POSIEDZENIE RADY EKSTRALIGI RUGBY, KGID, KO, Prawnik PZR
1.02.2022 r. godzina 19.00
Posiedzenie on-line
Obecni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Budowlani Rugby SA Krzysztof Serafin, Mirosław Żórawski
Budowlani Lublin Jacek Zalejarz, Norbert Tomaszewski
Orkan Sochaczew - Karina Karlicka
Ogniwo Sopot Bartosz Marczyński
Pogoń Siedlce Adrian Miałkowski
Lechia Gdańsk Maciej Olszewski
Juvenia Kraków Rafał Budka
Posnania Poznań Arkadiusz Mąkina
Skra Warszawa Łukasz Nowosz
Arka Gdynia – brak przedstawiciela

Zaproszeni goście
1.
2.
3.
4.

KGiD Hubert Wiśniewski
KO Piotr Płoszaj
Prawnik PZR Łukasz Klimczyk
V-ce Prezes PZR Jarosław Prasał

Porządek obrad:
I.

Interpretacja Prawnika PZR dotyczących praw Zarządu i decyzji Ministerstwa – na
wniosek Krzysztofa Serafina
II. Organizacja prac KGiD - na wniosek Adriana Miałkowskiego (N. Tomaszewski)

•

Terminowość podejmowanych decyzji, ustalenie jasnych zasad co do terminów rozpatrzenia
spraw - bo i tu pojawiły się ostatnio wątpliwości; (N. Tomaszewski)
• Podejmowanie szybszych decyzji jeżeli to ma wpływ na najbliższe rozgrywki
• Wyznaczanie dat posiedzeń, jako informacja jawna
• Wydawanie raportów bezpośrednio po posiedzeniu jeżeli nie ma orzeczenia
• Publikacja wydawanego orzeczenia max.24h po podjęciu decyzji
• Pod wydanym orzeczeniem przedstawiać możliwość skorzystania z konkretnej ścieżki
odwoławczej
• Pilnowanie spraw przez KGiD przekazanych do KO, Dostęp do dokumentów obu
stron, respektowania przez organy dyscyplinarne procedur wynikających z Regulaminu
Dyscyplinarnego oraz kpk w tym:
- prawa do zapoznania się z aktami sprawy;
- prawa do wypowiedzenie się w zakresie zebranego materiału;
- prawa do przeprowadzenia określonych wniosków dowodowych przez stronę; (N.
Tomaszewski)
•

Możliwość uczestniczenia w spotkaniu stron za zgodą KGiD

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Możliwość korzystania z pełnomocnika
Wydawanie decyzji według przepisów na podstawie których został złożony protest
Komisja składać się musi z osób zarówno rugby jak i prawników
Wynagrodzenie za pracę komisji , Wprowadzenie wewnętrznego regulaminu działalności
KGiD oraz KO i wprowadzającego:
- odpłatności za na rzecz członków KGiD oraz KO w kwocie 100 zł dla każdej osoby za
rozpatrzenie danej sprawy.
- kar finansowych nakładanych na członków Komisji za niewydanie orzeczenie w terminie w
kwocie 500 zł za dane naruszenie; (N. Tomaszewski)
Każdy członek może uczestniczyć w posiedzeniu, a nie tylko wyznaczony przez
przewodniczącego
Każdy ma prawo głosu, zachowując minimalny skład
Brak zabrania głosu, pozwala podjąć decyzję
Obserwacja rozgrywek, weryfikacja na bieżąco i wszczynanie postępowań przez KGiD do
których komisja jest zobligowana
Bieżąca weryfikacja rozgrywek i współpraca z Komisarzem Rozgrywek
Publikacja zweryfikowanych rozgrywek
Brak przedawnienia dla spraw których komisja nie wszczęła z urzędu, a które zostały
zgłoszone przez kluby po czasie
Terminowa odpowiedź na sygnalizowane problemy środowiska i pokazanie ścieżki działań
Realizacja postanowień Komisji Rewizyjnej
Niezależność komisji i podejmowanie decyzji tylko zgodnie z prawem
Na podstawie bieżących spraw komisji, cykliczne spotkania szkoleniowe z klubami w celu
uniknięcia w przyszłości błędów popełnianych przez klubu

II.
Współpraca z Komisarzem Rozgrywek – na wniosek Norberta Tomaszewskiego
wprowadzenie zapisów o konieczności współpracy KGID i KO z Komisarzem Rugby XV oraz w
wypadku zgłoszenia przez niego konkretnych problemów wydania interpretacji dane przepisu /coś w
stylu interpretacji podatkowej/. Uważam, że pomysł poprzedniego przewodniczącego mający na celu
wydawanie interpretacji jest jak najbardziej ok może coś jeszcze można dopisać do Regulaminu
działania Komisji

III. Przewinienia w zakresie spraw sportowych – na wniosek Norberta Tomaszewskiego
- wyłączenie części spraw sportowych spod jurysdykcji KGiD i przekazanie ich w Kompetencje
Komisarza Rugby XV w I-wszej instancji.
Moim zdaniem część sprawy sportowych dotyczących kwestii technicznych winna być w I-wszej
instancji rozstrzygane przez Komisarza i do spraw tych zaliczyć można wymienione w rozdziale V do
par. 56 Przepisów Polskiego Związku Rugby dotyczące ewidencji, przynależności i zmiany barw
klubowych zawodników, zasad licencyjnych oraz organizacji zawodów we wszystkich odmianach
rugby

IV.
Zdefiniowanie trybów składanych protestów – na wniosek Norberta Tomaszewskiego
Ponadto doprecyzowanie w formie właśnie podania wykładni jak i gdzie kierować określone sprawy
tzn. czy są one rozpatrywane w trybie sportowym czy dyscyplinarnym. Jako przykład podam udział
zawodnika nieuprawionego - można złożyć protest od którego nie ma odwołania lub zgodnie z

§93 pkt. 2 Regulaminu Dyscyplinarnego skierować sprawę na drogę postępowania dyscyplinarnego.

Ad I
Głos zabrał Krzysztof Serafin i przedstawił problemy związane z orzeczeniem w sprawie zakazów
transferowych.
Głos zabrał r.pr. Łukasz Klimczyk wskazując na regulacje Ustawy o sporcie, regulacji Ministerstwa
Sportu w zakresie postepowań dyscyplinarnych i regulaminowych.
Głos zabrał Przewodniczący KGiD podkreślając problem „dublowania” przepisów związkowych.
Głos zabrał Bartosz Marczyński wskazując na możliwości bezpośredniego stosowania handbook’a
World Rugby w sytuacjach, gdy przepisy PZR się „dublują”.
Jacek Zalejarz zwrócił się do Łukasza Klimczyka z wnioskiem o przygotowanie wykładni „spraw
dyscyplinarnych” i „spraw regulaminowych”.
Głos zabrał Norbert Tomaszewski wskazując na potrzebę omówienia spraw ogólnych a nie
indywidualnych.
Ad II
Hubert Wiśniewski omówił poszczególne zagadnienia wskazane w pkt. II
Głos zabrała Karina Karlicka. Zwróciła uwagę na potrzebę wprowadzenia regulaminów wewnętrznych
KGiD i KO, która wynika również z wytycznych Ministerstwa.
Złożyła wniosek o zobowiązanie obu Komisji
Ad II
Hubert Wiśniewski omówił poszczególne zagadnienia wskazane w pkt. II
Głos zabrała Karina Karlicka. Zwróciła uwagę na potrzebę wprowadzenia regulaminów wewnętrznych
KGiD i KO, która wynika również z wytycznych Ministerstwa.
Złożyła wniosek o zobowiązanie obu Komisji do wprowadzenia regulaminów urzędowania.
Głos zabrali Arkadiusz Mąkina i Norbert Tomaszewski, Hubert Wiśniewski, Łukasz Klimczyk, Adrian
Miałkowski, Jacek Zalejarz
Hubert Wiśniewski przedstawił propozycje zmian:
informacja o możliwości wypowiedzenia się stron
Od terminu udzielenia odpowiedzi zależy termin rozpoznania sprawy. W przypadku braku stanowisk,
KGiD prześle informacje o braku możliwości rozpoznania sprawy w czasie poprzedzającym najbliższą
kolejkę
Udostępnianie całości akt postępowania stronom w dogodny sposób
Przekazanie części drobniejszych spraw komisarzowi rozgrywek
Zarządzono przerwę do godz. 20.45
Część I protokołował: Bartosz Marczyński
Po przerwie wznowiono obrady.
N. Tomaszewski zaproponował stworzenie katalogu kompetencji w celu możliwości rozpatrywania
sporów zakresie spraw sportowych. Przewodniczący KGiD uznał to działanie za właściwy kierunek
poprawy efektywności w zakresie procedowania spraw sportowych.

Przewodniczący KGiD wskazał ma możliwość dostępu do akt właściwej sprawy w formie wiadomości
email a w przypadku dokumentacji o znacznej ilości danych za pośrednictwem np. udostępnienia
dysku Google.
J. Zaalejarz zaproponował przekazania informacji w okresie pomiędzy meczami (w okresie
startowym) o możliwości lub braku możliwości wydania orzeczenia dotyczącego spraw wynikających
z ostatniej kolejki rozgrywek w danym tygodniu. Przewodniczący KGiD wskazał na taką możliwość.
A. Miałkowski zaproponował możliwość procedowania spraw w formule online w zakresie wymiany
informacji dotyczącej właściwej sprawy. Przewodniczący KGiD wskazał jako główny nośnik informacji:
pismo, również w postaci wiadomości email.
Przewodniczący KGiD odniósł się do działań w zakresie profesjonalizacji pracy komisji, wskazując
Zarząd PZR jako jednostkę upoważnioną do przygotowania i wdrożenia takiej regulacji.
We wnioskach końcowych potwierdzono konieczność fundamentalnych zmian mających na celu
uporządkowanie regulaminu dyscyplinarnego w korelacji z przepisami ogólnymi PZR. Na chwilą
obecną pojawia się wiele sprzeczności utrudniających procedowanie spraw dyscyplinarnych oraz
sportowych.
Uznano, że właściwą, dobrą praktyką będzie przeprowadzenie spotkania w niemniejszym jak w dniu
dzisiejszym gronie w cyklu co pół roku celem przedstawienia sprawozdania przez KGiD, KO, Prawnika
PZR, Komisarza Rozgrywek, w kierunku ewentualnej ewaluacji działań.
Przewodniczący KGiD wskazał na konieczność przejęcia spraw zawodniczych w pierwszej kolejności
przez komisję licencyjną.
A. Mąkina przypomniał o zobowiązaniu Zarządu przez WZD do przygotowania i wdrożenia regulaminu
pracy KGiD.

Na tym spotkanie zakończono

Część II protokołował Jacek Zalejarz

Wyciąg z Protokołu
posiedzenia on-line Rady Ekstraligi Rugby
z dnia 19 stycznia 2022 roku
Lista obecności:
Arka Gdynia Budowlani Lublin - Jacek Zalejarz, Stanisław Więciorek, Norbert Tomaszewski
Budowlani Rugby Łódź - Mirosław Żórawski, Krzysztof Serafin
Juvenia Kraków - Konrad Jarosz
Lechia Gdańsk Ogniwo Sopot - Bartosz Marczyński
Orkan Sochaczew - Karina Karlicka, Maciej Brażuk, Robert Małolepszy
Pogoń Siedlce - Adrian Miałkowski
SKRA Warszawa Posnania Poznań Porządek obrad:
1. dyskusja nad sprawą protestu sędziów PZR
2. Sprawy kontuzji zawodników i konsekwencji dla Klubów Ekstraligi
3. Sprawy dyscyplinarne
4. Informacja z prac Zarządu PZR
5. Sprawa koordynacji meczów Ekstraligi w rundzie wiosennej
6. Sprawy różne
Porządek przyjęto jednogłośnie.
(…)
Rada Ekstraligi zwraca się z prośbą o niezwłoczne wyznaczenie terminu spotkania przedstawicieli RE
z Zarządem PZR w sprawie opracowania procedur medycznych, ubezpieczeniowych oraz umownych
dotyczących kontuzji Reprezentantów.
Rada Ekstraligi zwraca się z prośbą o niezwłoczne wyznaczenie terminu spotkania przedstawicieli RE
z KGiD oraz KO w sprawie wypracowania procedur i form współpracy mających na celu optymalizację
postepowań dyscyplinarnych.
Rada Ekstraligi, w związku z wejściem w życie zmian w przepisach gry w rugby począwszy od rundy
wiosennej, zwraca się z wnioskiem o wyznaczenie przez Kolegium Sędziów bądź Zarząd PZR
spotkania szkoleniowego Kolegium Sędziów ze sztabami trenerskimi Klubów Ekstraligi w najbliższym
możliwym terminie.
Kolejne posiedzenie wyznaczyć w terminie 14 dni.

Protok ł
posiedzenia on-line Rady Ekstraligi Rugby
z dnia 14 kwietnia 2021 roku
Lista obecności:
Arka Gdynia Budowlani Lublin - Norbert Tomaszewski, Jacek Zalejarz
Budowlani Rugby Łódź - Mirosław Żórawski, Krzysztof Serafin
Juvenia Kraków Lechia Gdańsk - Maciej Olszewski
Ogniwo Sopot - Bartosz Marczyński
Orkan Sochaczew - Robert Małolepszy
Pogoń Siedlce - Adrian Miałkowski
SKRA Warszawa Sparta Jarocin - Bartosz Włodarek
Porz dek obrad:
1. dyskusja nad propozycją PZR w zakresie określenia roli Komisji Rady Ekstraligi
2. Omówienie kalendarza transmisji telewizyjnych rozgrywek Ekstraligi
3. Wniosek do PZR o ujawnienie treści umów z TVP oraz Kanał Sportowy
Porządek przyjęto jednogłośnie.

Ad. 1 omówiono przedstawioną przez r.pr. Łukasza Klimczyka propozycję Zarządu PZR w zakresie
przyjętego regulaminu Komisji Rady Ekstraligi.
Uchwała nr 1
Rada Ekstraligi zwraca się z prośbą o zmianę stanowiska Zarządu PZR w sprawie powołanie "Komisji
Specjalistycznej ds Zarządzania Rozgrywkami Ekstraligi".
W związku z tym Rada Ekstraligi zwraca się do Zarządu PZR z uprzejmą prośbą o zmianę stanowiska
wyrażonego w piśmie mecenasa Klimczyka skierowanego do naszego gremium.
Rada Ekstraligi wnioskuje o przekazanie jej części kompetencji zarządczych dotyczących rozgrywek
Ekstraligi i w tej sprawie jest gotowa do podjęcia rozmów w ramach zespołu powołanego przez Zarząd PZR.
Skład tego zespołu zostanie ustalony w ramach porozumienia.

ó

ą

Prosimy o wprowadzenie tej sprawy na najbliższe posiedzenie Zarządu.

Ad 2
omówiono kolizyjne terminy spotkań oraz przyjęto część zmian.

Ad 3
Uchwała nr 2
Rada Ekstraligi zwraca się z prośbą do Zarządu PZR o udostępnienie treść umów, jakie zostały zawarte z
TVP i Kanałem Sportowym w zakresie, jakim dotyczą one Ekstraligi.

Na tym posiedzenie zakończono.

Wyciąg z Protokołu
posiedzenia on-line Rady Ekstraligi Rugby
z dnia 3 marca 2021 roku
Lista obecności:
Arka Gdynia - za pomocą komunikatora - Mateusz Dąbrowski
Budowlani Lublin - Norbert Tomaszewski,
Budowlani Rugby Łódź - Mirosław Żórawski
Juvenia Kraków - Łukasz Kościelniak
Lechia Gdańsk - za pomocą komunikatora - Maciej Olszewski

Ogniwo Sopot - Bartosz Marczyński
Orkan Sochaczew - Robert Małolepszy, Maciej Brażuk
Pogoń Siedlce - Adrian Miałkowski,
SKRA Warszawa - za pomocą komunikatora - Łukasz Nowosz
Sparta Jarocin - Bartosz Włodarek

Porządek obrad:
1. Wniosek o przedłużenie okienka transferowego do dnia 30 kwietnia 2021 r.
2. Budowlani Lublin - Wniosek o zwiększenie ilości obcokrajowców.

3. Uchwała w zakresie przyjęcia projektu Regulaminu Rady Ekstraligi
4. Informacja na temat transmisji telewizyjnych
Głos zabrał Łukasz Kościelniak - poinformował o podjęciu dziś przez Zarząd PZR decyzji w tym zakresie. W
związku z bezprzedmiotowością pkt. 1, Rada zdjęła sprawę z porządku obrad.
Ad. 2
Wynik: 5 do 5, Rada nie przyjęła rekomendacji w tym zakresie.
Ad 3
Rekomendacja przyjęcia Regulaminu Komisji Rady Ekstraligi (tekst w załączeniu)
za 8, 2 Kluby nie głosowały

Ad 4. Głos zabrał Robert Małolepszy i przedstawił informację z rozmów z firmami produkcyjnymi.
Zaproponował 3 standardy transmisji:

1. Telewizyjny - taki jak do tej pory, idzie do TVP

2. Kanał Sportowy - trzy kamery, komentarz, grafiki (ewentualnie powtórki)
3. Dwie kamery, komentarz, grafiki do Ekstraliga Rugby

Głosowanie o wprowadzeniu 3 standardów transmisji TV:
Za 10
Głosowanie o powołaniu koordynatora transmisji telewizyjnych w osobie Roberta Małolepszego
Za: 8, 1 głos przeciwny, 1 głos wstrzymujący

Wniosek o uzupełnienie Regulaminu KRE o zapis, że Przewodniczący przesyła do Zarządu treść rekomendacji
KRE, bez całej treści protokołu.
Przesłać do Zarządu PZR wraz z prośbą o przyjęcie w terminie nie dłuższym niż do 15 marca 2021 r.
Za: 8, 2 kluby nie głosowały
Wniosek o dopuszczenie Przewodniczącego KRE do udziału w posiedzeniach Zarządu PZR.
Za: 8, 2 kluby nie głosowały
Rekomendacja Rady Ekstraligi o dopuszczenie Przewodniczącego Rady Ekstraligi do udziału we wszystkich
posiedzeniach Zarządu PZR.
Wniosek o zapewnienie przez PZR środków finansowych na zatrudnienie Komisarza rozgrywek Ekstraligi
oraz promocję medialną rozgrywek.
Za: 8, 2 kluby nie głosowały
Rada Ekstraligi rekomenduje Zarządowi PZR zapewnienie środków finansowych na zatrudnienie Komisarza
rozgrywek Ekstraligi oraz na promocję medialna Ekstraligi.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protok ł
posiedzenia on-line Rady Ekstraligi Rugby
z dnia 15 grudnia 2020 roku
Lechia Gda sk – Maciej Olszewski
Arka Gdynia – nieobecny przedstawiciel
Juvenia Krak w - Łukasz Kościelniak, Konrad Jarosz
Budowlani Lublin - Jacek Zalejarz
Rugby Ł d – Mirosław Żórawski
Pogo Siedlce - Adrian Miałkowski
Orkan Sochaczew - Robert Małolepszy, Maciej Brażuk
Ogniwo Sopot – Bartosz Marczy ski,
Skra Warszawa – Łukasz Nowosz
Sparta Jarocin – nieobecny przedstawiciel
Porz dek obrad:
Zatwierdzenie kalendarza rundy wiosennej Ekstraligi Rugby oraz terminów rozegrania zaległych kolejek
rundy jesiennej.
Głos zabrał Jacek Zalejarz omawiając uprzednio przesłany Klubom przez przewodniczącego Rady, projekt
kalendarza rozgrywek.
Dyskusja:
- sprawy kalendarza
- Sprawy rozgrywek poszczególnych kadr
- sprawy regulaminowe
- Sprawy transmisji telewizyjnych
Rada Ekstraligi zwraca się do Zarządu PZR o przedstawienie informacji o stanie umów, finansów oraz
zapatrywań w zakresie realizowanego projektu transmisji rozgrywek Ekstraligi w rundzie wiosennej.
W dyskusji wszystkie Kluby zadeklarowały chęć kontynuacji tego projektu.
Rada zwraca uwagę na wewnętrzną rozbieżności i brak spójności przepisów PZR w tym regulaminów,
również niezgodność z regulacjami World Rugby. Okoliczności te wymagają szerokiej dyskusji
zainteresowanych stron i organów PZR i gruntownej nowelizacji. Warunki pandemii niosą szczególne
potrzeby dostosowania przepisów, jednak, mimo deklaracji nie zostały one wprowadzone.
Okoliczności powyższe mają kluczowe znaczenie również w kwestii opracowania kalendarza rozgrywek.
Kolejne posiedzenie Rady Ekstraligi zaplanowano na dzień 30 grudnia br. godz. 18.00 na platformie ZOOM.
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ń

ą

Na tym posiedzenie zako czono.

Protokoł
posiedzenia on-line Rady Ekstraligi Rugby
z dnia 8.06.2020 r.
Lechia Gdansk – Maciej Olszewski
Arka Gdynia – Daniel Bartkowiak,
Juvenia Krakow - Łukasz Koscielniak, Konrad Jarosz
Budowlani Lublin – Norbert Tomaszewski
Rugby Łodz – Krzysztof Serafin, Mirosław Zorawski
Pogon Siedlce - Adrian Miałkowski
Orkan Sochaczew –Robert Małolepszy
Ogniwo Sopot – Bartosz Marczynski, Rafał Hałeła
Skra Warszawa – Tomasz Borkowski
Zaproszeni goscie: Sparta Jarocin – Bartosz Włodarek
Porzadek obrad:
1.wniosek formalny złożony przez Budowlani Lublin o odwołanie posiedzenia i wyznaczenie kolejnego po
decyzji Rugby Europe w zakresie terminow rozgrywek europejskich.
Arka Gdynia - przeciw
Lechia Gdansk - przeciw
Juvenia Krakow - przeciw
Budowlani Lublin - za
Orkan Sochaczew - przeciw
Ogniwo Sopot - za
Pogon Siedlce - przeciw
Rugby Łodz - przeciw
SKRA Warszawa - przeciw
2. rozpoczecie rozgrywek Ekstraligi 2020/2021 w dniach 1/2 sierpnia 2020 roku
Lechia Gdansk - za
Juvenia Krakow - za
Budowlani Lublin - przeciw
Orkan Sochaczew - za
Ogniwo Sopot - przeciw
Pogon Siedlce - za
Rugby Łodz - za
SKRA Warszawa – za
Arka Gdynia – wstrzymujący

3. wniosek o niezwłoczne wydanie uchwały Zarządu okreslającą termin i sposob przekazania
dofinansowania transmisji w rundzie jesiennej 2020 sezonu Ekstraligi 20/21
4. wniosek o zobowiązanie PZR do przedstawienia terminarza rozgrywek, w terminie do 15.06.2020 r. oraz
okreslenia terminu startu rozgrywek Ekstraligi oraz okreslenie formuły pucharowej do dnia 10.06.2020
łącznie 3 i 4
Lechia Gdansk Juvenia Krakow - za
Budowlani Lublin - za
Orkan Sochaczew - za
Ogniwo Sopot - za
Pogon Siedlce - za
Rugby Łodz - za
SKRA Warszawa – za
Arka Gdynia –
Rekomendacje Rady Ekstraligi Rugby dla Zarzadu PZR:
Kluby Ekstraligi Rugby zrzeszone w Radzie Ekstraligi rekomendują Zarządowi PZR
1. okreslenie terminu rozpoczecia rozgrywek Ekstraligi Rugby w sezonie 2020/21 na weekend 1-2
sierpnia 2020 roku
2. niezwłoczne okreslenie terminu i sposobu przekazania dofinansowania transmisji w rundzie
jesiennej 2020 sezonu Ekstraligi 20/21
3. przedstawienie terminarza rozgrywek, w terminie do 15.06.2020 r. oraz okreslenie terminu startu
rozgrywek Ekstraligi oraz okreslenie formuły pucharowej do dnia 10.06.2020
Kolejne posiedzenie Rady Ekstraligi zaplanowano niezwłocznie po przedstawieniu kalendarza rozgrywek.
Na tym posiedzenie zakonczono.

Protokół
posiedzenia on-line Rady Ekstraligi Rugby
z dnia 27.05.2020 r.
Lista obecności:
Lechia Gdańsk – Arkadiusz Klusek, Maciej Olszewski
Arka Gdynia – Mateusz Dąbrowski
Juvenia Kraków - Łukasz Kościelniak, Konrad Jarosz
Budowlani Lublin – Jacek Zalejarz
Rugby Łódź – Krzysztof Serafin, Mirosław Żórawski
Pogoń Siedlce - Adrian Miałkowski
Orkan Sochaczew – Robert Małolepszy, Maciej Brażuk
Ogniwo Sopot – Bartosz Marczyński
Skra Warszawa – Łukasz Nowosz
Zaproszeni goście:
RC Białystok – Mateusz Perzyna
Sparta Jarocin – Bartosz Włodarek
Porządek obrad:
1.

deklaracje udziału w Pucharze Polski Ekstraligi Rugby (2/3 weekendy)

Deklaracja udziału złożyły: Lechia Gdańsk, Juvenia Kraków, Budowlani Lublin, Orkan Sochaczew, Ogniwo
Sopot, Pogoń Siedlce
odmowa udziału: Rugby Łódź, SKRA Warszawa
Arka Gdynia złoży oświadczenie po spotkaniu z władzami Gdyni w dniu 1.06.2020 r.
2.

rozpoczęcie rozgrywek Ekstraligi 2020/2021

propozycja ze strony Rugby Łódź, PZR: 1/2 sierpnia
3.

system rozgrywek i regulamin (sprawy cudzoziemców, młodzieżowców, opłaty, transmisje)

każdy z każdym;
wsparcie kwotowe ze strony PZR – 50 000 zł na transmisje TV w 2020 roku.
ilość obcokrajowców w drużynie
młodzieżowcy
4.

program pomocowy PZR dla klubów

5.

wolne wnioski
Omówiono sprawy wskazane w porządku obrad. Pod głosowanie poddano:

1.

przesunięcie wejścia w życie 2 etapu „Programu Młodzieżowiec” na wiosnę 2021 r.

za: Arka, Juvenia, Pogoń, Łódź, Skra, Lublin, Lechia wynik:7
przeciw: Ogniwo, Orkan wynik: 2

2.

ustalenie ilości obcokrajowców obecnych na boisku na (3/5)

za utrzymaniem 3 – Pogoń, Juvenia, Ogniwo, Arka, Lublin, Orkan, Lechia wynik: 7
za wprowadzeniem 5 – Skra, Łódź, wynik: 2
Rekomendacje Rady Ekstraligi Rugby dla Zarządu PZR:
Kluby Ekstraligi Rugby zrzeszone w Radzie Ekstraligi rekomendują Zarządowi PZR wprowadzenie do
Regulaminu Ekstraligi w sezonie 2020/2021 przesunięcie obowiązywania pkt. 2 programu „młodzieżowiec” na
wiosnę 2021 r. a nadto pozostawienie wymogu posiadania nie więcej niż 3 zawodników zagranicznych na boisku
w całym sezonie rozgrywkowym.
Przewodniczący poinformował o zwołaniu kolejnego posiedzenia Rady Ekstraligi niezwłocznie po
określeniu przez PZR wstępnego harmonogramu rozgrywek.
Na tym posiedzenie zakończono.

Posiedzenie Rady Ekstraligi Rugby
Łódź, 2 lutego 2020 roku
Obecni:
1. Arka Gdynia rep. przez Daniela Bartkowiaka
2. Master Pharm Rugby Łódź SA rep. przez Krzysztofa Serafina, Mirosława Żórawskiego
3. Orkan Sochaczew rep. przez Roberta Małolepszego
4. Lechia Gdańsk rep. przez Arkadiusza Kluska
5. Skra Warszawa rep. przez Tomasz Borkowski, Łukasza Nowosza
6. Ogniwo Sopot rep. przez Bartosza Marczyńskiego
7. Juvenia Kraków rep. przez Łukasza Kościelniaka, Konrada Jarosza
8. Pogoń Siedlce rep. przez Adriana Miałkowskiego
Goście: Pan Przemysław Szyburski, Pan Mirosław Jabłoński
Nieobecni: KS Budowlani Lublin
Program obrad:
1. transmisje telewizyjne – podsumowanie rundy jesiennej i dalsza realizacja projektu
2. stanowisko Rady w sprawie nałożonych na Kluby kar
3. wolne wnioski
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Ekstraligi – Bartosz Marczyński, sprawdzając listę
obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Nadto przedstawił porządek obrad Rady.
Ad. 1
Głos zabrał Robert Małolepszy przedstawiając sprawozdanie z realizacji projektu w rundzie jesiennej.
Przedstawił przyczyny powstania zaległości w płatnościach na rzecz realizatora transmisji. Łączna
kwota zaległości to 26 000 zł. Omówiono sprawę odmowy wliczenia opłaty do kosztów wydania
licencji klubowych, co spowodowało naliczenie 23% VAT zamiast zwolnienia z tego podatku.
Podkreślono potrzebę uregulowania transmisji z ich realizatorem, z którym do dnia posiedzenia Rady
PZR nie podpisał umowy.
Robert Małolepszy przedstawił sprawozdanie z badania wartości medialnej poszczególnych
transmisji a nadto statystyki oglądalności, które generalnie plasują się powyżej średniej oglądalności
kanału Polsat Sport Fight. Omówiono przyczyny niskiej oglądalności niektórych spotkań a wnioski i
zalecenia zostaną omówione w dalszej części.
Krzysztof Serafin oraz Mirosław Żórawski wskazali na sytuację finansową Klubu w związku z
odmową przyznania dotacji miejskiej i w tym kontekście zadeklarowali dalszy udział drużyny w
rozgrywkach i wolę uczestnictwa w projekcie Ekstraliga Rugby w tym i transmisjach telewizyjnych.
Złożyli wniosek o odroczenie płatności na rzecz firmy producenckiej.
Arkadiusz Klusek wskazał na sytuację finansową Klubu w związku z brakiem określenia dotacji

miejskiej. Zadeklarował uczestnictwo w projekcie Ekstraliga Rugby jednak nie wyraził woli
uczestniczenia w transmisjach telewizyjnych. Złożył wniosek o odroczenie płatności na rzecz firmy
producenckiej.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o pokryciu przez Kluby zaległości, po 2900 zł
każdy z Klub, w terminie do końca lutego 2020 roku i przeznaczeniu nadwyżki na cele promocji
„Ekstraligi Rugby 2020”.
Wyniki głosowania:
Arka Gdynia – za
Budowlani Rugby SA – głos wstrzymujący
Orkan Sochaczew – za
Ogniwo Sopot – za
Lechia Gdańsk – głos wstrzymujący
Skra Warszawa – za
Pogoń Siedlce – za
Juvenia Kraków – za
po telefonicznej konsultacji KS Budowlani Lublin odda głos po zapoznaniu z protokołem
Wynik: 6 głosów ZA, 2 głosy wstrzymujące.
Omówiono projekt transmisji telewizyjnych w rundzie wiosennej 2020, który w związku z
oświadczeniami 2 Klubów został zmodyfikowany:

Kolejka X - 07/08.03.2020

Kolejka XI - 14/15.03.2020

Kolejka XII - 04/05.04.2020

Arka Gdynia v MKS Ogniwo

15.03 g. 13.00 RC Orkan v RC
Arka Gdynia

Arka v Master Pharm

RC Lechia v Master Pharm

Budowlani v RzKS Juvenia

MKS Ogniwo v Awenta

RzKS Juvenia v
Skra Warszawa

Awenta v RC Lechia

RC Lechia v OKS Skra

KS Budowlani v RC Orkan

Master Pharm v MKS Ogniwo

Juvenia v RC Orkan

Kolejka XIII - 11.04.2020

Kolejka XIV - 02/03.05.2020

Kolejka XV - 09/10.05.2020

RzKS Juvenia v RC Arka

RC Arka v Awenta

Juvenia v Lechia

KS Budowlani v RC Lechia

Master Pharm v OKS Skra

9.05 g. 13.00
Orkan v MKS Ogniwo

Skra v MKS Ogniwo

Ogniwo v KS Budowlani

Budowlani v Master Pharm

Awenta v Master Pharm

RC Lechia v RC Orkan

10.05 Skra v Awenta

Kolejka XVI - 16/17.05.2020

Kolejka XVII - 23/24.05.2020

Kolejka XVIII - 30/31.05.2020

Arka v Skra

RC Lechia v Arka

Arka v Budowlani Lublin

Awenta v KS Budowlani

Juvenia v Master Pharm

30. 05 godz. 13 Orkan v OKS
Skra (brak stadionu na
niedzielę)

Master Pharm v RC Orkan

23.05 godz. 15
RC Orkan v Awenta Pogoń

Pogoń Siedlce v RzKS Juvenia

Ogniwo v Juvenia

KS Budowlani v OKS Skra

Ogniwo Sopot v RC Lechia

(tekst czerwony – transmisje
telewizyjne)
(tekst zielony – transmisje
internetowe – kanał na
youtube.com)

Kluby jednogłośnie zaakceptowały przedstawiony harmonogram. KS Budowlani Lublin, w
rozmowie telefonicznej zaakceptował zaproponowany termin rozegrania transmitowanego meczu.
Omówiono kluczowe założenia dla rundy wiosennej 2020:
1. transmisja telewizyjna meczy – niedziela godz. 13 – 13.30
2. pozostałe mecze kolejki nie mogą kolidować z transmisją
3. promocja transmitowanego przez Polsat spotkania przez WSZYSTKIE Kluby we własnych
mediach społecznościowych
4. stworzenie kanału youtube „Ekstraliga Rugby” i transmisje pozostałych meczy na tym kanale.
Konieczna koordynacja czasowa transmisji internetowych!
5. Zapewnienie przez gospodarzy niezbędnych warunków technicznych tj. bezpiecznego
podwyższenia dla kamer, zapewnienie zasilania i łącza internetowego
6. zawarcie umów z realizatorem transmisji przez Klub – gospodarza i przedpłata za transmisję
min. na 2 tygodnie przed meczem
7. publikacja składów drużyn przynajmniej na 1 dzień przed meczem
8. publikacja przez gospodarza wyniku meczu nie później niż 2 godziny po jego zakończeniu,
publikacja zdjęć ze spotkania a jeśli będzie to możliwe – konferencje/wywiady pomeczowe
Kluby przyjęły powyższe założenia jednogłośnie.
Omówiono założenia do promocji marki „Ekstraliga Rugby:
1. przygotowanie projektów znaku graficznego do lutego 2020 r. (deklaracja Juvenii, Orkana)
2. głosowanie internetowe i wyłonienie znaku graficznego wraz z wielkością znaku do dnia 16
lutego br.
3. zamieszczenie znaku graficznego na strojach WSZYSTKICH drużyn, począwszy od X kolejki!

4. Obowiązkowe zamieszczenie znaku Ekstraligi na ściankach sponsorskich, materiałach
klubowych, portalach społecznościowych Klubów

5. obowiązkowe zamieszczenie banerów Ekstraliga Rugby na stadionach w liczbie nie mniejszej
niż 3 (po przeciwnej stronie niż kamery transmitujące mecz, prawy i lewy róg dłuższego boku
boiska oraz wyśrodkowany na dłuższym boku boiska) po 1 ochraniaczu na słupach bramki z
obu strony boiska.

Określono najbliższe cele dla projektu Ekstraliga Rugby:
1. Logo/znak graficzny i jego popularyzacja
2. stworzenie oferty sponsorskiej
3. stworzenie struktury prawnej
W ramach wolnych wniosków, omówiono wnioski do Zarządu PZR:
1. Rada Ekstraligi Rugby wnioskuje o pomoc dla Klubów, które nie mogą uregulować zaległości
poprzez wyłożenie niezbędnych pieniędzy do końca lutego 2020 r. przez Związek i rozliczenie
ich z Klubami, którym udzielono wsparcia w późniejszym okresie.
2. Rada Ekstraligi wnioskuje o zawieszenie wykonania nałożonych na Kluby Masterpharm
Budowlani Łódź SA i Pogoń Siedlce kar pieniężnych.

Pan Mirosław Jabłoński przedstawił Klubom ofertę prowadzenia transmisji internetowych wraz
z oprawą medialną wydarzenia.

Przewodniczący, wobec wyczerpania porządku posiedzenia, zamknął obrady.

Posiedzenie Rady Ekstraligi Rugby
Gdańsk, 18 listopada 2017 roku
1. Arka Gdynia – Tomasz Witt
2. Budowlani Lublin – Jacek Zalejarz
3. Budowlani Rugby SA Łódź– odwołano przyjazd
4. Orkan Sochaczew – Krzysztof Dłutek
5. Lechia Gdańsk – Piotr Płoszaj
6. Skra Warszawa – Tomasz Borowski
7. KS Budowlani Łódź – Ryszard Wiejski - Wolschendorf (przedłożone pełnomocnictwo)
8. Ogniwo Sopot – Bartosz Marczyński
9. Juvenia Kraków – Leszek Samel
10. Paweł Prokopowicz - przedstawiciel Rady II Ligi

Program obrad:
1. Określenie roli i decyzyjności Rady Ekstraligi;
2. Kalendarz rozgrywek 2018; ilość meczy w sezonie Ekstraligi; utrzymania rozgrywek ligowych
na 3 poziomach
3. Spotkanie przed sezonem sędziowie/trenerzy
4. Weryfikacja boisk rugby, sprawy organizacyjne
5. Obsada sędziowska, sędzia liniowy przedstawicielem okręgu (klubu);
6. Obecność karetki na meczach jako obowiązek od sezonu 2018
7. powołanie Komisarza Rozgrywek Ekstraligi
Ad 1.
Jednogłośnie:
Rada rekomenduje Zarządowi PZRugby powołanie Komisji Specjalistycznej Zarządu PZRugby – Rada
Ekstraligi Rugby.
Zwrócić się do Zarządu PZR o ustanowienie regulaminu Komisji Specjalistycznej Zarządu – Rady
Ekstraligi, w tym o wprowadzenie zapisu:
„Uchwały Rady Ekstraligi zapadają zwykłą większością głosów Klubów Ekstraligi Rugby w pierwszym
terminie. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, uchwały zapadają zwykłą większością
głosów reprezentowanych Klubów Ekstraligi Rugby w drugim terminie.”
−

Zwrócić się do Zarządu PZR o przygotowanie zmian do Statutu PZR umożliwiające
wprowadzenie jako organu PZR do spraw rozgrywek Ekstraligi Rugby – Rady Ekstraligi Rugby.

Ad 2.
Dyskusja:
Paweł Prokopowicz:
II Liga składa się obecnie z 13 drużyn. Kluby z góry tabeli są zainteresowane grą na wyższym
poziomie. Co więcej pokazały w trakcie ostatnich sezonów, że są na to gotowe również logistycznie.
W sezonie 2017 był 1 walkower.
Jak pokazał sezon 2017 I Liga nie funkcjonowała, zatem konieczna jest jej przebudowa.
Jacek Zalejarz przedstawił kalendarz już znanych rozgrywek. Poinformował, że na potrzeby
rozgrywek ligowych w sezonie 2018 dostępnych jest 20 terminów.
Propozycje rozgrywek, dla 10 drużyn (w tym KS Budowlani Łódź i SKRA Warszawa):
1. Rozegranie 18 kolejek „mecz/rewanż” i finał

2. Faza wstępna – podział na 2 grupy wg rankingu sezonu 2017 (grupa A: Budowlani SA, Lechia, Arka,
Orkan, KS Budowlani Łódź, grupa B: Ogniwo, Pogoń, KS Lublin, Juvenia, SKRA) i gra „mecz/rewanż”
w grupach.
Faza II podział na grupę „Mistrzowską” 6 drużyn i „Trophy” 4 drużyny.
W przypadku nieprzystąpienia którejkolwiek z drużyn do rozgrywek, system rozgrywek na zasadzie
mecz/rewanż.
W przypadku wycofania którejkolwiek z drużyn na etapie Fazy wstępnej, faza II odbywa się na
zasadzie 6 drużyn w grupie mistrzowskiej i pozostałe drużyny Trophy.
W przypadku wycofania, punktacja będzie liczona w grupach, od nowa.
Wprowadzenie sankcji wycofania z rozgrywek – degradacja do II Ligi, kara finansowa.
Głosowanie:
Jednogłośnie – utworzenie Ekstraligi składającej się z 10 drużyn
Jednogłośnie – mecz barażowy pomiędzy drużynami spadkową z Ekstraligi i awansującą z I Ligi na
boisku drużyny z wyższej ligi.
Jednogłośnie – system rozgrywek wg propozycji 2
Jednogłośnie - powrót do rozgrywek jesień/wiosna począwszy od 2019 roku. Eksperyment wiosna/
jesień uznano za nieudany.
Jednogłośnie – utrzymanie 3 poziomów rozgrywek
Ad 3.
Rada rekomenduje zwołanie szerokiego spotkania celem omówienia problemów i ich rozwiązania w
gronie przedstawicieli Ekstraligi i Kolegium Sędziów. Proponowany termin 24.03.2018 r.
Ad. 4 W ocenie przedstawicieli Klubów, problem na poziomie Ekstraligi praktycznie nie występuje.
Kluby dostrzegają potrzebę weryfikacji przygotowania boisk i ścisłego przestrzegania przepisów przez
sędziów. Nie stwierdzono w sezonie 2017 problemu z piłkami meczowymi.
Ad 5 Rekomendacja zapewnienia obsługi 3 sędziów licencjonowanych na wszystkich meczach
Ekstraligi.
Ad 6 Rekomendacja wprowadzenia obowiązku zabezpieczenia karetki z przynajmniej 2 osobową
obsługą, pod rygorem walkowera.
Ad 7. Rekomendacja powołania Komisarza Rozgrywek Ekstraligi Rugby.

Kolejne spotkanie Rady Ekstraligi odbędzie się 24 marca 2018 roku (przy okazji meczu
Polska - Portugalia).

Posiedzenie Rady Ekstraligi Rugby
Warszawa, 18 marca 2016 roku
Obecni Członkowie:
1. Budowlani Łódź – Krzysztof Serafin
2. Orkan Sochaczew – Krzysztof Brymora
3. Lechia Gdańsk – Bogdan Jancen
4. Pogoń Siedlce – Grzegorz Muszyński
5. Skra Warszawa – nie stawił się przedstawiciel Klubu
6. Arka Gdynia - nie stawił się przedstawiciel Klubu
7. Ogniwo Sopot – Bartosz Marczyński
Goście:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prezes Zarządu Serge Bosca
Wiceprezes Zarządu PZR – Grzegorz Kacała
członek Zarządu PZR – Bartosz Chudzik
członek Zarządu PZR – Jacek Zalejarz
członek Zarządu PZR – Wojciech Kołodziej
członek Zarządu PZR – Bartosz Ryś
Sekretarz Generalny PZR – Robert Małolepszy
Jarosław Komorowski
Mirosław Żórawski

Program obrad:
1. omówienie sprawy wycofania z rozgrywek Posnani Poznań
2. ukonstytuowanie Rady Ekstraligi
3. system rozgrywek

Ad 1.
- Rada rekomenduje wprowadzenie kompleksowej regulacji w przepisach PZR sytuacji wycofania drużyny z
rozgrywek a w szczególności opracowania planu naprawczego dla klubu zagrożonego wycofaniem.
Ad 2.
Jednogłośnie, wprowadzić do regulaminu Rady Ekstraligi Rugby:
„Uchwały Rady Ekstraligi zapadają zwykłą większością głosów Klubów Ekstraligi Rugby w pierwszym
terminie. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, uchwały zapadają zwykłą większością
głosów reprezentowanych Klubów Ekstraligi Rugby w drugim terminie.”
Zwrócić się do Zarządu PZR o wprowadzenie regulaminu Komisji Specjalistycznej Zarządu – Rady Ekstraligi.
Zwrócić się do Zarządu PZR o przygotowanie zmian do Statutu PZR umożliwiające wprowadzenie jako organu
PZR do spraw rozgrywek Ekstraligi Rugby – Rady Ekstraligi Rugby.
Ad 3.
Rekomendacja wprowadzenia rozrywek wiosna – jesień począwszy od 2017 roku. Finał 11 listopada 2017
roku

Kolejne spotkanie Rady Ekstraligi odbędzie się w miesiącu kwietniu.
Dokładny termin Kluby uzgodnią niezwłocznie.

KOMUNIKAT RADY EKSTRALIGI
W dniu 30 stycznia 2016 w Jarocinie odbyło się kolejne Posiedzenie Rady Ekstraligi
Rugby, w którym udział wzięli:
Obecni Członkowie:
1. Budowlani Łódź – Krzysztof Serafin
2. Orkan Sochaczew – Krzysztof Brymora
3. Lechia Gdańsk – Bogdan Jancen
4. Ogniwo Sopot – Bartosz Marczyński
5. Pogoń Siedlce – Andrzej Kozak
Goście:
1. Sekretarz Generalny PZR – Robert Małolepszy
2. Trener Reprezentacji 7 – Krzysztofa Folc
3. Trener Reprezentacji U18 – Krzysztof Okapa
4. Trener Reprezentacji Seniorów – Marek Płonka
5. członek Zarządu PZR – Bartosz Chudzik
6. członek Zarządu PZR – Grzegorz Kacała
7. Krzysztof Krzewicki
8. Mirosław Żórawski
9. Maciej Misiak
10. Bogdan Wróbel
Program obrad:
1. Wiek i sposoby zmiany barw klubowych,
2. „Okienka” transferowe,
3. Termin rozpoczęcia sezonu 2016/2017
4. System rozgrywek w sezonie 2016/17
5. Terminy rozgrywek w sezonie 2016/17
6. Koordynacja akcji kadry i Ekstraligi, w tym w sezonie 2015/2016
7. Sprawy bieżące
- Spotkanie z Kolegium Sędziów oraz szerokiej Rady Trenerów
Ad 1. Sprawę przedstawił Bartosz Chudzik, który przedstawił wniosek zawodników
Reprezentacji Polski Seniorów.
Rekomendacja: Opracowanie przez PZR i przedstawienie Radzie Ekstraligi wzoru
kontraktu.
Propozycja wzoru kontraktu złożona przez Kancelarię, zostanie przedstawiona członkom
Rady wraz z niniejszym protokołem.
Ad 2. Sprawa okienek transferowych winna zostać uregulowana łącznie z opracowaniem
wzoru kontraktu.
Ad 3 - 6. Omówiono kalendarz rozgrywek wiosennych rozgrywek 2015/2016 i potrzebę
rozwiązania problemu nakładających się terminów.
Gra polskiej reprezentacji w GPS 7, konieczność przygotowania kadry do gier z takimi
zespołami jak Francja czy Wielka Brytania, nakładaniem się terminu gry kadry w turnieju w
Nancy z ligą, pojawił się pomysł skrócenia rozgrywek wiosennych Ekstraligi o dwie kolejki.
Rada Ligi wspólnie z Zarządem wypracują sposób skrócenia.
Do wyboru są dwie metody – metoda czterech meczów w fazie finałowej po dwa dla
każdego zespołu na własnym boisku lub metoda play-off.

Ustalenie: Jednogłośne opowiedzenie się Klubów Ekstraligi za skróceniem rozgrywek
wiosennych. Sprawa do konsultacji w drodze elektronicznej po przedstawieniu symulacji
zmian przez Macieja Misiaka. Termin do 6 lutego 2016 roku.
Rekomendacja: Zmiany systemu rozgrywek z jesień wiosna, na wiosna jesień z
zaznaczeniem, że finał odbywać się będzie zawsze w dniu 11 listopada. Do maja należy
opracować system przejścia do nowego systemu.
Ad 7.
- Rekomendacja: Rozpoczęcia prac na wprowadzeniem rugby do gimnazjów, rozpoczęcie
rozmów w sprawie ewentualnego utworzenia SMS (Łódź, Gdańsk)
- Rekomendacja: Wypracowania systemu komunikacji między trenerami, klubami,
kadrami (powołania, koordynacja rozgrywek, zgrupowań). Ustalić stałą listę ludzi, którzy
mają odpowiadać w klubach za kontakty ze związkiem, trenerami itp.
- Rekomendacja: Wobec braku wprowadzania rekomendowanych zmian, zasadą
dalszych prac powinien być obowiązek Zarządu do podjęcia prac w ciągu 30 dni od
publikacji protokołu z posiedzenia Rady Ekstraligi. Pożądane jest wypracowanie
regulaminu stosunków pomiędzy Zarządem PZR a Radą Ekstraligi.
- Rekomendacja: Przyspieszenia prac nad tłumaczeniem Handbook World Rugby,
- Rekomendacja: Zlecenia kancelarii prawnej przygotowania projektów regulaminów
Rady Ekstraligi, Rady Ligi, Rady Rugby 7.
Kolejne spotkanie Rady Ekstraligi przy okazji meczu Polska - Belgia. Miejsce i dokładny termin
zostaną przedstawione w późniejszym terminie.

KOMUNIKAT RADY EKSTRALIGI
W dniu 21 marca 2015 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ekstraligi, w którym
udział wzięli:
1. Artur Ryczowolski - Pogoń Siedlce
2. Bartosz Marczyński - Ogniwo Sopot
3. Krzysztof Serafin - Budowlani Łódź
4. Radosław Sołtys - Posnania Poznań
5. Jarosław Komorowski - Orkan Sochaczew
6. Piotr Płoszaj - Lechia Gdańsk
Pośród tematów spotkania, uczestnicy obradowali nad ujednoliceniem zasad
obowiązujących podczas meczów Ekstraligi, a w szczególności: transmisji spotkań,
jednolitych standardów stosowanych podczas rozgrywanych spotkań.
Przedstawiciele Klubów zobowiązali się do wprowadzenia i przestrzegania kilku zasad,
jak:
− stosowanie wyłącznie piłek meczowych uznanych producentów,
− wybór operatora transmisji on-line, określenia czasu reklamowego i jego
dystrybucji, promowania znaków PZR oraz Klubowych,
− zapewnienie odpowiedniej oprawy meczowej, w tym konferansjera, nagłośnienia,
podawania wyniku, widoczne oznaczenie osób funkcyjnych przy linii boiska,
− zapewnienie jednolitych strojów na oficjalnych meczach.
Członkowie Rady Ekstraligi uznali za kluczową współpracę z Kolegium Sędziowskim i
zadeklarowali delegowanie swoich kandydatów na kursy sędziowskie.
Zebrani postulują aby Kolegium Sędziów egzekwowało przestrzeganie porządku na
ławce rezerwowych. Pomocą w tym zakresie ma służyć wskazane wyżej obowiązkowe
oznaczenie osób funkcyjnych.
W pozostałych kwestiach związanych z sędziowaniem meczów, Rada Ekstraligi
postanowiła zaprosić przedstawiciela Kolegium Sędziów na kolejne spotkanie.
Zaproszenie zostało przekazane podczas NWWZG.
Na zakończenie spotkania, członkowie Rady poruszyli kwestię meczu finałowego
Ekstraligi. Przedstawiono rekomendację dla Zarządu PZRugby, w zakresie wymagań
obiektu, tj. rozgrywanie meczu finałowego na naturalnej nawierzchni, zapewnienie
warunków technicznych do transmisji telewizyjnej, pojemność powyżej 3,5 tys. widzów.
Przedstawiciele Klubów zarekomendowali sposób dokonania wyboru, w pierwszej
kolejności przez najwyżej sklasyfikowaną drużynę, w drugiej - druga drużyna, w trzeciej
kolejności przez Zarząd PZRugby,
Termin kolejnego spotkania ustalono na dzień 9 maja 2015 roku w Lublinie.

