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1. 2018: A magyar rögbi hősies éve

A Magyar Rögbi Szövetség Kiss Antal elnök úr vezetésével, a 2017-es évet is
túlszárnyalva, turbó üzemmódban vitte végig a 2018-as esztendőt, és hősies
küzdelemben teljesítette a rá váró kőkemény kihívásokat! Részletes
évértékelő itt olvasható.

2. Technikai igazgató kinevezése

Az MRgSZ technikai igazgatói posztról szóló pályázatának eredménye
Ezúton tájékoztatunk mindenkit, hogy a Magyar Rögbi Szövetség által kiírt
technikai igazgatói posztról szóló pályázatra 2018. december 28-ig két
pályázati anyag érkezett be. Az elnökségi szavazás eredménye a következő:
"Debreczeny Dénes: 4 szavazat;
"Sőlősi László: 3 szavazat;
"1 fő tartózkodott a szavazástól.
Ennek értelmében 2019-ben és 2020-ban a technikai igazgatói feladatokat
Debreczeny Dénes látja el. Pályázati anyagát itt olvashatják.

3. Sportigazgatók kinevezése

A Magyar Rögbi Szövetség elnöksége a Technikai Igazgató javaslata alapján
a női sportigazgatói posztra Szigeti Erikát, a férﬁ sportigazgatói posztra
Stiglmayer Gábort választotta meg. Mindkét kinevezés a 2019-es évre szól. A
két sportigazgatóval készült interjút az Mrgsz weboldalán olvashatják
hamarosan.

4. Játékvezetői képzési terv

2018 decemberében Farkas Kata és dr Mátrai Norbert egyeztetést folytatott
José Gorrotxategui-val, a Rugby Europe képviselőjével, mely eszmecserén
elhangzottakat alapul véve 3 éves képzési terv született. A részletes
koncepció itt olvasható.

5. Rugby Europe Level 3 Edzőképzés és Rugby Europe Level 2 Játékvezető

képzés
A február 20. és 22. között Malagán tartandó képzésre a Szövetség Peleskei
Tamást delegálta.
Tamás a FIT Wold Gorillák vezetőedzője, és az U18-as, valamint a felnőtt
férﬁválogatott mellett dolgozik.
Az utazási költségeket a World Rugby, a részvételt a Rugby Europe
ﬁnanszírozza.
A február 14. és 16. között Amszterdamban tartandó képzésre a Szövetség dr
Mátrai Norbertet delegálta.
A részvételt a Rugby Europe ﬁnanszírozza.

6. GDPR szabályzat közzététele
Az Európai Unió által kötelezővé tett adatvédelmi intézkedések
követelményeinek megfelelően közzétételre került a protokoll, amelyet itt
olvashatnak. Kérjük, hogy az egyes klubok is mielőbb készítsék el saját
adatvédelmi protokolljukat!

7. Olimpiai válogatottak fogadalma
Rögbi olimpiai kvaliﬁkációs csapataink esküt tettek Schmitt Pál elnök úr és
Kiss Antal elnök úr jelenlétében. Az eskü szövegét itt olvashatják.
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