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Magyar Rögbi Szövetség 2011. január 19-i elnökségi ülésén megszavazta az „Elit osztály”
programját, amelynek vezetésével Mézes Csabát bízta meg. A magyar férfi XV válogatottak
szakmai vezetésére az új igazgató január 31-ig tesz javaslatot.

A szövetség vezetése a Mézes Csaba által korábban széles körű konzultációban egyeztetett,
majd benyújtott programot támogatja. A programban foglaltak szerint a magyar válogatott
megfelelő felkészítéséhez szükséges lépések között a komoly, országos felmérés (csapatok
teljes körű szemlézésével), a nagy létszámú (45 fős) keret kialakítása, a megfelelő szintű
képzés (kis csapatok játékosai számára a nagyoknál edzés- és a nemzetközi klubversenyeken
játéklehetőség biztosítása) és a megfelelő regenerálódási lehetőség, egész évre tervezett,
gondos edzésprogrammal szerepelt.

Az „Elit osztály” azt jelenti, hogy az eredményesség érdekében fel kell állítani egy névsort
azokról a „védett” játékosokról, akikre a szövetségi edzők számítanak vagy számíthatnak az
U20, a senior XV és a 7s válogatottakban. A 45 legjobb játékos kiválasztása alapos
megfigyelés és 4-5 közös edzés után történik meg, majd megkezdődik a heti rendszerességű
közös felkészülés az U20, a senior XV és a 7s válogatottak versenyeire. A játékosokat edzői
javaslatok alapján válogatják majd ki, és személyes találkozó után, az egyéni igények
figyelembe vételével köt velük amatőrt sportolói szerződést az MrgSz.

A rendszer egyik legfontosabb eleme a harmonizált versenynaptár, amelyben zárt, egy hónapos
„ablakokat” kell létrehozni az egyes versenysorozatokra, amelyek az eddigi információink
alapján az alábbi időszakokat érintik 2011-ben:

- május: Európai Nemzetek Kupája-mérkőzés, Norvégia itthon (június 4.)

- június: 7s Európa-bajnoki tornák (2 db), várhatóan Szerbiában és …?

- szeptember: U20 Európa-bajnoki selejtező torna, ellenfelek: Görögország (házigazda),
Szerbia, Ukrajna
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- október: XV ENK-mérkőzések (2 db), várhatóan Dánia itthon, Ausztria idegenben

- november: U20 Európa-bajnoki négyes döntő, valószínűleg nem hazai rendezés

A versenyekre való zavartalan felkészüléshez szükséges az egyes versenyek egymástól való
időbeni elválasztása mellett az is, hogy az adott versenyt magában foglaló és az azt közvetlenül
megelőző 3 hétben a keret rendszeresen gyakorolhasson együtt, és ezen időszak alatt a klub-,
illetve válogatott edzések arányát 3:1-ről 1:3-ra módosítsuk.

Az Elit osztály igazgatója Mézes Csaba lesz, akinek szervezési és menedzsment feladatokat
kell ellátnia, ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkában. Mézes a Magyar Rögbi Szövetség
média- és marketingfelelős elnökségi tagja, 2010-ben az ő vezetésével készült és versenyzett a
mind a férfi, mind a női 7s válogatott. A Közép-Európai Rögbi Kupa (a térség legjelentősebb
nemzetközi kupasorozata) 37 éves megszervezője civil pályafutásában 10 évig az origo.hu
vezető szerkesztője és tartalomfejlesztési menedzsere volt, 2005 óta a Sport1 TV producere és
szakértője.

Az elit osztály szakmai vezetőit január 31-én jelöli ki az igazgató, az új edzők február 1-jén
állnak munkába, majd 2 hónapos próbaidő után, amennyiben az elnökség megerősíti őket a
pozíciójukban, határozatlan időre szól az megbízatásuk, de az ENK ciklus végén (2012
júniusában) átfogó értékelésre kerül a munkájuk. Az utánpótlás szövetségi kapitány posztját
változatlanul Tóth Sándor tölti be.

A Célhelyzet 2011 pályázati anyag letölthető a következő LINK -en.
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