Regulamin Mistrzostw Polski Rugby 7

pzrugby.pl
Sezon 2015/2016

I. Wstęp
Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod poszczególnymi skrótami lub pojęciami rozumie
się:
1. PZR - Polski Związek Rugby
2. WR - World Rugby (Światowa Federacja Rugby)
3. RE - Rugby Europe (Europejska Federacja Rugby)
4. MPR7 - Mistrzostwa Polski Rugby 7
5. PPR7 - Puchar Polski Rugby 7
6. KPZR - Koordynator Polskiego Związku Rugby

II. Cel zawodów
Celem jest wyłonienie Mistrza Polski, srebrnego i brązowego medalisty MPR7 2016 oraz
uczestników MPR7 2017.

III. Uczestnictwo
1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy posiadający ważną licencję
wykupioną przez właściwy klub.
2. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie
poświadczone w książeczkach/karcie zdrowia zawodnika zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. Zaświadczenie wydaje lekarz medycyny
sportowej lub lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do
specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.
3. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w roku 1997 i starsi.
4. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach muszą posiadać obowiązkowe
ubezpieczenie NNW wykupione i opłacone przez klub w PZR razem z licencją. W
szczególnych przypadkach zawodnik może być dopuszczony do gry na podstawie
zaświadczenia wystawionego przez biuro Polskiego Związku Rugby.
5. Dopuszcza się udziału w turniejach MPR7 dwóch obcokrajowców (nie dotyczy drużyny
Frogs Warszawa).
6. Do każdego turnieju klub może zgłosić maksymalnie 12 zawodników, minimum 10. W
każdym meczu można dokonać maksymalnie 5 zmian.
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IV. Prawo startu i zgłoszenie do MPR7
1. Prawo startu w cyklu MPR7 ma 12 drużyn:
a) medaliści MPR7 sezonu 2014/2015 (pod warunkiem wystartowania w minimum 5
turniejach PPR7 2015/2016),
b) 9 najlepszych drużyn PPR7 2015/2016 (obowiązkowy start w minimum 5 turniejach PPR7),
z pominięciem zespołów, które zostały zakwalifikowane jako medaliści MPR7 sezonu
2014/2015.
2.Uprawniony do startu klub, do dnia 20.06.2016:
a) wysyła pisemne zgłoszenie do całego cyklu (2 turnieje)
b) wpłaca kaucje zwrotną 3000 PLN (nie podlega zwrotowi w przypadku nie pojawienia się
drużyny na jednym turnieju),
3. W przypadku, gdy uprawniony klub nie spełni do dnia 20.06.2016 wymogów 2a, 2b, KPZR
zaprasza do udziału w rozgrywkach, następny w kolejności zespół uczestniczący w PPR7.
4. KPZR ogłasza (na stronie PZR) listę drużyn, które wezmą udział w MPR7, nie później niż 7
dni przed datą pierwszych zawodów.
5. Zarówno licencje, książeczki zdrowia jak i listę uczestników w danym turnieju kierownicy
ekip winni dostarczyć Sędziemu głównemu każdego turnieju przed rozpoczęciem zawodów
w takim terminie, żeby mogły być sprawdzone. W przeciwnym wypadku Sędzia ma prawo
nie dopuścić do pierwszego meczu turnieju, a drużyna, która nie spełniła tego wymogu
będzie ukarana w tym meczu walkowerem (za porażkę walkowerem drużyna karana jest
minus jeden punkt, w małych punktach 0:25).
6.Obecność kierownika drużyny na odprawie jest obowiązkowa.

V. System zawodów
1. Zawody rozgrywane są w formie dwóch jednodniowych turniejów, zgodnie z niniejszym
regulaminem, terminarzem rozgrywek, przepisami gry, przepisami PZR oraz Regulaminem
Dyscyplinarnym PZR.
2. W pierwszym turnieju drużyny rozstawione są według rankingu na podstawie klasyfikacji
generalnej MPR7 2014/2015 i PPR7 2015/2016:
1) Mistrz Polski 2015
2) II miejsce MPR7 2015
3) III miejsce MPR7 2015
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4) I miejsce PPR7 2016
5) II miejsce PPR7 2016
6) III miejsce PPR7 2016
7) IV miejsce PPR7 2016
8) V miejsce PPR7 2016
9) VI miejsce PPR7 2016
10) VII miejsce PPR7 2016
11) VIII miejsce PPR7 2016
12) IX miejsce PPR7 2016
3. Zespoły przydzielone są do koszyków:
koszyk1: zespoły z miejsc 1-4 losowane do grupy A, B, C, D jako A1, B1, C1, D1
koszyk 2: zespoły z miejsc 5-8 losowane do grupy A, B, C, D jako A2, B2, C2, D2
koszyk3: zespoły z miejsc 9-12 losowane do grupy A, B, C, D jako A3, B3, C3,D3
Losowanie nastąpi przed pierwszym turniejem MPR7.
4.W drugim turnieju ( turniej finałowy) zespoły będą rozstawione na podstawie wyników
turnieju pierwszego według klucza :
koszyk1: zespoły z miejsc 1-4 losowane do grupy A, B, C, D jako A1, B1, C1, D1
koszyk 2: zespoły z miejsc 5-8 losowane do grupy A, B, C, D jako A2, B2, C3, D4
koszyk 3: zespoły z miejsc 9-12 losowane do grupy A, B, C, D jako A3, B3, C4, D4
Losowanie drugiego turnieju odbędzie się po rozgrywkach grupowych, w trakcie pierwszego
turnieju MPR7.
4. Kolejność spotkań turniejowych MPR7
mecze eliminacyjne:
1) A1-A3
2) B1-B3
3) C1-C3
4) D1-D3
5) A2-A3
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6) B2-B3
7) C2-C3
8) D2-D3
9) A1-A2
10) B1-B2
11) C1-C2
12) D1-D2
mecze półfinałowe
13) 3A-3B
14) 3C-3D
15) 2A-2B
16) 2C-2D
17) 1A-1B
18)1C-1D
mecze o miejsca
19) przegrany meczu 13 - przegrany meczu 14 o miejsce 11
20) zwycięzca meczu 13 - zwycięzca meczu 14 o miejsce 9
21) przegrany meczu 15 - przegrany meczu 16 o miejsce 7
22) zwycięzca meczu 15 - zwycięzca meczu 16 o miejsce 5
23) przegrany meczu 17 - przegrany meczu 18 o miejsce 3
24) zwycięzca meczu 17 - zwycięzca meczu 18 o miejsce 1
5. Do klasyfikacji końcowej zaliczane będą wyniki w dwóch turniejów MPR7.
6. Klasyfikacja generalna, oparta będzie na następującej punktacji za każdy turniej:
Miejsce
na turnieju
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Punkty
turniejowe
12
11
10
9
8
7
6
5
4
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3
2
1

7. Drużyna, która uzyska największą liczbę punktów po dwóch turniejach zgodnie z
regulaminem, zdobędzie tytuł MPR7.
8. W przypadku uzyskania równej liczby punktów turniejowych, o kolejności w klasyfikacji
generalnej decyduje miejsce w drugim turnieju finałowym.
9. Podczas każdego turnieju, rozgrywki prowadzone będą wg obowiązujących przepisów PZR
oraz WR, RE dotyczących rugby siedmioosobowego.
10. O miejscu po fazie grupowej decydować będą w kolejności następujące kryteria:
a) Większa liczba punktów turniejowych
zwycięstwo=3, remis=2, porażka=1
b) Lepszy bilans punktowy (różnica między punktami zdobytymi, a straconymi),
c) Większa liczba punktów zdobytych,
d) Wyższe miejsce w poprzednim turnieju.
e) Wyższe miejsce w rankingu na podstawie klasyfikacji generalnej MPR7 2014/2015 i PPR7
2015/2016
f) W przypadku remisu w meczach o miejsca sędzia zarządza dogrywkę 5 min (zgodnie z
przepisami World Rugby i PZR)

VI. Prowadzenie rozgrywek
Rozgrywki prowadzi KPZR. W wypadku braku KPZR , są one koordynowane przez innego
przedstawiciela PZR. Za sprawny, zgodny z niniejszymi przepisami i zasadami fair-play,
przebieg każdego turnieju, odpowiada jego organizator.

VII. Nagrody
Puchary dla trzech najlepszych drużyn. Medale za pierwsze, drugie i trzecie miejsce (15
medali dla zawodników i trenerów). Najlepsze 4 zespoły zapewnią sobie prawo udziału w
MPR7 w roku 2017.

VIII. Regulacje końcowe
We wszystkich, nieobjętych niniejszym regulaminem, spornych kwestiach, decyzje
podejmuje KPZR.
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