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1. AZ ÖSSZPONTOSÍTÁS DIADALA
Első konferencia, Északi csoport MOLDOVA-MAGYARORSZÁG 16-31
A magyar rögbiválogatott 31-16-ra legyőzte Moldovát az Európai Nemzetek
Kupája-sorozat szombati mérkőzésén. A győzelem nagy bravúrnak számít, hiszen
Moldova tavaly még egy osztállyal feljebb játszott, s számos proﬁt vonultatott fel
ezen a találkozón is. Tovább...
2. KÖZÖSSÉGI ADOMÁNY A GYEREKRÖGBINEK
A brit és az ír nagykövet urakkal közösen Kiss Antal elnök úr részt vett a G&G
Wealth cég által szervezett jótékonysági whisky-kóstoló esten. Az esemény rendezői,
a többnyire a Magyarországon élő brit közösség tagjai, 300.000 forintot a magyar
gyerekrögbinek ajánlottak fel. Ezt az összeget a támogató cég - a szövetséggel
konzultálva - gyerek fejvédők vásárlására kívánja fordítani, mely fejvédők a klubokon
keresztül kerülnek majd kiosztásra.
3. JÁTÉKVEZETŐI TOVÁBBKÉPZÉS SZÁZHALOMBATTÁN
2018. november 10.
A továbbképzésen részt vett Kiss Antal elnök úr, valamint tizenegy játékvezető. Elnök
úr köszöntötte a résztvevőket és támogatásáról biztosította az elképzelések
megvalósítását, majd a következő témák kerültek "terítékre":
- versenynaptár alapján, mindenki által hozzáférhető elektronikus mérkőzésbeosztás
megszervezése;
- játékvezetői hármas fontossága;
- a mérkőzések előtti adminisztráció csökkentése a csapatok bevonásával;
- partjelzés fontossága;
- Level 2-es képzés szervezése a 2019. év elején.
4. 50 PERC KEVÉS VOLT - MAGYARORSZÁG- UKRAJNA 24: 48
Munkanap ide, munkanap oda a napsütéses őszi időben szépen benépesült a battai
stadion lelátója.
Szerte az országból, de még külföldről is érkeztek a szurkolók, édesapák,
édesanyák, gyerekek, öregﬁú rögbisek buzdították nemzeti csapatunknak.
És remek meccset láthattak. Mi is történt? Tovább...
5. RÖGBIBUSZ ÉS -FURGON
A Szövetség rögbi témájú, a sportágat népszerűsítő fóliával látta el saját furgonját és
a Neoline Kft. egyik 54 személyes buszát. Ez utóbbi bel- és külföldi útjai alkalmával
egyaránt reklámozza a magyar rögbit, illetve a magyar rögbiválogatottak is ezt a
járművet veszik majd igénybe buszos utazásaik alkalmával.
6. TECHNIKAI IGAZGATÓI PÁLYÁZAT (2019-2020 évre)
A Magyar Rögbi Szövetség pályázatot ír ki a 2019-2020-as évre technikai igazgatói
feladatkör ellátására.
Benyújtási határidő: 2018. december 28. Tovább...
7. BUDAPESTI RÖGBIKÖZPONT?
Előrehaladott tárgyalások folynak egy európai jógyakorlat meghonosítására, ahol
másik sporttággal közösen áll majd stadion Budapesten is a rögbisek számára.
Részletek hamarosan!
8. AZ MRGSZ VÁLASZA A MÉDIATALÁLGATÁSOKRA
A 24.hu november 30-i médiatámadására a Magyar Rögbi Szövetség közleményben
válaszolt. A közleményt a szövetség weboldalán olvashatják el. Tovább...

9. SZÉKESFEHÉRVÁRI FOCISTADION UTÁN RÖGBIFEJLESZTÉS
A Magyar Rögbi Szövetség elnöke, Kiss Antal Cser-Palkovics András polgármesterrel
találkozott; megegyeztek, hogy a most már hosszú ideje előkészített pályafejlesztési
tervet véglegesen befejezik. A szövetség és a város közös teherviselése jegyében
igazi "sportszentély" lehet a KÖFÉM pálya.
10. OLIMPIAI NŐI 7-ES FELKÉSZÜLÉSI HÉTVÉGE ÉVZÁRÓ BANKETTEL
A női válogatott az idei utolsó felkészülési hétvégéjét töltötte együtt december 1-2-án
Budapesten, a Népligetben. A lányok négy edzéssel zárják az évet 20 fő
részvételével. A tegnap délutáni tréningen Craig Dods vezetőedző meghívására a
klubokban dolgozó szakemberek is jelen voltak. Az esti évzáró ünnepséget követően
a klubok képviselői és a szakág vezetősége egy kerekasztal megbeszélésen vettek
részt. Szó volt az elmúlt évről, illetve a jövő évi terveinkről és teendőinkről.
A szakág nagyon eredményes évet tudhat maga mögött, mind az utánpótlás
létszámának növekedését, mind az Európa Bajnokságon elért 5. helyezését tekintve.
11. SZPONZORI SZERZŐDÉS A DORKO-VAL
Ötéves szponzori szerződést kötött a Magyar Rögbi Szövetség november elején a
Dorkoval; eszerint a válogatottak kimenő ruházati felszerelését tőlük vásároljuk meg
50%-os kedvezménnyel.
Kiváló referenciaként szolgál számunkra, hogy a Dorkonak az alábbi szövetségekkel
már fennálló szerződése van: Tenisz, MMA, Kempo, Brazil Ju Jitsu, Vízimentő, Padel,
Frizbi, Evezős szövetségek.
12. MADRIDI KONFERENCIA
Rugby Europe Nemzetközi Női Vezetői Konferenciát szervezett november 2-3-án,
ahol Farkas Kata és Vitéz Georgina képviselte a szövetséget.
A konferencián nyolc előadó az alábbi témákban adott elő:
-a Rugby World stratégiája és annak végrehajtása világszerte;
-a női rögbi Európában;
-a nemek közötti akadályok és sztereotípiák áttörése a sporton belül és kívül;
-akadályok a női vezetők előtt és azok leküzdése;
-a sokszínűség fontossága és előnyei egy szervezeten belül;
-a női rögbi lehetőségei és hatása a világ rögbijének fejlődésére.
Mindegyik előadás után workshop következett.
13. NŐI 7's TROPHY ISMÉT MAGYARORSZÁGON
A Rugby Europe hivatalossá tette a 2019-es év női Trophy programját, mely szerint
június 8-9-ig Budapest ad otthont az EB első fordulójának, ezt a második láb követi
szinte pontosan egy hónappal később Portugáliában, július 6-7-én. A lányok januártól
már az EB-re koncentrálnak, a technikai, taktikai edzések mellett folyamatosan
erőnléti és futóedzések is szerepelnek a felkészülési programjukban.

14. SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉS A WELL TRAVEL-LEL
A 2017-ben kötött szponzori megállapodást a Magyar Rögbi Szövetség és a Well
Travel idén is megerősítette egymás között: a sportos utazási iroda továbbra is
sportágunk kiemelt utaztatója.

15. EGYSÉGBEN AZ ERŐ
Végre megérkeztek a várva várt játékvezetői mezek!
Fontos számunkra, hogy a belső egységet külsőleg, a világ felé is
megmutathassuk: egység a játékosok, egység a játékvezetők között! Ebben (is)
rejlik egy csapat, egy szövetség ereje! Éljen a magyar rögbi!
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