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Stále ještě můžete podat  

přihlášku na tábor 

Uzávěrka přihlášek  sice 
skončila posledního dub- 
na, ale stále ještě mů- 
žete přihlášky podávat, 
zvláště nováčci. Připo- 
mínáme, že tábor je ve 
Velkých Losinách od 23. 
do 30.srpna a zaplatíte  
3000 Kč nejpozději do 15. 
července. Přihlášku si stáhněte, je přilo- 
žena u bulletinu č.2/2015 na webových 
stránkách v sekci Klubové informace. 

Platby příspěvků 

   Jistě nemusíme připomínat, že 
naplnit klubovou pokladnu ve 
sportu jako je ragby, není nijak 
jednoduché. Od nejmenších po 
muže máme osm týmů a nejbližší-
ho soupeře kromě Ostravy v Olo-
mouci a Zlíně. Cesty k utkáním a 
na turnaje jsou největším „žrou-
tem“ peněz z klubové kasy. O to 
důležitější je, aby každý splnil svou 
základní členskou povinnost a včas 
zaplatil stanovené klubové pří-
spěvky. 

    Nejvíce dlužníků je bohužel mezi  
dospělými, ale najdou se i mezi 
malými hráči. Zda máte zaplaceno, 
máte-li nějaký dloužek, to se do-
zvíte na webových stránkách v sek-
ci Klubové informace - placení pří-
spěvků 

    Od letošního roku jsme úhrady 
zjednodušili platbami na účet a 
také tuto formu placení bonifikuje-
me. Platbou na účet ušetříte dva 
měsíční příspěvky - místo 12 pla-
teb, budete platit jen deset. Navíc 
je tato forma pro každého plátce 
příjemnější, nekumulují se vysoké 
platby najednou, u mužů, kteří pla-
tí nejvyšší příspěvky, to třeba 
představuje 12 plateb po 250 ko-
runách za rok. 

    Na druhé straně je výkonný vý-
bor klubu připraven vyškrtnout ty 
členy, kteří dlouhodobě neplní své 
povinnosti a dluhy vymáhat soud-
ně. 

ZVEME VÁS NA LIGU 
     

Lékařské prohlídky dětí 

    Rodiče malých dětí jsme informovali, 
že pro žáky do 13 let nejsou vypsány 
žádné oficiální soutěže, proto podle sta-
noviska České ragbyové unie nemusejí 
mít lékařskou prohlídku se zátěžovým 
testem u TV specialisty. Ale narážíme na 
neochotu praktických lékařů prohlídku 
do hráčské licence potvrdit s odvoláním 
na vyhlášku č.391/2013 Sb. proto bude-
me nadále postupovat podle vyhlášky. 

PŘIJĎTE PODPOŘIT NÁŠ 

PRVOLIGOVÝ TÝM V PO-

SLEDNÍM UTKÁNÍ SOUTĚ-

ŽE. 
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DRAGON CUP 2015 

 Na Dragon Cup se přihlásilo málo týmů starších žáků, 
proti původnímu záměru hrát ve dvou dnech, bude 
možná turnaj jednodenní. Sledujte informace na naších 
webových stránkách! 

Kdo chce vidět Novozélanďany? 

  

Zveme všechny hráče a hráčky do 13 let a rodiče. 
Pozvání platí i pro děti a rodiny dospělých hráčů. 

Finále přeboru republiky starších žáků 

    Přesně po deseti letech pořádáme finálový turnaj 
přeboru republiky starších žáků U15. V roce 2004 
naši žáci ve společenství s Mariánskými Horami pře-
bor vyhráli. Po sobotní výhře nad Přeloučí zdolali 
tehdejší žáci i Spartu a slavili vůbec poprvé v historii 
klubu přebornický titul. 

    V tomto ročníku přeboru Moravy zatím žáci naše-
ho společenství (Havířov, Mariánské Hory a Olo-
mouc) prohráli jen jednou s Bystrcí a vedou tabulku 
s 61 body a impozantním skóre 642:52 před Vyško-
vem (43 bodů). Do finálového turnaje postupují z 
každé oblasti 2 týmy. O postupu našeho týmu se 
nepochybuje, druhým postupujícím z Moravy bude 
buď Vyškov, nebo Bystrc, která má rovněž 43 bodů. 
Ovšem hrají se ještě  4 kola, během kterých se toho 
může hodně změnit. 

     V přeboru Čech je čelo soutěže mnohem vyrov-
nanější, na konci dubna vedla Tatra Smíchov se 40 
body před Mountfieldem Říčany se 39 body. Třetí 
Sparta (24 bodů) zřejmě první týmy neohrozí. 

    Naši žáci nemají příliš mnoho příležitostí utkat se 
s týmy z Čech. Ale na Dragon Cup jsou údajně při-
hlášeny Říčany, takže trenér Oleg „Pacan“ Kubala 
bude mít možnost prověřit naše hráče v přímé kon-
frontaci. 

Finále přeboru ČR U15 se hraje 6. a 7.června 

Přivítáme staré pány Lichfieldu 

     Už potřetí přijedou do Ha-
vířova veteráni z města Lich-
fieldu ležícího ve střední An-
glii v hrabství Staffordshire. 
Hosté stráví v Havířově a 
Ostravě tři dny. Naši veterá-
ni si s Lichfieldem zahrají v 
sobotu 16. května. Přijďte se 
podívat na dobré ragby. 

    Předpokládáme, že se najde dostatek zájemců, 
pro ně  objednáme příslušný počet vstupenek. Pro-
tože zájem bude nepochybně obrovský, musí se 
zájemci přihlásit nejpozději do středy 6.května tele-
fonicky na sekretariátu RC - telefony najdete na 
1.straně bulletinu. 

Celostátní turnaje U13, U11 a U9 
Klub vyšle na celostátní turnaje uvedených katego-
rií naše družstva. Hraje se v Brně 6.června. Na tento 
termín si neplánujte rodinné výlety (pokud možno). 
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