A látogatás a következő csapatoknál történt:
- október 11. szombat
9 -12 óra Luton RFC: reptértől 10 perc útra eső széles rögbi csapatokkal rendelkező klub, nagy
klubházzal, kíváló sportolási lehetőséggel. RFU bemutatta a program résztvevőit és közös pontokat, a
közös projekt lehetőségekre hívta fel a figyelmünket, hogy ezek miként integrálhatólag a magyar
rögbibe, és miként hasznosíthatjuk egymás kapcsolatait.
12.30 - 18.00 Northampton
Saint vs. Sharks mérkőzés megtekintése
professzionális Premiership csapat felépítése, stadion. edzőközpont, öltöző, szervezési körülmények,
a klub tagjai - egyben tulajdonosai -, szponzorok, korábbi világsztárok, klubvezetők és megyei rögbi
szövetségi tagokkal találkozó
- október 12. vasárnap
9.30 -12 óra Wellingborough RFC: 8 pályás zöld övezeti edzőkomplexum és pálya, főleg iskolai rögbi
és leány csapatok.
iskolai rögbi toborzó és régiós fizetett fejlesztési tiszt munka leírása, és bemutatása
14.00 - 17.00 Rugby városába utazás, a történelem helyszíni megismerése és feltérképezése
- október 13. hétfő
9.00 -12 óra Peterborough RFC, széles családi életet élő rögbi klub 150 éves hagyományok, kíváló
klubfelépítés önkéntes munkából
15.00 - 22.00 Cambridge Egyetemi Rugby Club: megismételhetetlen körülmények, hagyomány, és a
rögbi 5 fő alapértékének érzete minden egyes falból árad. Tudományos szintű rögbi szabály
fejlesztés, analizálás.
Az egyes college-ok rögbi csapatainak felépítése, a social rugby-től a Light Blue csapatig.
Vacsora a St. Catharina's college dísztermében.
- október 14. kedd
9.00 -12 óra városnézés Cambridgeben
12.-17.00 Workshop: az RFU és az MRGSZ lehetséges projektjeinek felállítása
Az utazást megelőzően célul állítottuk fel a következőket:
Projekt javaslatok
Játékvezető fejlesztés: mérkőzés értékelési rendszer felépítése, aprólékos kidolgozása,
közreműködés, minősítési rendszer és minősítést végző segítségre konkrét munkát végző személy(ek)
találása
Angol – magyar csapatok játéka évente 4 alkalommal oda-vissza rendszerben, mindig hazai fél
költségvállalásával. Nem csak felnőtt csapatok turizmus célpontja legyen Magyarország, hanem
utánpótlásoknak is: edzőtábor, kaland, több napos élmény mindegyik félnek. Klub és klub közti
kapcsolatok hosszú távú kialakítása
Edző és játékvezető oktatások, tréningek, workshopok
Hosszabb távú (2-3-6 hónapos) csere kapcsolat: edző + 2 játékos, játékvezető(k), egyetemisták
Egyetemi kapcsolatok
További sporteszközök eljuttatása MO-ra
A 2 órás csoport munka végeredményeként a következő fő pontokban állapodtunk meg, melyek
kivitelezésére törekszünk, és ezen fő célok mentén dolgozunk:
A RUGBy 5 alapelve és megjelenési formái mindenkiben benne él mindenhol a világon, melyet ki is
kell fejezni és megjeleníteni: Csapatmunka, Tisztelet, Öröm, Fegyelem, Sportemberi magatartás
www.rfu.com/thegame/corevalues

Szövetség és klub szervezettségi audit, erőforrás felmérés, és optimális elosztás, újraelosztás.
Feltétel rendszerek:
humán, környezet, infrastruktúra, pénzügyi, kapcsolati, információs kapcsolatok
Klub akkreditálási folyamat
Klubokról SWOT analízises profil kialakítása
Ajánlott tennivaló lista, tisztségekhez feladatleírások, felelősségi körök megalkotása, és betartása
Legalább éves szintű személyes kontroll, folytonos nyomon követés
Játékvezető képzés
külsős megfigyelő, tanácsadó, oktató, és képző
majd idővel magyar szakember kinevelése
minősítési rendszer, panel rendszer felállítása és játékvezetők besorolása
vizsgák: játékos, szurkoló, szülő, önkéntes
Edzőképzés
folytonos képzések itthon is kint,
hazai műhelymunka
képesség fejlesztő edzések
tapasztalatszerző körutak
edző csereprogram
akadémia lehetőségek
kifejezett 7's rögbi edző program
Szponzorok, támogatók, rögbi részesek
a rögbi családi arca
önkéntesek bevonása minden szinten, belőlük nő ki a támogató
TV és szerzői jogok kapcsolatainak erősítése
Szponzorok, önkéntesek elismerésének kialakítása: nemzetközi jegyek közreadása
szponzori kiajánló lista
nyomtatható anyag, plakátok, matrica, rajzok
kis videó, amit meg lehet osztani
Rögbi kultúra fejlesztése
turizmus Angliába és Magyarországra
testvérvárosok, klubok összepárosítása
egyetemi kapcsolatok, hallgatói csereprogram
magyar nemzeti válogatottakhoz magyar származású játékosok megtalálása és a nemzeti csapataink
segítése
Ezen témák mentén kialakítjuk a pontos akciólépéseket mind az RFU, mind az MRGSz felelőseivel,
aminek a valódi munkáját remélhetőleg már ez év novemberében megkezdjük, így kérjük minden
kedves rögbit szerető társunkat, hogy segítség a fejlődést, tiszteljék meg figyelmükkel és idejükkel a
programot, és legyenek aktív részesei mindennek.
Kívánok sok sikert mindenkinek, és Hajrá!
Bőhm Balázs, főtitkár

