Trenérská rada dále připravila projekt „Domácí soutěže“, který upravuje podmínky
startu v soutěžích ČSRU. Tento velmi důležitý a náročný projekt je jedním ze základních kamenů
rozvoje ragby u nás. Bez tohoto projektu jsou všechny ostatní kroky k dosažení evropské výkonnostní úrovně irelevantní.
Soutěže jsou nyní nastaveny s důrazem na aspekt výkonnostní a motivační včetně zakomponování do sezóny konsistentní a pravidelnou soutěž v sedačkovém ragby.
Dovolte mi, abych vysvětlil ještě jednou koncepci soutěže mužů:
Dle několika-stránkové analýzy prezentované na dubnové VH 2011 se soutěž mužů v 8mi, či dokonce v 10-ti, účastnících dlouhodobě neosvědčila. Mimo jiné postrádala motivační prvek,
základní kámen sportu. V České republice existuje úzká špička, kterou tvoří 6 klubů. Ostatní kluby
mají z dlouhodobého hlediska výrazně nižší úroveň. To je důvodem, že se „o něco“ hrálo pouze
nahoře. Těm týmům, které nemohly dosáhnout na play-off, již o nic nešlo. Věděly, že sestoupit
nemohou, protože o posledním bylo již rozhodnuto v první polovině soutěže. Navíc se hrála baráž,
která „garantovala“ nesestup extraligového týmu, protože rozdíl v úrovni Extraligy a 1. ligy byl a
je enormní. Extraliga tedy fungovala vlastně jako uzavřená soutěž, která zajišťovala týmům jistotu setrvání.
Všichni víme, že, nejen ve sportu, pokrok je zaručen jen díky konkurenčnímu prostředí.
Klasický koncept soutěže mužů toto konkurenční prostředí rozhodně nenabízí. Jakmile dojde
k zeštíhlení na 6 v Extralize, navíc hrané bez baráže, velmi signifikantně se toto prostředí změní
v konkurenční. V Extralize budou pouze ti nejsilnější.
Díky zeštíhlení Extraligy dojde k výraznému zvýšení kvality zápasů v 1. lize, což umožní
náročnější zápasy, a tedy i přípravu na Extraligu. Měli by se tak eliminovat výsledky se skoro 100bodovým rozdílem a automatický pád zpět do 1. ligy. Dosavadní 1. liga nedokázala adekvátně
připravit postupující týmy tak, aby byly dostatečně konkurenceschopné.
Díky zeštíhlení na 6 mužstev budou muset kluby pracovat na vlastní výchově hráčů, protože prvoligové týmy budou chtít ve své náročnější soutěži než dříve uspět, nebudou tedy pouštět
své nejlepší hráče automaticky na střídavý start, protože jim o nic nejde. Z dlouhodobého hlediska tyto střídavé starty jsou kontraproduktivní, protože si jimi kluby kompenzují nedostatek hráčů.
Ti hráči skutečně vysoce převyšující standardy 1. ligy budou tyto střídavé starty využívat. Nebo
rovnou přestoupí. Opět díky konkurenčnímu prostředí.
Kvůli vyšší náročnosti soutěže již nebude stačit trénovat 1 – 2 týdně (hráči většinou na
všechny tréninky, kterých je 3 – 4, nechodí). Z fyziologického hlediska je prokázáno, že 2 tréninkové jednotky za týden patří do transitivního období (mimosoutěžní), kdy je potřeba udržovat a
výrazně neztratit z obecné kondice. Taktéž nebude možné po sezóně v zimě úplně přestat trénovat po dobu 7 – 8 týdnů, než začne přípravné období. Hráči, kteří tak činní již vše ztratili a začínají zcela od začátku. Opět je dokázáno, že po 2 – 3 týdnech naprostého klidu hráč ztrácí až 80% ze
své obecné kondice.
Pokud to tedy shrneme, Extraliga v 6-ti účastnících bude garantovat, že všechny týmy budou mít o co bojovat od začátku do konce, a 1. liga již nebude takový „ocásek“ Extraligy, ale naopak mnohem kvalitnější soutěží, ve které bude existovat soutěživost.
Dosavadní vývoj v Extralize této sezóny ukazuje, že tento zeštíhlující koncept je správný.
7 – 8 týmů skutečně bojuje o to, aby v Extralize zůstaly i v příští sezóně. Již nyní princip konkurence funguje. Vrátit se tedy ke starému konceptu by znamenalo vrátit se do starých kolejí, které sice fungují, ale již nepřináší žádný progres.
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Často se také argumentuje, že ve světě neexistuje soutěž o 6-ti účastnících. Máme tedy
lpět na něčem, co nefunguje, protože ve světě to není? Nebo protože anglická Premiership má 12
týmů a francouzská TOP 14 14 mužstev, měli bychom jich mít také více než 6? Troufám si tvrdit,
že nejvyšší soutěž v Anglii pro 12 mužstev a 14 týmů ve Francii vytváří mnohem tvrdší konkurenční prostředí než naše Extraliga v 6. Taktéž novému konceptu dávají za pravdu tendence ve
světě, kde se již několik let soutěže zeštíhlují. Viz třeba Francie, či Anglie, doporučení českých
fotbalových a hokejových expertů.
Pokud použiji metaforu, protože všichni mí sousedé mají Mercedes, také si ho půjdu koupit, když mám pouze na Škodu? V tomto případě bych si mohl dovolit Mercedes pouze ojetý, který
bude možná dobře vypadat v garáži, ale na cestu na dovolenou si ho netroufnu vzít, kvůli jeho
technickému stavu.
Soutěže, které se rozšiřují, šly opačnou cestou. Začaly v malém počtu účastníků, a pokud
nějaký tým se dostal na potřebnou úroveň, nebo splnil podmínky, soutěž byla rozšířena. Viz postupné rozšiřování 6 Nations, Super Rugby na jižní polokouli, Top League v Japonsku.
Jediné argumenty používané pro nezeštíhlování je strach ze sestupu, či zachování si sponzorů aniž by tomu odpovídala výkonnost. Argumenty tedy pouze mimosportovní. A my přeci děláme sport…
POJĎME SI TEDY KOUPIT NOVOU ŠKODU, KTERÁ NÁM BUDE DLOUHO, A SPOLEHLIVĚ SLOUŽIT A UMOŽNÍ NÁM V BUDOUCNU SI NA NOVÝ MERCEDES VYDĚLAT.
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