Upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
Projekt „Upowszechniania sportu dzieci i młodzieży” przygotowany przez Polski
Związek Rugby po raz kolejny znalazł uznanie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Realizacja programu w poprzednich latach została oceniona pozytywnie,
dlatego nasza dyscyplina po raz kolejny otrzymała rekordową dotację 2 500
000,00 zł!
Tegoroczna edycja programu „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” przewiduje
realizację zadania w piętnastu województwach (łódzkie, mazowieckie, lubelskie,
pomorskie, wielkopolskie, śląskie, dolnośląskie, małopolskie, lubuskie, kujawskopomorskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, opolskie, świętokrzyskie i podkarpackie)
oraz kontynuację działań przygotowawczych do rozszerzenia projektu o następne
województwa w kolejnych latach, aby docelowo program był realizowany na terenie
całego kraju.
W ramach naszego projektu będą realizowane wszystkie komponenty wskazane w
ogłoszeniu konkursowym: prowadzenie zajęć sportowych, promocja sportu
powszechnego, szkolenie kadr dla potrzeb realizacji projektu oraz zakup i dystrybucja
sprzętu sportowego.
W ramach projektu do prowadzenia regularnych zajęć sportowych dla dzieci i
młodzieży, z uwzględnieniem gry w Rugby TAG (uczniowie klas IV - VI szkół
podstawowych) zatrudnionych zostanie aż 250 nauczycieli, 30 trenerów łączących,
trenerów Klubowych/koordynatorów i 11 oficerów.
Nadzór nad realizacją programu zostaje powierzony subregionalnym koordynatorom
programu, którzy swoim zasięgiem obejmą wszystkie województwa uczestniczące w
programie.
Poniżej lista koordynatorów regionalnych, którzy decyzją Zarządu PZR zostali
zakwalifikowani do pracy w programie w tym roku:
- dolnośląskie (Paweł Chojnacki, chojnacki_p@wp.pl , tel: 881-660-299)
- mazowieckie (Grzegorz Pliszka, gregplisken@gmail.com, tel: 602-310-100)
- pomorskie, kujawsko-pomorskie (Grzegorz Kacała, rugby.pol@wp.pl, tel: 500-837841)
- łódzkie (Michał Królikowski, rugbymk@gmail.com, tel: 730-700-429)
- wielkopolskie (Błażej Kalinowski, b.kalinowski@spartajarocin. tel: 726-090-229),
- śląskie, opolskie (Stella Klinner-Hadelka, klinnerstella91@gmail.com, tel: 533-943564)
- małopolskie, świętokrzyskie (Marta Jarecka- Kościelniak,
rugbytagmalopolska@gmail.com, tel: 531-255-837)
- lubelskie, podkarpackie (Sebastian Berestek, sebastianberestek@gmail.com, tel:
509-777-893)
- podlaskie (Artur Sulima, a.sulima87@gmail.com, tel: 791-243-525)
- warmińsko-mazurskie (Henryk Pach wmozrugby@wp.pl, tel: 694-777-376)

Do głównych zadań oficerów regionalnych należy:
- zbieranie i ocena dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej od podległych
nauczycieli i trenerów,
- niezapowiedziana wizytacja wszystkich podległych nauczycieli i trenerów zgodnie z
zaleceniami Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- organizacja wojewódzkich turniejów finałowych Szkolnej Ligi Rugby Tag w
podległych województwach,
- przeprowadzanie lekcji pokazowych,
Polski Związek Rugby mając na uwadze rozwoju rugby młodzieżowego i
zaangażowanie klubów w tworzenie drużyn dziecięcych i młodzieżowych,
dokonał w przypadku zatrudniania trenerów w programie podziału klubów na
trzy koszyki.
Przydzielenie klubów do odpowiednich koszyków jest też docenieniem
zaangażowania i pracy klubów w zakresie realizacji przepisów ogólnych Polskiego
Związku Rugby. Podziału dokonano na podstawie weryfikacji Turniejów Dzieci i
Młodzieży w rundzie jesiennej 2021 (mini żak, żak i młodzik i występujących w
turniejach regionalnych dzieci ) oraz wyników eliminacji Mistrzostw Polski Kadetów i
Juniorów w rundzie jesiennej sezonu 2021, każdej z odmian, akceptacja Zarządu
odbyła się ostatniego weekendu.
Do koszyka nr 1 zakwalifikowano wszystkie kluby, które prowadzą pełne szkolenie
dzieci i młodzieży (od mini żaka do juniora). W koszyku nr 2 znalazły się kluby, które
prowadzą szkolenie w kategoriach mini żak, żak i młodzik oraz występują w turniejach
regionalnych dzieci . W koszyku nr 3 znalazły się pozostałe kluby.

Lista klubów z podziałem na koszyki po weryfikacji rundy jesiennej 2021:
POMORSKIE
1 RC ARKA GDYNIA, 1 RC LECHIA GDAŃSK , 1 MKS OGNIWO SOPOT, 2 ARKA
RUMIA, reszta Klubów kosz 3

KUJAWSKO-POMORSKIE
wszystkie Kluby kosz 3

PODLASKIE
wszystkie Kluby kosz 3

LUBELSKIE
1 KS BUDOWLANI LUBLIN

DOLNOŚLĄSKIE
2 Miedziowi Lubin, reszta Klubów kosz 3

WIELKOPOLSKIE
1 SPARTA JAROCIN, 2 POSNANIA POZNAŃ, reszta Klubów kosz 3

MAŁOPOLSKA
1 JUVENIA KRAKÓW, 1 NHRK KRAKÓW, reszta Kluby kosz 3

MAZOWIECKIE
1 RC ORKAN SOCHACZEW, 1 MKS POGOŃ SIEDLCE, 2 MIEJSKI KLUB RUGBY
SIEDLCE, 2 AZS AWF WARSZAWA, reszta Klubów kosz 3

ŚLĄSKIE
2 RC RUDA ŚLĄSKA, 2 RC CZĘSTOCHOWA, reszta Klubów kosz 3

ŁÓDZKIE
1 KS BUDOWLANI ŁÓDŹ, reszta Klubów kosz 3

LUBUSKIE
wszystkie Kluby kosz 3

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2 RUGBY TEAM OLSZTYN, reszta Klubów kosz 3

PODKARPACKIE
2 RC RZESZÓW

ŚWIĘTOKRZYSKIE I OPOLSKIE
wszystkie Kluby kosz 3
Kluby z koszyka nr 1 mają możliwość zakwalifikowania do programu trenera
koordynatora (preferowany trener kadet, junior) oraz trenerów łączących, którzy
koordynują współprace z co najmniej 3 szkołami.
Do głównych zadań trenerów koordynatorów należy:
- start drużyn klubowych we wszystkich kategoriach wiekowych oraz w dwóch
turniejach regionalnych dzieci i młodzieży w każdej rundzie,
- przeprowadzenie w miesiącu 16 jednostek zajęć (treningowych lub meczowych),
- przeprowadzenie testów umiejętności rugby, MTSF oraz do Narodowej Bazy
Talentów,
- przeprowadzenie testów umiejętności rugby
- przeprowadzenie wizytacji co miesiąc w jednej szkole współpracującej z klubem.
- ścisła współpraca z trenerami Klubowymi

Kluby z koszyka nr 2 mają możliwość zakwalifikowania do programu trenera
klubowego (preferowany trener kategorii młodzik) oraz trenerów łączących, którzy
koordynują współprace z co najmniej 3 szkołami.
Do głównych zadań trenerów klubowych należy:
- start drużyn klubowych we wszystkich kategoriach TDiM w dwóch turniejach
regionalnych dzieci i młodzieży w każdej rundzie,
- start drużyny kadetów rugby 7 w rundzie jesiennej,
- przeprowadzenie w miesiącu 12 jednostek zajęć (treningowych lub meczowych),
- przeprowadzenie testów umiejętności rugby, MTSF oraz do Narodowej Bazy
Talentów,
- przeprowadzenie testów umiejętności rugby
- przeprowadzenie wizytacji co miesiąc w jednej szkole współpracującej z klubem.
- ścisła współpraca z trenerami Klubowymi na poziomie mini-żak, żak, młodzik oraz
rozbudowa struktur klubu na poziomie kadet rugby 7
Kluby z koszyka nr 3 mają możliwość zakwalifikowania do programu trenerów
łączących, którzy koordynują współprace z co najmniej 3 szkołami.
Do głównych zadań trenerów łączących należy:
- start drużyn/y klubowych w jednej kategorii wiekowej oraz w dwóch turniejach
regionalnych dzieci i młodzieży w każdej rundzie,
- przeprowadzenie w miesiącu 8 jednostek zajęć treningowych,
- organizacja eliminacyjnych turniejów Szkolnej Ligi Rugby Tag we współpracy z
oficerem,
- przeprowadzenie testów umiejętności rugby, MTSF oraz do Narodowej Bazy
Talentów,
- przeprowadzenie co najmniej dwóch lekcji pokazowych w miesiącu w jednej szkole
współpracującej z klubem.
Wynagrodzenia dla trenerów zostało zróżnicowane w zależności od zakresu
obowiązków.
We wszystkich przypadkach kandydatury muszą zostać potwierdzone przez
klub (formularz wysyłany przez oficerów).

