PLÁN ČINNOSTI RC HAVÍŘOV NA ROK 2022
Kádry, organizace a administrativa, sportovně organizační úkoly, mezinárodní styk
Členská základna a TV kádry
1. Udržet činnost družstev přípravek U8, U10 a obnovit činnost družstva mladších žáků U12 zvýšením počtu hráčů
tak, aby všechna tato družstva byla schopna samostatného fungování.
2. V souvislostí s ubývajícím počtem dětí nejmladších ročníků a problémem postavit do soutěží-turnajů ucelená
družstva bez doplňování hráči cizích klubů, přesvědčit rodiče dětí, že klub není odkladištěm a hlídačem dětí
v průběhu týdne a přesvědčit je o potřebě uvolňovat děti na víkendové soutěže, které jsou a musejí být pro
děti hlavním smyslem a cílem sportování.
3. Doplnit družstvo U14 tak, aby bylo schopno samostatného startu od sezóny 2022-2023 (hráči ročníků 2009
a 20010) při současném stavu 9 hráčů ročníku 2009 a 2010

Personální práce
1. Vyhledat (i mezi rodiči) vhodného kreativního kandidáta na funkci ředitele pro mládež a rozvoj.
2. Vytipovat vhodné komunikativní mládežníky s edukačními vlohami pro vedení družstev přípravek jako základu
pro pozdější vyškolení a zapojení do trenérského sboru
3. Jednat s vyškolenými rozhodčími o jejich znovuzapojení do funkce rozhodčích.
4. Jednat s rodiči s cílem obnovit rodičovský výbor.

Organizační práce, legislativa a administrativa
1. Vytvářet mini organizační výbory pro přípravu sportovních a ostatních akcí klubu.
2. Při organizaci akcí pracovat zásadně na základě písemných technicko organizačních opatření (zajištění) a zápisů
z přípravy akcí.
3. O všech připravovaných akcích klubu vydávat informace pro zveřejnění v elektronických mediích klubu a pro
vydání tiskových zpráv.

Propagační a ediční činnost
1. Zásadně prioritně zajistit bezodkladné vyfotografování a představení nově nakoupených sportovních potřeb
z dotací a grantů s příslušným družstvem a reklamním bannerem donátora, který na zakoupení přispěl
grantem, dotací nebo finančním darem. Zveřejňovat na webových stránkách a fcb klubu.
2. Zpracovat koncepci účinné propagační činnosti ve vztahu k základním i středním školám v Havířově a spádové
oblasti.
3. Zajistit informační banner do optiky Aquila, vyklidit nebo pro obecnou informaci o klubu upravit vitrínu v OD
IQ.
4. Využít nadcházejících událostí ve světovém ragby – mistrovství světa, olympijské hry – k větší a účinnější
propagaci ragby ve městě a hlavně ve školách.
5. Ve spolupráci s Pavlem Kozubíkem připravit výstavku o Women᾿s RWC (2022) a RWC 2023 doplněné o několik
fotografií z klubového života v OD Elan. (nejlépe velkoformátové fotografie s logem WRWC (případně logem
klubu s náborovou pozvánkou do klubu. Co nejméně textu, co nejvíce obrazu).
6. Zajistit zveřejňování videozáznamů z přípravy, utkání a jiných sportovních i společenských akcí klubu.
7. Působit především na mladé a začínající hráče výchovně, ale neformálním způsobem, zdůrazňováním
ragbyových hodnot: Čest, Nadšení, Soudržnost, Disciplina, Úcta.
Vychovávat nejmladší členy k hrdosti na příslušnost ke klubu a dávat příslušnost ke klubu najevo nošením
klubového oblečení.
8. Udržovat tradici pořádání neragbyových sportovních akcí i společenských akcí klubu. Dohodnout s rodičovským
výborem spolupráci na organizaci některých akcí.

Ekonomické a materiálně technické zabezpečení
Finanční zajištění
1.
2.
3.
4.
5.

Pokusit se najít generálního partnera klubu na delší časové období.
Udržet finanční zajištění klubu na dosavadní úrovni.
Vyvinout maximální úsilí o zajištění dotace na výstavbu vstupního objektu včetně zázemí pro klub.
Do doby zpracování marketingového plánu klubu alespoň zintenzivnit nabídku reklamních ploch.
Více oslovovat rodiče mladých hráčů s cílem dosažení pravidelných návštěv na ligových utkáních.

Výstavba, stavební údržba, spolupráce se SSRZ
1. Sledovat a vyhodnocovat vývoj opatření k realizaci stavby budovy s klubovnou, skladem a WC pro diváky,
přijímat vhodná a realizovatelná opatření pro uskutečnění záměru stavby.
2. Dosáhnout u SSRZ a města postupné realizace navržených opatření ke zlepšení podmínek pro činnost klubu ve
sportovním areálu a návrh realizace údržby na rok 2022 a další období

Sportovní a trenérsko-metodická činnost
Školení a semináře
1. Zajistit pravidelné vzdělávání trenérů jak v rámci vzdělávání prostřednictvím trenérské akademie ČSRU, tak
případně i v rámci vzdělávacích programů Rugby Europe či World Rugby,
2. Vytipovat vhodné kandidáty na funkci rozhodčího na základě posouzení jejich schopností formou rozhodování
tréninkových cvičných zápasů.

Metodická činnost
1. Obnovit pořizování videozáznamů ze hry i mládežnických družstev, provádět rozbor hry.
2. Přimět trenéry všech kategorií, aby sledovali a vyhledávali metodická videa a materiály pro nácvik různých
technických prvků a herních činností.

Sportovně organizační úkoly, organizace mezinárodních styků a turnajů
1. Řádně organizačně připravit plánované sportovní akce, turnaje a mezinárodní styk.
2. Sledovat termíny zdravotních prohlídek hráčů všech družstev a posílat tyto hráče na prohlídky.
3. S dostatečným předstihem projednat s MH Ostrava (RC Olomouc) spojení některých kategorií mládeže do
společných týmů pro soutěžní ročník 2022/2023 a včas vyřídit formality hostování.
4. Všestranně podporovat zapojení děvčat do týmu Severní Moravy U15 a U17 a umožňovat starším hráčkám
hostování v Olomouci.

Mimosoutěžní sportovní aktivity
1. Řádně organizačně připravit turnaje v Tag ragby v rámci školní ligy havířovských škol (2. stupeň ZŠ).
2. Vyslat družstvo školních kroužků na celostátní turnaj školních kroužků, bude-li takový turnaj organizován.

Nábor nových členů
1. Navrhnout formy náborových akcí: nábor formou zorganizování hodiny tělocviku formou ragbyového tréninku
na školách (ZŠ Gorkého, Hanibal), propracovat systém náborové akce Přiveď svého kamaráda.
2. Trvale vyhledávat a využívat všechny vzory náboru nových členů z jiných sportů.
3. Vymyslet nové a účinnější formy náboru.
Cvičení dětí MŠ, školní kroužky a kroužek-přípravka v RC
1. Zajišťovat pravidelné cvičení pro MŠ ve Škole ragby, uspořádat pro mateřské školky Velký sportovní den.
2. Postupně dosáhnout užší spolupráce s vybranými školami s cílem ustavit alespoň 2 nové školní kroužky.
3. Trvale oslovovat rodiče pohybově nadaných dětí z cvičení MŠ a nabízet jim přechod dětí do klubového
kroužku.
Zpracoval Karel Gaman, sekretář RCH
Schváleno výkonným výborem RC dne 1. 3. 2022

