Ostatnie decyzje Zarządu Związku pzrugby.pl
---20 października 2014--* W związku z licznymi prośbami klubów Zarząd wyraził zgodę na ewentualne przełożenie
meczów Ekstraligi wyznaczonych w terminach 25/26.10. i 02.11.2014 r. w szczególności
klubom, których zawodnicy będą reprezentować Polskę podczas Mistrzostw Europy do lat 19
rozgrywanych w Portugalii. Zmiana terminu powinna nastąpić w oparciu o §§ 8, 9 i 10 w
rozdziale V przepisów PZR.
* Ze względu na wagę przyszłorocznych rozgrywek w rugby 7 (eliminacje do Igrzysk
Olimpijskich 2016) Zarząd postanowił, że daty najważniejszych, wiosennych startów
reprezentacji: Amsterdam Sevens oraz oba turnieje ME będą wolne od rozgrywek Ekstraligi.
* Ustalono premie dla reprezentacji seniorskich. W odmianie 7-osobowej awans do elity
europejskiej oznaczać będzie premię w wysokości 60.000 zł., a w odmianie 15-osobowej
120.000 zł. Dodatkowo ewentualny awans do turnieju olimpijskiego w Rio de Janeiro także
będzie wiązał się z premią w wysokości 120.000 zł. dla drużyny.
* Spośród wielu próśb o skrócenie bądź uchylenie kary zawieszenia (Bogusław Markowski,
Mateusz Adamski, Bartłomiej Jasiński, Jurij Bukhalo, Marek Odoliński, Kacper Ławski) Zarząd
przychylił się jedynie do prośby Kacpra Ławskiego uznając, że jako jedyny przedstawił
przesłanki, które mogą stanowić podstawę do zawieszenia kary. W jego przypadku
zawieszenie pozostałej części kary następuje pod rygorem nałożenia kary dożywotniej
dyskwalifikacji w przypadku ponownego naruszenia przepisów antydopingowych oraz
pozbawienia go możliwości posiadania licencji zawodniczej PZR na sezon 2014/2015.
* Z przyczyn proceduralnych nie rozpatrywano wniosków zawodników Budowlani SA Łódź:
Piotra Karpińskiego i Mindii Abashidze (brak opinii KGiD) oraz Pawła Najdka (nie upłynęła
połowa kary).
* Wykonanie nałożonej przez Komisję Gier i Dyscypliny w dniu 11 czerwca br. kary za nie
wywiązanie się z obowiązku posiadania i szkolenia grup młodzieżowych Zarząd postanowił
zawiesić do końca roku 2015.
*W kwestii podpisanego w dniu 22 lipca br. porozumienia pomiędzy KS Budowlani Łódź i
Budowlani SA Łódź, w oparciu o opinię Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego
Dauerman, ze względu na fakt, że każda ze stron porozumienia jest oddzielnym klubem
będącym członkiem PZR i uzyskała indywidualnie przyznaną licencję Zarząd nie może
przychylić się do prośby Spółki by zawodnicy KS Budowlani stanowili zaplecze dla drużyny
Budowlanych SA, a zawodnicy nie mieszczący się w składzie Spółki mogli reprezentować
barwy KS Budowlani. Oba Kluby są traktowane jako członkowie PZR i tym samym oddzielne
podmioty na każdym poziomie rozgrywek prowadzonych pod egidą Związku.
* Przychylono się do wniosku MKS Pogoń Siedlce o nadanie zasłużonym dla rugby
zawodnikom i działaczom Złotych i Srebrnych Odznak Honorowych PZR z okazji XXXV
rocznicy powstania w Siedlcach sekcji rugby.
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---26 sierpnia 2014--* Wobec zbliżającego się terminu imprezy mistrzowskiej dla zawodników do lat 19 (ME
24.10.-02.11.2014, Lizbona) w wyniku przeprowadzonego konkursu Zarząd zdecydował się
na wybór trenera Tomasza Borowskiego jako głównego szkoleniowca tej grupy wiekowej.
* Przychylono się do wniosku Miejskiego Klubu Rugby Siedlce o nadanie zasłużonym dla
rugby zawodnikom i działaczom Złotych i Srebrnych Odznak Honorowych PZR z okazji XXXV
rocznicy powstania w Siedlcach sekcji rugby.
* W oparciu o prośby Klubów i opinię Komisji Gier i Dyscypliny zdecydowano, że w sezonie
2013/2014 RC Czarni Pruszcz Gdański występować będą w II lidze, a ich miejsce w I lidze
zajmie KS Budowlani Łódź.
* Na wniosek Jarosława Hodury postanowiono powierzyć organizację przyszłorocznych
Mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn w rugby na plaży (Sopot, 8-9 sierpień 2015) Fundacji
Sportu i Rekreacji Edwarda Hodury.
---18 czerwca 2014--* Na oficjalny wniosek RC Arka Gdynia Zarząd Związku, po wymianie opinii
z Przewodniczącym KGiD i rozważeniu przedstawianych w wielu pismach argumentów,
zdecydował dzisiaj o uchyleniu decyzji Komisji Gier i Dyscypliny z 11 czerwca 2014 r. uznając,
że ewentualne sankcje z tytułu nie posiadania i szkolenia grup młodzieżowych (przewidziane
w § 42 przepisów PZR) zostaną zastosowane po zakończeniu sezonu 2013/2014.
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---28 stycznia 2013--W czwartek w siedzibie Związku spotkali się przedstawiciele wszystkich istniejących Okręgowych
Związków Rugby oraz województw, które w najbliższym czasie planują ich utworzenie (zachodniopomorskie, lubuskie). W piątek Zarząd Związku przyjął ostateczną wersję strategii rozwoju rugby na
lata 2013-2020 [kliknij], która uwzględnia znaczną część zgłoszonych uwag i sugestii oraz zdecydował
o zmianie na stanowisku Krajowego Oficera Rozwoju i powołaniu Oficerów Regionalnych.
Od 1 lutego br. odpowiedzialność za rozwój rugby na poziomie kraju przejmie Krzysztof Krzewicki.
Inne ważne decyzje podjęte na piątkowym posiedzeniu związane z przyjętą strategią to:
1. Każdy klub uczestniczący w systemie rozgrywek (od kategorii młodzik) musi być członkiem
OZR. Bez tego wymogu nie może być przyjęty do PZR i startować w zawodach PZR
(obowiązuje od 01.03.2013).
2. Kluby z województw bez okręgu muszą podjąć działania celem założenia okręgu w terminie
do końca roku 2013. W roku 2014 we wszystkich województwach, w których funkcjonują
kluby z sekcją rugby powinien być OZR.
3. Kluby z województw, które nie mają OZR, będą przypisane do okręgu prowadzącego
rozgrywki młodzieżowe dla danego województwa.
4. Kary finansowe wpływające do PZR będą dzielone według następującego klucza: 50% - PZR,
40% - macierzysty OZR ukaranego, 10% - do puli pozostającej w dyspozycji PZR wspierającej
wybrane działania wskazanych OZR-ów.
5. Kwota uzyskana z opłaty licencyjnej dla cudzoziemców będzie dzielona według
następującego klucza: 50% - PZR, 40% - macierzysty OZR, 10% - do puli pozostającej
w dyspozycji PZR wspierającej wybrane działania wskazanych OZR-ów.
6. Opłaty wnoszone przy zmianie barw klubowych do PZR będą dzielone według następującego
klucza: 50% - PZR, 40% - do pozyskującego zawodnika OZR, 10% - do puli pozostającej w
dyspozycji PZR wspierającej wybrane działania wskazanych OZR-ów.
7. Wpłaty za wznowienie licencji dla zawodnika ukaranego za stosowanie niedozwolonych
środków będą dzielone według następującego klucza: 50% - PZR, 40% - macierzysty OZR
ukaranego, 10% - do puli wspierającej wybrane działania wskazanych OZR-ów.
8. Wszystkie opłaty będą wnoszone do PZR i przekazywane według ustaleń.
9. Od dnia 01.02.2013 wystawianie licencji dla zawodników do lat 17 w całości przejmują
okręgi. Licencje będą wystawiane na dotychczasowych drukach, z numerem kolejnym
nadanym przez PZR.
10. Ustala się minimalną wysokość licencji na 10 zł. Pozostałe stawki licencyjne pozostają bez
zmian.
11. Kluby mogą zgłaszać się do rozgrywek tylko przez swoje macierzyste okręgi po uiszczeniu
opłaty w wysokości 200 zł., (do OZR).
12. Polski Związek Rugby będzie przekazywał 1000 zł. (brutto), miesięcznie na wynagrodzenie
Regionalnego Oficera Rozwoju od dnia 01.03.2013 do sześciu istniejących okręgów (po
spełnieniu wymagań).
13. Regionalny Oficer Rozwoju będzie zatwierdzany i rozliczany przez Ogólnopolskiego Oficera
Rozwoju.
14. Zasady otrzymywania środków finansowych z PZR.
a) środki pozyskane z punktów 4-7 mogą być wydatkowane tylko na zadania celowe ściśle określone
przez PZR:
- dopłatę do wynagrodzenia regionalnego oficera rozwoju - max. do 100% przekazanych środków,
- zakup sprzętu dla grup dziecięco młodzieżowych (tagi, piłki, koszulki) – max. do 50% przekazanej
kwoty,
- zakup lub wytworzenia materiałów szkoleniowych dla potrzeb promocji i realizacji zadania - max.
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do 20 % przekazywanych środków,
- współfinansowanie mistrzostw województwa (w stosunku 1:1, środki PZR do środków własnych, np.
samorządowych) – max. do 50% przekazanej kwoty.
b) podpisanie deklaracji przystąpienia do programu „Realizacja strategii polskiego rugby”,
c) konieczność rozliczania otrzymanych środków w określonym terminie z wykazaniem części własnej
(pod sankcją zwrotu lub braku kolejnej dotacji),
d) konieczność sprawozdawczości z powierzonych zadań.
Teraz, do 15 lutego 2013 r. oczekujemy na zgłoszenia z OZR kandydatów na regionalnych oficerów
rozwoju (stosowne formularze zostały przesłane do zainteresowanych), którzy po ocenie Krajowego
Oficera Rozwoju zostaną przedstawieni do akceptacji Zarządu.
Zakres obowiązków Regionalnego Oficera Rozwoju
- angażowanie się w podpisywanie porozumień między Miejskimi/Gminnymi Ośrodkami Sportu,
a OZR w sprawie rozwijania rugby na danym terenie,
- angażowanie się w podpisywanie porozumień OZR z Urzędami Marszałkowskim w sprawie
programów promujących rugby,
- organizacja szkoleń nauczycieli i orlikowych animatorów rugby TAG przy współpracy z
Ogólnopolskim Oficerem Rozwoju Rugby,
- przeprowadzenie zajęć z rugby TAG w jak największej ilości szkół podstawowych na ternie działania
okręgu,
- organizowanie pokazów bezkontaktowego rugby Tag, łącznie z pokazem multimedialnym
opracowanym przez PZR,
- organizowanie turniejów międzyklasowych rugby Tag w szkołach podstawowych,
- organizowanie otwartych turniejów szkolnych (przy współpracy z Miejskimi/Gminnymi Ośrodkami
Sportu),
- organizacja Orlikowych turniejów rugby TAG,
- składanie sprawozdań z przeprowadzonych turniejów, akcji i działań (godzin odbytych w danej
szkole potwierdzone przez Dyrektora szkoły - pieczęć szkoły i podpis Dyrekcji),
- pozyskiwanie młodych talentów do rugby przy współpracy z klubami,
- popularyzacja rugby na terenie działania OZR,
- pomoc w zakładaniu nowych klubów/sekcji rugby,
- zgłaszanie zapotrzebowań na materiały szkoleniowe do Ogólnopolskiego Oficera Rozwoju Rugby,
- monitorowanie przekazanych adeptów rugby do danego klubu.
Z ramienia Zarządu odpowiedzialnym za kontrolę realizacji Strategii został Bogdan Jancen.
W terminie do dnia 04.02.2013 wszystkie Okręgowe Związki Rugby zobowiązane są do przesłania do
biura PZR następujących, aktualnych danych dotyczących OZR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pełna nazwa okręgu
Dane teleadresowe
Skład Zarządu
Osoba do kontaktu (adres mailowy, numer telefonu)
Numer konta bankowego OZR
Termin ostatniego i najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego
Aktualna lista członków
8. Kopia ostatniego wypisu z KRS (lub równorzędny)
---8 sierpnia 2012--Wczorajsze posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Rugby poświęcone było w dużej części
zatwierdzeniu systemu rozgrywek w rugby 15-osobowym oraz przepisów i regulaminów
obowiązujących w sezonie 2012/2013.
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Aktualne wersje dokumentów wraz z poprawkami będą w najbliższych dniach zamieszczane na
oficjalnej stronie Związku, ale wcześniej wyciąg z najważniejszych, wczorajszych decyzji Zarządu:
1. System rozgrywek ligowych (Ekstraliga, I liga, II liga) w sezonie 2012/2013 zostaje utrzymany i
będzie wyglądał tak, jak w sezonie minionym. Propozycje zmian, które mogłyby zostać wprowadzone
w kolejnym sezonie (2013/2014) mogą zgłaszać przedstawiciele Okręgowych Związków Rugby i
Klubów w terminie do 15 października br.
2. Obowiązujący system rozgrywek w rugby 7-osobowym oraz sposób wyłaniania mistrza kraju w tej
odmianie gry zostanie przyjęty na kolejnym posiedzeniu Zarządu w dniu 18 sierpnia br. w
Sochaczewie poświęconemu ocenie tegorocznych występów reprezentacji w imprezach
mistrzowskich oraz przedstawieniu planów na najbliższy okres.
3. Termin 10 sierpnia został utrzymany jako graniczny dla dostarczenia do biura Związku list
zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych, licencji zawodniczych i nowych wniosków wraz z
załącznikami. Następnie w ciągu 7-dni, po ewentualnym uzupełnieniu dokumentacji i wyliczeniu
należnej kwoty, Kluby będą zobowiązane do uiszczenia opłaty, co jest warunkiem wydania licencji
uprawniającej do gry w sezonie 2012/2013.
4. Rozszerzony został przepis zezwalający na występy kadetów, juniorów i seniorów zgłoszonych
przez klub rugby 7 w innych drużynach występujących w rozgrywkach 15-osobowych. Jednak fakt ten
musi być zgłoszony w terminie pozwalającym na zmianę barw klubowych (1 lipca - 10 sierpnia lub 1
stycznia - 10 marca), a zawodnik ujęty na dostarczonych do biura Związku listach obu klubów.
5. Aktualne obowiązujące, maksymalne stawki ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika wynoszą:
- Reprezentant Polski seniorów - 25.000,- Kadra Polski seniorów - 17.500,- Młodzieżowy Reprezentant Polski - 15.000,- Ekstraliga - 15.000,- I liga - 8.000,- II liga - 4.000,- Reprezentant Polski juniorów – 12.000,- Kadra Polski juniorów – 6.000,- Reprezentant Polski "7" - 10.000,- Zawodnik klubu uczestniczący tylko w rozgrywkach rugby "7" - 4.000,- Reprezentantka Polski w rugby 7 - 2.000,- Zawodniczka rugby 7 - 500,6. Opłaty licencyjne obowiązujące w sezonie 2012/2013:
- Ekstraliga rugby 15 - 50,- zł,
- Ekstraliga rugby 7 i I liga rugby 15 - 30,- zł,
- Polska Liga Rugby 7 i II liga rugby 15 - 15,- zł,
- Kobiety i młodzież - 10 zł,
- Obcokrajowcy: Ekstraliga - 1000,- zł, I liga - 500,- zł, II liga i PLR 7 - 20,- zł
- Zawodnicy wracający do gry po odbyciu kary za stosowanie niedozwolonego dopingu - 2000,- zł.
Utrzymano też opłatę w wysokości 5,- zł dla każdego z zawodników ponad 30 w drużynie seniorów.
Opłaty licencyjne wnoszone po terminie (17 sierpnia lub 17 marca) są podniesione o 100%.
7. Kalendarz jesiennej rundy rozgrywek Ekstraligi:
I runda - 25/26.08.2012
RC Lechia Gdańsk – MKS Pogoń Siedlce
Budowlani S.A. Łódź – AZS AWF Warszawa
RC Arka Gdynia – KS Budowlani Lublin
KS Posnania Poznań – RC Orkan Sochaczew
* 01-09.09.2012 - Młodzieżowe Mistrzostwa Europy - Praga
* 08.09.2012 - Polska v Francja Uniwersytecka - Sopot
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II runda - 15/16.09.2012
MKS Pogoń Siedlce - RC Orkan Sochaczew
KS Budowlani Lublin – KS Posnania Poznań
AZS AWF Warszawa – RC Arka Gdynia
RC Lechia Gdańsk – Budowlani S.A. Łódź
III runda - 22/23.09.2012
Budowlani S.A. Łódź – MKS Pogoń Siedlce
RC Arka Gdynia – RC Lechia Gdańsk (gospodarzem meczu, za zgodą klubów będzie Lechia, a spotkanie
rozegrane zostanie na PGE Arena stanowiąc element uświetniający 20-lecie sponsora generalnego
klubu - SAUR Neptun Gdańsk)
KS Posnania Poznań – AZS AWF Warszawa
RC Orkan Sochaczew – KS Budowlani Lublin
IV runda - 29/30.09.2012
MKS Pogoń Siedlce – KS Budowlani Lublin
AZS AWF Warszawa – RC Orkan Sochaczew
RC Lechia Gdańsk – KS Posnania Poznań
Budowlani S.A. Łódź – RC Arka Gdynia
* 06.10.2012 - PEN: Czechy v Polska - Praga
V runda - 13/14.10.2012
RC Arka Gdynia – MKS Pogoń Siedlce
KS Posnania Poznań – Budowlani S.A. Łódź
RC Orkan Sochaczew – RC Lechia Gdańsk
KS Budowlani Lublin – AWS AWF Warszawa
VI runda - 20/21.10.2012
MKS Pogoń Siedlce – AZS AWF Warszawa
RC Lechia Gdańsk – KS Budowlani Lublin
Budowlani S.A. Łódź – RC Orkan Sochaczew
RC Arka Gdynia – KS Posnania Poznań
VII runda - 27/28.10.2012
KS Posnania Poznań – MKS Pogoń Siedlce
RC Orkan Sochaczew – RC Arka Gdynia
KS Budowlani Lublin – Budowlani S.A. Łódź
AZS AWF Warszawa – RC Lechia Gdańsk
* 03.11.2012 - PEN: Polska v Niemcy - Gdańsk
VIII runda - 10/11.11.2012 (I rewanżowa)
MKS Pogoń Siedlce - RC Lechia Gdańsk
AZS AWF Warszawa - Budowlani S.A. Łódź
KS Budowlani Lublin - RC Arka Gdynia
RC Orkan Sochaczew - KS Posnania Poznań
---16 kwietnia 2012--Obradujący w sobotę w Gdańsku Zarząd Polskiego Związku Rugby podjął kilka ważnych decyzji
dotyczących tegorocznych rozgrywek. Ze względu na napięte terminy już dzisiaj krótka informacja o
ustaleniach jakie zapadły:
1. Turniej półfinałowy Mistrzostw Polski Seniorów w rugby 7 grupy południowej zostanie rozegrany
21 kwietnia w Łodzi. Powodem zmiany miejsca jest brak możliwości rozegrania go w planowanym
terminie w Nowym Sączu. Jednocześnie przypominam, że dzisiaj mija termin zgłaszania drużyn do
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turniejów półfinałowych (przyjmuje je komisarz rozgrywek - Ireneusz Pietrak
<ireneusz.pietrak@wp.pl>)
2. Zgodzono się na udział maksymalnie trzech zawodników w barwach drużyn uczestniczących w 15osobowych rozgrywkach juniorów i kadetów z klubów, które nie przystąpiły do gier eliminacyjnych.
To swoiste wypożyczenie pozwalające na jednoczesny udział w barwach swego macierzystego klubu
w rozgrywkach 7-osobowych musi być zgłoszone w biurze Związku do dnia 10 maja br.
3. Ustalono także, że w drużynach juniorów rugby 15-osobowego pięciu kadetów będzie miało prawo
rozegrania całego meczu (nie tak jak dotychczas połowy) o ile nie występują oni w pierwszej lub
drugiej linii młyna. Ta sama zasada dotyczyć będzie występów młodzików w drużynach kadetów.
4. Przyjęto regulamin rozgrywek w rugby 7-osobowym kobiet [kliknij].
Przypomniano, że powyższe zmiany dotyczą wyłącznie rozgrywek sezonu 2011/2012, a nowe
zasady uczestnictwa drużyn i zawodników w przyszłym sezonie określone zostaną w regulaminach
Mistrzostw Polski Juniorów i Kadetów na sezon 2012/2013.
Ponadto postanowiono o uruchomieniu w przyszłym sezonie ogólnopolskich rozgrywek w TAG rugby,
których regulamin zostanie opracowany i przyjęty w okresie wakacyjnym. Z tego też powodu
wszystkie zawody w kategorii mini-żaków także będą rozgrywane w tej formie.
Przepisy i regulaminy kolejnych edycji rozgrywek doprecyzują także zasady obowiązujące w rugby
kobiet.
---23 grudnia 2011--Wczoraj po raz pierwszy spotkał się nowy Zarząd Polskiego Związku Rugby. Dokonano wyboru
prezydium, w którym obok prezesa Jana Kozłowskiego i sekretarza generalnego Grzegorza
Borkowskiego znaleźli się: Krzysztof Serafin (wiceprezes), Robert Pietrzak (wiceprezes) i Tomasz
Urynowicz (skarbnik).
Pierwsze spotkanie poświęcone m.in. ocenie stanu polskiego rugby udowodniło, że głównym celem
nowych władz będzie praca nad stworzeniem warunków dla rozwoju rugby wśród dzieci i
młodzieży. Jednoznacznie uznano, że tylko wzrost liczby zawodników może rozwiązać wiele
problemów i konfliktów w naszym sporcie i choć z pewnością nie da się tego zrobić w bardzo krótkim
czasie, a pomysły na osiągnięcie tego celu nie są do końca sprecyzowane, to staną się one
priorytetem w działalności Zarządu.
Celowość takich działań potwierdziła dyskusja nad projektem kalendarza na rok 2012, która jasno
pokazała, jak trudne w naszych warunkach jest pogodzenie interesów kadry seniorów w odmianie 15
i 7-osobowej oraz czołowych klubów walczących o tytuł w Ekstralidze, Pucharze Polski i nie
zamierzających rezygnować z trofeum w rywalizacji 7-ek. Ustalono harmonogram najbliższych
działań, które powinny umożliwić przedstawienie wiosennego kalendarza seniorów w połowie
stycznia.
Ponadto zapoznano się z uchwałami grudniowego Walnego Zgromadzenia Delegatów, z których
największe znaczenie w chwili obecnej mają te znoszące przepis o bezpłatnym wypożyczeniu na
okres studiów oraz podnoszące stawki ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników (1 stycznia otwiera
się okienko transferowe).
Zgadzając się z wolą delegatów postanowiono podnieść stawki ekwiwalentu, choć podkreślano, że
liczba transferów w Polsce jest generalnie niewielka, a utrzymanie zawodnika zagranicznego
(przyjeżdżającego do Polski tylko na okres rozgrywek) jest znacznie tańsze niż krajowego.
Przypominano też, stawki te nie odnoszą się do zawodników mających podpisane z klubami umowy
lub kontrakty. Ostatecznie postanowiono, że maksymalne stawki ekwiwalentu od 1 stycznia wynosić
będą:
- reprezentant Polski seniorów - 25.000,- (dotychczas 20.000)
- kadra Polski seniorów - 17.500,- (dotychczas 15.000)
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- młodzieżowy reprezentant Polski - 15.000,- (dotychczas 12.500)
- zawodnik ekstraligi - 15.000,- (dotychczas 12.500)
- zawodnik I ligi - 8.000,- (dotychczas 5.000)
- zawodnik II ligi - 4.000,- (dotychczas 2.500)
- reprezentant Polski juniorów - 12.000,- (dotychczas 7.500)
- kadra Polski juniorów - 6.000,- (dotychczas 3.750)
- reprezentant Polski "7" - 10.000,- (dotychczas 7.500)
- zawodnik rozgrywek "7" - 4.000,- (dotychczas 3.750)
---26 września 2011--W piątek, 23 września br. Zarząd Związku przyjął zasady dotyczące wyboru delegatów na Walne
Zgromadzenie Delegatów, które odbędzie się w Warszawie 10 grudnia br.
W oparciu o § 22 statutu ustalono klucz wyborczy, który nadaje prawo udziału w zgromadzeniu:
- 3 delegatom klubów występujących w Ekstralidze 15,
- 2 delegatom klubów występujących w I lidze 15,
- 1 delegatowi pozostałych członków PZR (Okręgowych Związków Rugby, klubów bądź sekcji rugby w
klubach wielosekcyjnych).
Prawo zgłoszenia dodatkowego kandydata przyznano także:
- klubom występującym w zawodach co najmniej czterech kategorii wiekowych spośród
wymienionych: seniorzy, młodzieżowcy, juniorzy, kadeci, młodzicy (na postawie występów w sezonie
2010/2011),
- klubom posiadającym uczestniczące w rozgrywkach krajowych drużyny kobiet.
Warunkiem skutecznego zgłoszenia delegata jest wypełnienie obowiązków określonych w § 14
statutu (aktywna działalność, opłacenie składek członkowskich) i przesłanie protokołu (dopuszczalny
jest scan drogą mailową) z zebrania wyłaniającego kandydatów opatrzonego pieczęcią i podpisami
upoważnionych osób do 25 listopada br.
---4 lipca 2011--Piątkowe posiedzenie Zarządu przyniosło szereg ważnych decyzji w sprawach dotyczących kadr
narodowych i systemu rozgrywek Ekstraligi w sezonie 2011/2012. Rozpoczęło je jednak sprawozdanie
z zakończonych przed kilkoma dniami Mistrzostw Polski Juniorów. W związku z zajściami jakie miały
miejsce po meczu finałowym, na podstawie relacji świadków, postanowiono zobligować do stawienia
się przed Komisją Gier i Dyscypliny trenerów obu ekip: Jakuba Szczepańskiego (Posnania) i Jakuba
Sekleckiego (Orkan) oraz najbardziej aktywnych uczestników zajścia: Mateusza Adamskiego
(Posnania) i Bartłomieja Połecia (Orkan). Ostateczne sankcje dla klubów i trenerów zostaną ustalone
po zapoznaniu się z ich wyjaśnieniami. Ocena wyników kadry juniorów i kobiet przyniosła decyzje o
przeprowadzeniu konkursu na trenera kadr juniorskich (junior i kadet) z zaproszeniem do udziału w
nim obecnego szkoleniowca Macieja Misiaka, który do czasu wyboru nowego opiekuna kadr
juniorskich będzie dalej pełnił tą funkcję i wsparciu wysiłku reprezentacji kobiet w dalszym
podnoszeniu pozycji w europejskim rankingu. Zdecydowano też o istotnych zmianach w regulaminie
rozgrywek Ekstraligi. Od nowego sezonu o awansie do finału rozgrywek oraz o spadku do I ligi
decydować będzie dwumecz (pierwszy mecz na boisku drużyny niżej sklasyfikowanej po fazie
regularnej). O ostatecznym miejscu (1, 3 i 5) w rozgrywkach zdecydują tak jak dotychczas pojedyncze
spotkania rozgrywane na boisku drużyny zajmującej wyższą pozycję po fazie zasadniczej. Ponadto
wprowadzony zostanie protokół elektroniczny, a porządek gier zostanie oparty o podstawową wersję
tabeli Bergera (dotychczas stosowano wersję obowiązującą we Francji). Wszystko to ma służyć
zwiększeniu liczby atrakcyjnych spotkań i ich racjonalnemu, w naszych warunkach klimatycznych,
rozłożeniu (w wersji francuskiej spotkania najlepszych rozgrywane są w końcu rundy, co w naszym
przypadku oznacza, że często odbywają się w niezbyt korzystnych warunkach atmosferycznych) oraz
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szybszemu przekazywaniu do mediów informacji o wynikach spotkań. Postanowiono też powrócić do
regionalnego podziału w I fazie rozgrywek o Puchar Polski, co ma zwiększyć liczbę spotkań
rozgrywanych przez naszych zawodników w trakcie sezonu. Na pisemne zgłoszenia drużyn do
rozgrywek ligowych i pucharowych oczekujemy do 5 sierpnia br. W pierwszej połowie sierpnia
planowane jest też spotkanie przedstawicieli Klubów Ekstraligi z trenerami kadr narodowych i
przedstawicielami Zarządu Związku, na którym omówione zostaną pomysły i przepisy związane ze
szkoleniem dzieci i młodzieży, uwagi dotyczące regulaminów rozgrywek i współpracy szkoleniowej na
linii kluby - kadry narodowe. Szczegółowe daty i program spotkania zostaną podane w najbliższych
dniach. Zapadły też decyzje o przygotowaniu wydawnictwa dla uczniów szkół podstawowych (klasy
III-VI) oraz praktycznego poradnika dla wszystkich zainteresowanych działalnością w rugby
zawierającego informacje o sposobach rejestracji działalności (klub, UKS) i pozyskiwania środków na
ich funkcjonowanie.
Projekt kalendarza rozgrywek Ekstraligi - jesień 2011. – dostępne w dziale do pobrania.
---20 kwietnia 2011--Sobotnie posiedzenie Zarządu w Krakowie w dużej części poświęcone było propozycji zmian w
przepisach PZR, która związana jest z obowiązkiem posiadania i szkolenia grup młodzieżowych przez
kluby uczestniczące w rozgrywkach centralnych. Choć z możliwości przekazania swych uwag i
propozycji w tym zakresie skorzystały tylko nieliczne kluby aktualna sytuacja w rozgrywkach młodych
zawodników nie pozostawia wątpliwości, co do konieczności podjęcia działań w tym zakresie. Dlatego
decyzją Zarządu Polskiego Związku Rugby, wprowadza się od sezonu 2011-2012, OBOWIĄZEK
POSIADANIA I SZKOLENIA GRUP MŁODZIEŻOWYCH, oraz uczestnictwa w rozgrywkach ogólnopolskich,
przez kluby ekstraligi i I ligi rugby 15, oraz ekstraligi rugby 7, wg poniższego schematu, wraz z
sankcjami:- etap I (sezon 2011/2012)Ekstraliga "15": udokumentowany udział w rozgrywkach
młodzieżowych w minimum 2 kategoriach, w tym jedna w odmianie "15", sankcja za niewypełnienie
obowiązku na koniec sezonu - minus 5 pkt i zakaz transferów przed i w trakcie następnego sezonu lub
wpłata nawiązki na rzecz rozwoju rugby młodzieżowego 20 000 zł.1 Liga "15": udokumentowany
udział w rozgrywkach młodzieżowych w minimum jednej kategorii"15", bonus na koniec sezonu - plus
5 pkt. Ekstraliga "7": udokumentowany udział w rozgrywkach młodzieżowych w minimum jednej
kategorii "7", bonus punktowy na koniec sezonu, zależny od ostatecznego formatu rozgrywek.- etap
II (sezon 2012/2013)Ekstraliga "15": udokumentowany udział w rozgrywkach młodzieżowych
minimum w 3 kategoriach, w tym dwie w odmianie "15", sankcja za niewypełnienie obowiązku na
koniec sezonu - minus 10 pkt i zakaz transferów przed i w trakcie następnego sezonu lub wpłata
nawiązki na rzecz rozwoju rugby młodzieżowego 40 000 zł.1Liga "15": udokumentowany udział w
rozgrywkach młodzieżowych w minimum jednej kategorii "15", sankcja na koniec sezonu - minus 5
pkt plus zakaz transferów przed i w trakcie następnego sezonu lub wpłata nawiązki na rzecz rozwoju
rugby młodzieżowego 2 000 zł. Ekstraliga "7": udokumentowany udział w rozgrywkach
młodzieżowych w minimum 2 kategoriach "7", sankcja na koniec sezonu - odjęcie punktów, zależne
od formatu rozgrywek i zakaz transferów przed i w trakcie następnego sezonu lub wpłata nawiązki na
rzecz rozwoju rugby młodzieżowego 2 000 zł.- etap III (sezon 2013/2014 i dalsze)Ekstraliga "15":
udokumentowany udział w rozgrywkach młodzieżowych w minimum 3 kategoriach w odmianie "15",
sankcja na koniec sezonu- zakaz gry w danej klasie rozgrywkowej lub wpłata nawiązki na rzecz
rozwoju rugby młodzieżowego 100 000 zł.1 Liga "15": udokumentowany udział w rozgrywkach
młodzieżowych w minimum 2 kategoriach, w tym jedna w odmianie "15", sankcja na koniec sezonuminus 10 pkt plus zakaz transferów przed i w trakcie następnego sezonu lub wpłata nawiązki na rzecz
rozwoju rugby młodzieżowego 4 000 zł. Ekstraliga "7": udokumentowany udział w rozgrywkach
młodzieżowych w minimum 3 kategoriach "7", sankcja na koniec sezonu- odjęcie punktów, zależne
od formatu rozgrywek i zakaz transferów przed i w trakcie następnego sezonu lub wpłata nawiązki na
rzecz rozwoju rugby młodzieżowego 4 000 zł." Za grupy młodzieżowe i za rozgrywki młodzieżowe
uznaje się: młodzik - turnieje regionalne i turniej finałowy dzieci i młodzieży, Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików, kadet - eliminacje do OOM i eliminacje MPK 7, junior - eliminacje do MPJ i
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eliminacje do MPJ 7. "Za udokumentowany udział, uznaje się rozegranie wszystkich spotkań, bez
walkowerów i udział w minimum jednym turnieju dzieci i młodzieży jesienią i jednym - wiosną."
W pierwszym sezonie startu w danych rozgrywkach (1 liga, Ekstraliga 7), klub jest zwolniony z
obowiązku posiadania drużyny/drużyn młodzieżowych. W kolejnym i dalszych, klub obowiązuje
postępowanie zgodne z etapem I, II i III.
---21 marca 2011--Piątkowe posiedzenie Zarządu poświęcone ostatnim wydarzeniom w polskim rugby sprowokowało
dyskusję dotyczącą zmian w organizacji systemu szkolenia młodzieży i obowiązku posiadania grup
młodzieżowych przez Kluby Ekstraligi i I ligi rugby. Niestety bardzo niewiele propozycji wpłynęło od
samych zainteresowanych (czyli przedstawicieli klubów) i dlatego ostateczne decyzje w tym zakresie
podejmie Zarząd na najbliższym, kwietniowym posiedzeniu. Z najważniejszych decyzji warto
odnotować: 1. powierzenie prawa organizacji jesiennego meczu reprezentacji seniorów z Czechami RC Biało-Czarni Nowy Sącz, 2. wybór organizatora Mistrzostw Polski Juniorów - finały w dniach 24-29
czerwca zorganizuje Stowarzyszenie Rugby Club Orkan Sochaczew, 3. ogłoszenie w najbliższym czasie
kolejnego konkursu wyłaniającego managera reprezentacji seniorów, 4. zatwierdzenie nowego
przedstawiciela polskich weteranów w organizacjach europejskich – Jacka Wierzbickiego,
5. informacja o przeszkoleniu przedstawiciela Związku, Mateusza Boruty w tematyce PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży. Poinformowano także o zaproszeniu federacji rosyjskiej dla
polskiego klubu (sugerowany mistrz kraju w odmianie 7-osobowej) do udziału w European 7's Club
Champions Trophy, który odbędzie się w terminie 1-4 lipca br. Jeśli znajdzie się klub gotowy do
pokrycia kosztów przejazdów i wiz (pierwszeństwo będzie miał zwycięzca majowego turnieju) będzie
miał szanse wzięcia udziału (bez powołanych do Heidelbergu reprezentantów) w turnieju, w którym
zapowiadany jest start m.in.: ASM Lermont Auvergne, Leicester Tigers czy Benetton Treviso. Na
wstępne zgłoszenia oczekujemy w biurze Związku do 15 kwietnia, kiedy to trzeba potwierdzić udział
polskiego zespołu w moskiewskiej imprezie.
---17 stycznia 2011--Pierwsze w tym roku spotkanie Zarządu Polskiego Związku Rugby obfitowało w decyzje dotyczące
kalendarza tegorocznych imprez krajowych i międzynarodowych rozgrywanych w Polsce. Jak
wiadomo wiosenne mecze reprezentacji rozegrane będą w Gdyni (12 marca z Belgią) i na stadionie
krakowskiego Hutnika (16 kwietnia z Holandią). Dokładne terminy meczów jesiennych znane będą
dopiero po czerwcowym kongresie FIRA-AER, ale zainteresowani ich organizacją powinni już teraz (do
25 lutego br.) przedstawił wstępne oferty dotyczące gier Polska - Czechy i Polska - Niemcy. Na
podstawie złożonych ofert wybrano następujące terminy i miejsca pozostałych finałowych imprez
krajowych. Seniorzy: Finał Pucharu Polski - 21/22.05., Gdynia Mistrzostwa Polski 7 - 28/29.05.,
Gdańsk (RC Lechia) Mistrzostwa Europy 7 - 11/12.06., Gdańsk (AZS AWFiS)Finał Ekstraligi Rugby 7 25/26.06., Gdynia (Flota)Finał Polskiej Ligi Rugby 7 i PP 7 - 09/10.07., Szczecin (Kaskada)
Międzynarodowy turniej 7 - październik, Łódź (BBRC) Młodzieżowcy: Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
7 (do lat 21) - 19.06., Mońki Juniorzy: Mistrzostwa Polski Juniorów 15 - brak zgłoszeń (na oferty
oczekujemy do 25 lutego br.) 1/2 finału MP 7 - 09/10.04. RC Częstochowa (grupa południowa), RK
Unisław (grupa północna)Finał MP 7 - 05.06., Chojnice (Tur) Kadeci: Finały O.O.M - 12-17.07.,
Warszawa (AZS AWF) 1/2 finału MP 7 - 07/08.05., Jarocin (Sparta, grupa południowa), Gdańsk
(Lechia, grupa północna) Finał MP7 - 28/29.05. - Łódź (Budowlani). Ponadto postanowiono, że
obowiązki trenera kadry 7 będzie pełnił Krzysztof Folc, którego ofertę oceniono wyżej niż obecnego
szkoleniowca Ogniwa Sopot - Jarosława Hodury. Jednocześnie, by nie budzić zbędnych komentarzy
szkoleniowiec zrezygnował z członkostwa w Zarządzie Związku. Ustalono też wysokość składek
członkowskich za rok 2011, które są warunkiem przyznania licencji klubowej. Wynoszą one: Kluby
Ekstraligi 7 i 15 - 300,- zł. Kluby I ligi 15 - 200,- zł. Kluby Polskiej Ligi Rugby 7 - 150,- zł. Uczniowskie
Kluby Sportowe uczestniczące wyłącznie w rozgrywkach dzieci i młodzieży - 100,- zł. Opłaty winny być
wniesione do 10 marca br. Przyznano też wyróżnienia za rok 2010 dla dwóch klubów: Floty Gdynia -
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za bardzo dobre wyniki w rozgrywkach rugby 7 i aktywny udział w rozwoju tej odmiany gry oraz BiałoCzarnych Nowy Sącz - za dobrą pracę z młodzieżą (kilku wychowanków trafiło do kadr
młodzieżowych) oraz występy w obu odmianach gry (Ekstraliga 7 i liga regionalna).Na najbliższym
posiedzeniu (prawdopodobnie początek marca) Zarząd będzie chciał zatwierdzić system rozgrywek
w odmianie 7-osobowej na sezon 2011/2012 (przedstawi go specjalnie powołana komisja pod
przewodnictwem Andrzeja Stępnia składająca się z pp. Ireneusza Pietraka, Tomasza Kutyby, Daniela
Kowalskiego i trenera kadry Krzysztofa Folca) oraz zająć się oceną sytuacji w grupie sędziów i
kandydatów na arbitrów, po konsultacji z przewodniczącym Kolegium, Leszkiem Zabłockim.
---13 grudnia 2010--W czwartek, 9 grudnia w siedzibie PKOl. miało miejsce spotkanie przedstawicieli polskich związków
sportowych z przedstawicielami Ministerstwa Sportu i Turystyki i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Minister Adam Giersz w swoim wystąpieniu przedstawił podstawowe cele sportowych władz,
zaprezentował komentarz dotyczący nowej ustawy o sporcie oraz najbliższe plany ministerstwa, w
tym informację o sytuacji finansowej w 2011 roku. Wśród podstawowych celów ministerstwa
wymienił:
1.zwiększenie ilości medali olimpijskich w Londynie i poprawienie miejsca (21) w klasyfikacji
medalowej państw (podkreślił, że szczególnej wagi są medale w sportach zespołowych);
2. zwiększenie liczby zawodników, klubów, trenerów;
3. integralność sportu rozumianą jako zwalczanie patologii - korupcji, dopingu, rasizmu, przemocy;
4. wspieranie związków w organizacji medialnych, dużych imprez sportowych;
5. realizację programu "Orlik" jako szansy rozwoju gier zespołowych.
Podkreślił też, że reprezentowanie kraju ponownie musi stad się zaszczytem i dlatego żaden
zawodnik, który nie ma na to ochoty nie powinien być zachęcany do występów w barwach Polski.
Jednak jak zaznaczył spółki skarbu państwa winny w pierwszym rzędzie sponsorować reprezentacje,
a kluby nie oddające zawodników do kadry narodowej nie mogą być finansowane ze środków
państwowych, w tym samorządowych. Ostro też zaznaczył, że sport nie jest opieką społeczną, nie lubi
przeciętniactwa i powinien się koncentrować na ambitnych celach. Odnosząc się do nowej ustawy
Adam Giersz za najważniejsze uznał: - konsolidację związków (tylko jeden narodowy związek w
jednym sporcie), - pozostawienie prawa organizacji rozgrywek mistrzowskich (nadawanie tytułu
mistrza Polski) wyłącznie w gestii związków, - zwiększenie autonomii związków poprzez
pozostawienie spraw regulaminowych i dyscyplinarnych w ramach struktur związkowych, umożliwienie finansowania klubów przez władze samorządowe oraz brak formy konkursowej przy
zlecaniu zadań polskim związkom sportowym. Za sukces uznał utrzymanie tegorocznej wielkości
środków budżetowych przeznaczanych na sport w roku 2011, choć zaznaczył, że wobec
zdecydowanego zmniejszenia się wpływów z Totalizatora (o ponad 20%) dojdzie do zdecydowanego
ograniczenia środków na programy z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Podkreślił też, że aż 90%
środków przeznaczone będzie na sporty olimpijskie, a celem priorytetowym ministerstwa jest
finansowanie sportowców wybitnych (programy indywidualne, kontrakty) mających szanse na
medale olimpijskie. Poinformował wreszcie o planowanych zmianach w strukturze ministerstwa
(nowe nazwy i zadania poszczególnych departamentów) i infrastrukturze sportowej (Centralny
Ośrodek Sportu jest w stanie likwidacji).
---24 listopada 2010--Wczoraj korzystając z zaproszenia przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senatora
Kazimierza Wiatra w senacie odbyła się konferencja "Sport wyczynowy - stan i perspektywy", na
którą zaproszono wybitnych teoretyków polskiego sportu z profesorami: Henrykiem Sozańskim i
Januszem Czerwińskim na czele oraz prezesów polskich związków sportowych. Spotkaniu
przewodniczył senator RP, prof. Józef Bergier, wprowadzenia dokonał podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki - Tomasz Półgrabski, a prelegentami byli m.in. były trener kadry
piłkarskiej, senator Antoni Piechniczek, dr Wiktor Adamus, prof. Jan Chmura. Nasz Związek,
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w zastępstwie prezesa, europosła Jana Kozłowskiego reprezentował sekretarz generalny Grzegorz
Borkowski. Z naszej perspektywy bardzo ciekawe było wystąpienie wybitnego specjalisty piłki ręcznej,
prof. Janusza Czerwińskiego dotyczące roli gier zespołowych w sportowym rozwoju społeczeństwa,
zawierające wiele spostrzeżeń w zakresie aktualnego stanu i najbliższych perspektyw dla sportów
zespołowych w naszym kraju. Najważniejsze tezy wystąpienia Profesora:
- okres startowy w wielu grach został rozbudowany nawet do 10 miesięcy w roku (!), co wymaga
zmiany w przygotowaniach i przenosi odpowiedzialność za formę zawodników głównie na kluby,
- ten system wymaga umiejętnego tworzenia mikrocykli treningowych oraz gruntownej zmiany w
szkoleniu juniorów i młodzieżowców, głównie poprzez zwiększenie obciążeń treningowych dla tych
grup wiekowych,
- szansy na wybitne osiągnięcia nie mają zawodnicy stawiający na pierwszym planie kwestie
finansowe i zapominający o wartościach sportu, dlatego należy ich eliminować z systemu,
- rozwój gier następuje głównie poprzez podniesienie szybkości,
- trening nie przygotowuje do zawodów i wymaga zdecydowanej zmiany jego struktury,
- obserwacje wskazują na bardzo niewielką ilość maksymalnych obciążeń w procesie treningu, a ok.
14% czasu treningowego charakteryzuje się zerową aktywnością zawodników (!)
- należy zwiększać intensywność kosztem objętości zajęć (!),
- Polska była światową potęgą w grach zespołowych w latach 70-tych, co potwierdza "wrodzony
talent" Polaków do gier, ale poprawa wyników wymaga nowoczesnego, świadomego procesu
treningowego,
- na najwyższym poziomie niezbędny jest bliski kontakt na linii trener-zawodnicy, który jest w
praktyce niemożliwy przy występowaniu bariery językowej,
- niezwykle ważne są umiejętności psychologiczne trenera i nauczenie współpracy w zespole, dlatego
koniecznym wydaje się utworzenie i aktywna działalność Akademii Trenerskiej, ciągłe
samodoskonalenie trenerów, a gry ze względu na swą szczególną rolę powinny zająć ważne miejsce
w strategii Ministerstwa Sportu i Turystyki i wymagają wprowadzenia do szkół.
Z pewnością obserwacje profesora Czerwińskiego mogą stanowić podstawę do wielu przemyśleń...
szczególnie w sytuacji kiedy ogłoszone właśnie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wyniki badań
Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej zawodników kadr wojewódzkich (juniorów i
młodzików) wskazują na znacznie obniżającą się sprawność ogólną polskiej młodzieży. Na
przebadanych 14.263 młodych zawodników i zawodniczek aż 1.477 uzyskało ocenę bardzo niską,
5.989 - niską, 5.787 - średnią, 957 - wysoką i tylko 53 wybitną. Niestety w grupie tej nie wyróżniają się
przedstawiciele naszej dyscypliny. Tu wśród 280 badanych: 71 - otrzymało ocenę bardzo niską, 142 niską, 64 - średnią, 3 - wysoką i nie było oceny wybitnej...
---3 września 2010--Na wczorajszym posiedzeniu Zarządu poruszył szereg tematów związanych z uczestnictwem naszych
reprezentacji w imprezach międzynarodowych (M.E. 7, A.M.Ś. 7, M.E. U20, staż FIRA-AER) oraz
rozgrywkami krajowymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek w odmianie 7-osobowej.
Poznaliśmy wstępne terminarze Ekstraligi Rugby 7 przedstawione przez Daniela Kowalskiego oraz
Polskiej Ligi Rugby 7 zaprezentowane przez Ireneusza Pietraka. Z najważniejszych decyzji warto
podkreślić: rezygnację z funkcji wiceprezesa złożoną przez Krzysztofa Folca, postanowienie o
ogłoszeniu konkursu na trenera reprezentacji seniorów w odmianie 7-osobowej (szczegóły wkrótce,
do czasu wyboru nowego trenera obowiązki będzie pełnił dotychczasowy - Krzysztof Folc),
zatwierdzenie zmiany terminu meczu reprezentacji z Mołdawią w Gdyni (ostatecznie zostanie on
rozegrany 13 listopada, a w terminie 6/7 listopada odbędzie się VIII runda Ekstraligi) oraz
zatwierdzenie regulaminów rozgrywek w kategoriach młodzieżowych i Grand Prix kobiet (teksty
jednolite powinny być dostępne na stronie Związku w przyszłym tygodniu).
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---20 sierpnia 2010--Niejednogłośnie członkowie Zarządu przyjęli jednak propozycje zmian w przepisach i regulaminach
zgłoszone przez przedstawicieli klubów podczas środowego spotkania w Warszawie (szczegóły w
zakładce komunikaty). Wielu z nich podkreślało, że ta wyjątkowa sytuacja - zmiany w regulaminie w
przeddzień startu rundy jesiennej - nie powinna się już powtórzyć, a kluby miały wiele okazji, by
zgłosić swe propozycje wcześniej, by mogły być rozpatrzone w normalnym trybie przez Zarząd
Związku.
---1 lipca 2010--Na wczorajszym posiedzeniu, po wielogodzinnej dyskusji Zarząd Związku podjął szereg ważnych
decyzji dotyczących rozgrywek krajowych oraz kadr narodowych. Najważniejsze z nich to:
* przyznanie klubowi Arka Gdynia walkowera w finałowym meczu tegorocznych rozgrywek o Puchar
Polski wobec nie stawienia się w Gdyni zespołu Blachy Pruszyński Budowlani Łódź. Dodatkowo
postanowiono zaprosić na najbliższe posiedzenie Zarządu trenera Mirosława Żórawskiego,
zawodników Macieja Pabjańczyka i Tomasza Stępnia oraz managera Bemowo-AZS AWF Warszawa
Mariusza Liedela celem wyjaśnienia ich wypowiedzi dotyczących Pucharu dla różnych mediów
sportowych. Jednocześnie zdecydowano, że przyszłoroczne rozgrywki pucharowe nie będą
obligatoryjne. Zespoły mogą się do nich zgłaszać do 10 sierpnia br., w poszczególnych rundach
rozgrywany będzie jeden mecz na boisku niżej notowanej drużyny w rozgrywkach ligowych sezonu
2009/2010, a o zestawie par decydować będzie losowanie (nie będzie obowiązywać rozstawienie).
* w sezonie 2010/2011 w Ekstralidze występować będzie dalej 8 drużyn, ale wśród zespołów
zajmujących po rundzie zasadniczej miejsca 5-8 dojdzie do spotkań o piąte miejsce pomiędzy
drużynami z miejsc 5 i 6 oraz o utrzymanie pomiędzy drużynami z miejsc 7 i 8. Obydwa mecze
rozegrane zostaną na boisku wyżej sklasyfikowanego zespołu. W czwórce walczącej o medale
nowością będzie mecz o 3 miejsce, który stoczą zespoły przegrywające walkę o finał. Mecz ten
odbędzie się w przeddzień finału (jeśli ten będzie wyznaczony na sobotę to w piątek). Tu także
gospodarzami spotkań będą drużyny kończące fazę zasadniczą na wyższej pozycji.
* w fazie play-offs występować będą mogli wyłącznie zawodnicy z lig zagranicznych, którzy rozegrali
w rundzie zasadniczej co najmniej 5 spotkań.
* w Ekstralidze Rugby 7 w sezonie 2010/2011 występować będzie 8 drużyn. Nowymi drużynami w
stawce będą czołowe drużyny Polskiej Ligi Rugby 7: BBRC Łódź i Włókniarz Zgierz.
* modyfikacja w systemie opłat za licencje zawodnicze. Stawki obowiązujące w sezonie 2010/2011:
Ekstraliga - 50,- zł, Ekstraliga rugby 7 i I liga - 30,- zł, Polska Liga Rugby 7 i II liga - 15,- zł, Kobiety i
młodzież - 10 zł, Obcokrajowcy - 1000,- zł, Zawodnicy wracający do gry po odbyciu kary za stosowanie
niedozwolonego dopingu - 2000,- zł. Utrzymano też opłatę w wysokości 5,- zł dla każdego z
zawodników ponad 30 w drużynie seniorów.
* spośród 13 przedstawionych kandydatur na stanowisko trenera kadry narodowej seniorów
wybrano trzy: dotychczasowego szkoleniowca Tomasza Putry, Irlandczyka Stephena Mc Ivora
i Nowozelandczyka Billa Masefielda, do których trafią zapytania dotyczące szczegółowej wizji pracy
z reprezentacją i określenia warunków finansowych.
* trenerowi Maciejowi Misiakowi zostanie zaproponowana opieka nad kadrami U16 i U17-18, a
Andrzejowi Kozakowi nad reprezentacją U19, która w końcu października zagra w Mistrzostwach
Europy do lat 19 w Belgii.
* zgodnie wymaganiami FIRA-AER wybrane też zostały lokalizacje spotkań reprezentacji
rozgrywanych w Polsce w ramach Pucharu Europy Narodów dywizja 1B w sezonie 2010/2011. Mecze
z Mołdawią (6 listopada 2010) i Belgią (12 marca 2011) zostaną rozegrane w Gdyni, natomiast
gospodarzem meczu z Holandią (16 kwietnia 2011) będzie Kraków.
* jest też istotna zmiana w rozgrywkach I ligi, gdzie od nowego sezonu przestaje obowiązywać przepis
juniorski dotyczący młynów dyktowanych (młyny będą pchane).
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---4 maja 2010--W piątek, 30 kwietnia Zarząd zgodnie z planem dokonał oceny osiągnięć reprezentacji juniorów
i seniorów w minionym sezonie. Czwarte miejsce juniorów w grupie B podczas rozgrywanych we
Włoszech Mistrzostw Europy i podobnie jak w roku poprzednim jedno zwycięstwo (z Litwą) i dwie
porażki w turnieju (z Hiszpanią i Holandią) nie pozwoliły na pozytywną ocenę tego występu. Nie udało
się też zrealizować celu sportowego reprezentacji seniorów. Po trzech kolejnych porażkach (z
Ukrainą, Czechami i Belgią) zamiast myśli o awansie do dywizji 1, przyszło zagrożenie spadkiem do
dywizji 2B. Zaproszeni na posiedzenie trenerzy: Maciej Misiak i Tomasz Putra przedstawili swoją
ocenę dokonać prowadzonych przez nich kadr zwracając uwagę na szereg niezależnych od nich
przyczyn nienajlepszych wyników. Trener juniorów zwrócił uwagę na "słabszy rocznik 1992", który
pozwolił na występ aż 7 rok młodszych graczy w imprezie mistrzowskiej, brak liderów w zespole,
niekorzystny termin mistrzostw oraz generalnie zbyt małą liczbę zawodników i meczów rozgrywanych
w Polsce. Trener reprezentacji seniorów za największy problem uznał traktowanie reprezentacji jako
swoistej "konkurencji" dla klubów, co przejawia się jej negatywnym traktowaniem przez wielu
trenerów i zawodników. Zwrócił uwagę na olbrzymie zaangażowanie wielu osób, ale jednocześnie
brak gotowości do współpracy i wyznaczania wspólnych, jasnych celów. Rozumiejąc, że przyczyny
słabych wyników kadr z pewnością spowodowane są wieloma, różnymi czynnikami postanowiono
jednak nie przedłużać automatycznie wygasających kontraktów trenerskich i przeprowadzić konkurs
na stanowiska trenerów kadr narodowych juniorów i seniorów zapraszając do udziału w nich
dotychczasowych szkoleniowców obu kadr. Szczegóły konkursów zostaną ogłoszone w najbliższych
dniach, ale z pewnością kandydaci zostaną poproszeni o określenie planu pracy i celów sportowych
oraz przedstawienie oczekiwań finansowych i zespołu współpracowników. Podjęto też decyzje
dotyczące rozgrywek klubowych. Zdecydowano, że o awansie do finału Pucharu Polski z pary: Arka
Gdynia v Lechia Gdańsk zdecyduje mecz rozegrany w środę, 2 czerwca br. o godz. 18.00 na stadionie
w Gdyni, a zaległe spotkanie ligowe Juvenia Kraków v Lechia Gdańsk zostanie rozegrane 22 maja br.
bez udziału zawodników powołanych do kadry 7. Wiele miejsca poświęcono też wdrożeniu programu
"Talent". Ostateczny skład objętych nim młodych zawodników zostanie przedstawiony jutro, a
jednym z warunków znalezienia się w nim jest dostarczenie przez zainteresowane Kluby informacji
dotyczącej sposobu wydatkowania przyznanych kwot. Informacja na ten temat została przesłana i
opublikowana na stronie Związku 21 kwietnia br.
---23 marca 2010--Obradujący w piątek, 19 marca Zarząd Związku zajął się zgłoszonymi przez przedstawicieli Klubów
dzień wcześniej propozycjami dotyczącymi zwalczania dopingu w rugby oraz podjął zgodnie z
przedstawionymi sugestiami decyzje dotyczące terminów finału Pucharu Polski i Mistrzostw Polski
Seniorów rugby 7 oraz innych tegorocznych imprez. W niezwykle ważnej sprawie związanej ze
zwalczaniem dopingu postanowiono: 1. Zobowiązać Kluby do przedstawienia do końca miesiąca dat,
w których najbardziej wskazane (ze względu na objęcie nim jak największej liczby zawodników)
byłoby przeprowadzenie szkoleń w zakresie szkodliwości stosowania niedozwolonych środków
wspomagających oraz klubowych regulaminów karania za stosowanie dopingu. 2. Nakazać regularne
dostarczanie KdZDwS informacji o planach treningowych i startowych.3. Obligatoryjnie zaostrzyć o
50% wysokość kar sugerowanych przez przepisy World Anti-Doping Agency i przedstawicieli Komisji
w stosunku do zawodników, u których wykryto niedozwolone substancje wspomagające. 4. Odebrać
drużynie punkty zdobyte w danym meczu, jeśli w proceder dopingowy zamieszany jest działacz
klubowy.5. Bardzo znacząco podnieść opłaty z tytułu wykupienia licencji zawodniczej dla wracających
po odbyciu kary za stosowanie niedozwolonego dopingu (2000,- zł, przy normalnej cenie oscylującej
w granicach 10-50 zł.).Ustalone terminy tegorocznych imprez:- Mistrzostwa Polski Seniorów 7 - 3
maja (poniedziałek); potencjalne miejsce imprezy: Sochaczew, Pruszcz Gdański, Warszawa - decyzja
do końca marca; - Mistrzostwa Polski Juniorów - 22-27 czerwca, Lublin- Sportowe wakacje z rugby 15-28 sierpnia, Mrzeżyno. Ponadto, wobec nie wyjaśnienia pewnych spraw związanych z rozliczeniem
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organizacji meczów reprezentacji w Warszawie, zapadła decyzja o braku możliwości pełnienia
obowiązków managera reprezentacji przez pana Jarosława Nowickiego.
---18 grudnia 2009--Wczorajsze posiedzenie Zarządu Związku przyniosło szereg istotnych decyzji i pomysłów, z których
najistotniejsze wydają się być: wybory najlepszych zdaniem Zarządu w tym roku w polskim rugby,
prace nad "Wieloletnim, strategicznym planem rozwoju rugby w Polsce", powołanie ciała doradczego
Zarządu spośród osób zajmujących się rugby 7-osobowym czy inicjatywa organizacji "Balu
Husarskiego" w Warszawie. Niestety nie został wybrany organizator wiosennego meczu reprezentacji
seniorów z Mołdawią, bowiem nie wpłynęła oferta, która spełniałaby oczekiwania Zarządu. Dlatego
termin jego wyłonienia został przesunięty, a propozycje mogą być składane w biurze Związku do 15
stycznia 2010 r. Jednocześnie przypominam, że sugestie trenera naszej kadry zmierzają do rozegrania
go 3 kwietnia (sobota), a wstępny termin uzgodniony z gośćmi to 10 kwietnia przyszłego roku.
Spośród trzech zgłoszonych kandydatur na trenera roku najwięcej głosów uzyskał trener
reprezentacji młodzieżowej - mistrzów Europy do lat 20, reprezentacji seniorów 7 - trzykrotnych z
rzędu finalistów Mistrzostw Europy oraz pięciokrotnych (nieprzerwanie w latach 2004-2009)
mistrzów Polski w rugby 7 - AZS AWF Warszawa, Krzysztof Folc, wyprzedzając trenera mistrzów
Polski i zdobywców Pucharu Polski - Budowlanych Łódź, Mirosława Żórawskiego oraz trenera
reprezentacji juniorów, zdobywcę czterech tytułów mistrza Polski w kategorii juniora i kadeta,
Macieja Misiaka. Zawodnikiem roku wybrano Krzysztofa Hotowskiego - reprezentacyjnego centra,
zawodnika Budowlanych Łódź i francuskiego Nevers, który wyprzedził kolegę z drużyny narodowej,
młodego zawodnika francuskiego Lyon OU, wcześniej Ogniwa Sopot - Michała Krużyckiego i kapitana
reprezentacji młodzieżowej Michała Mirosza. Wreszcie spośród dwóch zgłoszonych przez Kolegium
Sędziów kandydatów minimalną przewagę nad Marcinem Zeszutkiem zdobył Grzegorz Michalik.
Ponadto w kategorii "Odkrycie roku" najwięcej głosów uzyskał czołowy gracz reprezentacji seniorów
7, od tego sezonu gracz gdańskiej Lechii Patryk Narwojsz, wyprzedzając Mateusza Bartoszka i
Michała Mirosza, w kategorii "Impreza roku" zdecydowanie tryumfował majowy mecz reprezentacji
seniorów Polska - Belgia zorganizowany przez Warszawskie Towarzystwo Rugby "Barbarians" na
stadionie warszawskiej Polonii, a "Drużyną roku" uznano młodzieżową reprezentację Polski mistrzów Europy do lat 20.Przyznano także trzy wyróżnienia. Otrzymali je trener Mirosław Żórawski za osiągnięcia na arenie krajowej, trener Maciej Misiak - za cztery złote medale z Orkanem
Sochaczew zdobyte w M.P. juniorów i kadetów oraz Arka Rumia - w kategorii "nowopowstałe kluby".
Jeśli pomysł organizacji "Balu Husarskiego" w warszawskim hotelu Sofitel-Victoria (szczegóły wkrótce)
spotka się z zainteresowaniem środowiska nagrody przyznane przez Zarząd zostaną wręczone
właśnie podczas tej uroczystej gali. W związku z brakiem szans na awans reprezentacji do IV rundy
eliminacji Pucharu Świata 2011 postanowiono rozpocząć prace nad nowym "Wieloletnim,
strategicznym planem rozwoju rugby w Polsce". Odpowiedzialnymi za stworzenie wersji
przedstawionej Zarządowi zostali oficer rozwoju PZR, który po rezygnacji Macieja Niedźwieckiego od
stycznia pełnił też będzie obowiązki kierownika wyszkolenia Tomasz Kapustka
(oficer@szkolarugby.vel.pl) oraz dziennikarz, prezes Warszawskiego Towarzystwa Rugby
"Barbarians", nowopowołany członek Zarządu Związku Robert Małolepszy
(r.malolepszy@polskapresse.pl). Zachęcamy zatem wszystkich zainteresowanych rozwojem rugby w
Polsce do przesyłania swych uwag i pomysłów pod wskazane adresy lub kontakt w tej sprawie z
biurem Związku, a z pewnością poprosimy o przedstawienie swych strategicznych celów także
przedstawicieli Klubów i trenerów reprezentacji. Kolejnym pomysłem, który zyskał aprobatę Zarządu
jest utworzenie spośród przedstawicieli drużyn uczestniczących w rozgrywkach Ekstraligi Rugby 7,
Polskiej Ligi Rugby 7 oraz reprezentacji 7 ciała doradczego Zarządu, które przedstawiać będzie
pomysły rozwoju tej odmiany gry w jej olimpijskiej perspektywie. O jego powstaniu i składzie
poinformujemy na początku przyszłego roku. Warto też wspomnieć o chęciach wspierania przez
Polski Związek Rugby inicjatyw promujących i rozpowszechniających naszą grę wśród studentów AWF
(na początek w Warszawie i Poznaniu), rozmowach ze Spółką "Pl 2012" w sprawie wykorzystania dla
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rugby stadionów budowanych na Euro 2012, odłożenia regulaminowej kary dla RzKS Juvenia Kraków
za nierozegranie pucharowego meczu z Posnanią do 30 czerwca 2010 r. oraz przyznanie zapomogi
finansowej dla kontuzjowanego w meczu reprezentacji z Gruzją zawodnika łódzkich Budowalnych
Andrzeja Milczaka.
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