
 
 
 



Szabályalkotó Testület  - David Pickering (IRB végrehajtó bizottsági tag) 
- nincs változás az új-zélandi-szamoai javaslat hatására sem, tehát 

továbbra is a 8-as szabály változatlanul érvényben van a 
játékjogosultság (Eligibility) tekintetében 

 
  
 
 
 
Pénzügy  – Olé Nielsen (FIRA-AER helyettes kincstárnok) 

- prezentálta a FIRA-AER 2010-es aktuális mérlegét, illetve pénzügyi 
kimutatásait, melyek elfogadásra kerültek 

 
 
 
 
 
 
 
Egyebek  – - Jean-Claude Baqué (elnök FIRA-AER) 

- 2011 FIRA-week Gran Canaria – rövid ismertető a Spanyol Szövetség részéről, kiemelik, 
hogy a TD-k és a GS-ek költségét teljes egészében fedezi a FIRA, de elvárás, hogy az igazi 
és működő tisztségviselők jöjjenek el 

- Észtország FIRA-AER társult taggá választása megtörtént 
- Izland, Liechtenstein és Törökország is pályázik társult tagságra 

 
Határon átível ő bajnokságok  – Michel Arpaillange (RDM Europe) 

- Rövid prezi a már meglévő határon átívelő bajnokságokról, ennek továbbfejlesztéséről és a 
benne lévő potenciálról 

- A FIRA elkötelezett ezek felkarolása irányába, szeretnének M.Arpaillange vezetésével a 
közeljövőben egy meetinget tartani, ahová minden meglévő bajnokság küldhet delegáltakat, 
hogy egy közös workshop keretében együtt dolgozzanak ki egy jövőbe mutató stratégiát 

 
 
Díjátadások  – Jacky Laurans (Francia Rugby Szövetség elnökségi tagja) 

- A rögbiben tett elévülhetetlen érdemei elismeréséül a FIRA-AER elnöke Jean-Claude Baqué 
kapta a Vernon Pugh Trófeát. „Man of total rugby, who has contributed enormous to develop 
the rugby in all levels ”, ezekkel a szavakkal méltatva adták át a díjat a teljesen meghatódott 
elnöknek, akinek köszönő beszédében többször is elcsuklott a hangja. 

- Ezek után kiosztották az emlékplaketteket a 2010-es bajnokságok győzteseinek, minden 
korosztályban (sajnos idén bár közel voltunk több fronton is a csoportgyőzelemhez, végül egy 
plakett sem jutott nekünk, de talán jövőre…) 

- Viszlát 2011. júniusában a 86-ik FIRA-AER Közgyűlésen Gran Canarián 
 
 


