REGULAMIN Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 w sezonie 2017/18

I.

Cel zawodów

1. Wyłonienie medalistek Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 w sezonie 2017/2018.

II. Uczestnictwo
1. Do rozgrywek według pełnych przepisów, dopuszcza się zawodniczki urodzone w roku
2000 i starsze, a od 01.01.2017 r. również zawodniczki urodzone w roku 2001 i posiadające
aktualną licencję PZR.
2. Zawodniczki niepełnoletnie zobligowane są do posiadania pisemnej zgody rodziców na
udział w rywalizacji seniorek.
3. Do każdego turnieju, klub może zgłosić maksymalnie 12 zawodniczek, minimum 8.
W każdym meczu można dokonać maksymalnie 5 zmian.
4. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodniczki posiadające 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.
5.

Zarówno licencje, książeczki zdrowia jak i listę uczestniczek 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 Główny ma
prawo nie dopuścić do zawodów, a drużyna, która nie spełniła tego wymogu będzie
ukarana odjęciem -4 pkt. (jak za 4 walkowery, z zachowaniem dotychczasowego stosunku
małych punktów) w klasyfikacji generalnej.

6. Obecność kierownika drużyny na odprawie jest obowiązkowa.

III. System zawodów
1. Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym Regulaminem, terminarzem rozgrywek,
przepisami gry, przepisami PZR oraz regulaminem dyscyplinarnym PZR. Każdy klub może
wystawić do niniejszych rozgrywek jeden lub dwa zespoły
2. Obydwa zespoły muszą zostać zgłoszone jako dwie odrębne drużyny zgodnie z zapisami
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rozd. IV niniejszego Regulaminu.
3. Przed każdym turniejem klub przedstawia odrębną listę zawodniczek pierwszego zespołu
oraz odrębną listę zawodniczek drugiego zespołu. Niedozwolone jest w trakcie turnieju
wymienianie zawodniczek między ww. dwoma zespołami jednego klubu.
4. Dokonanie ww. niedozwolonej wymiany zawodniczek traktowane będzie jako wystawienie
do gry nieuprawnionej zawodniczki i podlegać będzie sankcjom określonym w § 53
Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Rugby.
5. Drugi zespół danego klubu może zagrać w turniejach niniejszych rozgrywek tylko w lidze
niższej, niż ta w której gra pierwszy zespół. W przypadku zajęcia przez drugi zespół
pierwszego miejsca w danej lidze, nie awansuje on do ligi wyższej, a awansuje do tej ligi
zespół z drugiego (kolejnego) miejsca. Jeżeli z ligi wyższej spadnie pierwszy zespół
danego klubu, w rozgrywkach ligi niższej w kolejnym turnieju może wziąć udział tylko
pierwszy zespół danego klubu. Drugi zespół pauzuje w takim turnieju, bądź gra jako
drużyna Barbarians. Wyklucza się sytuację, w której w jednej lidze grają obydwa zespoły
jednego klubu.
6. Dokonuje się podziału zespołów uczestniczących w rozgrywkach na Ekstraligę i I Ligę. Do
Ekstraligi kwalifikuje się 4 zespoły, które w Mistrzostwach Polski w sezonie 2016/17 zajęły
w klasyfikacji generalnej miejsca od 1 do 4. Są to: Biało-Zielone Gdańsk, Legia Warszawa,
Black Roses Poznań, AZS AWF Warszawa. Do I Ligi kwalifikuje się 4 zespoły, które w
Mistrzostwach Polski w sezonie 2016/17 zajęły w klasyfikacji generalnej miejsca od 5 do 8.
Są to: Juvenia Kraków, Miedziowe Lubin, Diablice Ruda Śląska, KS Rugby Gietrzwałd.
Drugi zespół Black Roses Poznań oraz zespoły nowo zgłoszone kwalifikuje się wstępnie do
II Ligi.
7. Mistrzostwa Polski rozgrywane są systemem turniejowym z udziałem zespołów Ekstraligi,
I Ligi i II Ligi w każdym turnieju, w zależności od ilości zgłoszonych zespołów.
8. W turnieju Ekstraligi w I rundzie zespoły grają systemem każdy z każdym. W II rundzie
rozgrywane są półfinały wg zasady: pierwszy zespół po I rundzie, gra z czwartym
zespołem, drugi zespół po I rundzie gra z trzecim zespołem. Zespoły które wygrały półfinały
grają o 1 miejsce w turnieju, zespoły które przegrały grają o 3 miejsce. Zespół, który zajął
w turnieju Ekstraligi - 4 miejsce opuszcza ją (spada z Ekstraligi). W następnym turnieju
Mistrzostw Polski zagra w I Lidze, a w jego miejsce awansuje zespół, który w turnieju I Ligi
zajął 1 miejsce.
9. Turniej I Ligi jeżeli wystąpią w nim 4 zespoły, rozgrywany jest on wg takich samych zasad
jak turniej Ekstraligi. Zespół, który w turnieju zajął 1 miejsce w następnym turnieju
Mistrzostw Polski zagra w Ekstralidze, jego miejsce zajmie zespół, który w turnieju
Ekstraligi zajął 4 miejsce.
10. Jeżeli do turnieju zgłosi się dziewiąty zespół, Ekstraliga gra wg zasad opisanych w pkt. 8
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(cztery zespoły), a dziewiąty zespół dołącza się do I Ligi. W turnieju I Ligi wystąpi zatem
5 zespołów. W I rundzie zespoły I Ligi grają systemem każdy z każdym. W II rundzie
rozgrywane są mecze finałowe I ligi wg zasady: o 1 miejsce (5 w ogólnej klasyfikacji
turniejowej) grają zespoły z miejsca pierwszego i drugiego po I rundzie, o 3 miejsce
(7 w ogólnej klasyfikacji turniejowej) grają zespoły z miejsca 3 i 4 po I rundzie. Zespół
z miejsca piątego nie gra już dalej po I rundzie i zajmuje ostatnie, 5 miejsce (9 w ogólnej
klasyfikacji turniejowej) w turnieju I Ligi. Zespół, który zajął 1 miejsce (5 w ogólnej
klasyfikacji turniejowej) w następnym turnieju Mistrzostw Polski zagra w Ekstralidze.
11. Jeżeli do turnieju zgłosi się dziesięć zespołów, Ekstraliga i I Liga grają wg zasad opisanych
w pkt. 8 i 9 (po cztery zespoły w każdej lidze). Zespoły 9 i 10 tworzą II Ligę i grają ze sobą
dwa mecze. Jeżeli, któryś z nich wygra dwukrotnie, rozgrywki są zakończone. Jeżeli
w dwóch pierwszych meczach po jednym razie wygrał każdy z zespołów, rozgrywa się
decydujący o wyższym miejscu trzeci mecz. Zwycięzca turnieju II Ligi awansuje do I Ligi,
z zastrzeżeniem pkt. 5.
12. Jeżeli do turnieju zgłosi się jedenaście zespołów Ekstraliga i I Liga grają wg zasad
opisanych w pkt. 8 i 9 (po cztery zespoły w każdej lidze). Zespoły 9, 10 i 11 tworzą II Ligę
i grają ze sobą systemem każdy z każdym mecz i rewanż. Zwycięzca turnieju II Ligi
awansuje do I Ligi, z zastrzeżeniem pkt. 5.
13. Jeżeli do turnieju zgłosi się dwanaście zespołów Ekstraliga i I Liga grają wg zasad
opisanych w pkt. 8 i 9 (po cztery zespoły w każdej lidze). Zespoły 9, 10, 11 i 12 tworzą II
Ligę i grają ze sobą systemem każdy z każdym jeden mecz (bez półfinałów i meczów
o miejsca). Zwycięzca turnieju II Ligi awansuje do I Ligi, z zastrzeżeniem pkt. 5.
14. Jeżeli w turnieju nie weźmie udziału zespół z Ekstraligi, dołącza się do niej kolejny zespół
z I Ligi, tak, by w miarę możliwości, Ekstraliga liczyła zawsze 4 zespoły.
15. Zespół, który nie wziął udziału w turnieju Ekstraligi automatycznie spada do I Ligi oraz
ukarany zostaje odjęciem -4 pkt. (jak za 4 walkowery, z zachowaniem dotychczasowego
stosunku małych punktów) w klasyfikacji generalnej. Zespół, który nie wziął udziału w
turnieju I Ligi ukarany zostaje odjęciem -4 pkt. (jak za 4 walkowery, z zachowaniem
dotychczasowego stosunku małych punktów) w klasyfikacji generalnej.
16. Rozgrywki Mistrzostw Polski zostaną przeprowadzone systemem turniejowym, do
klasyfikacji końcowej zaliczane będą wyniki z wszystkich turniejów.
17. Klasyfikowane są wszystkie zespoły biorące udział w turnieju (Ekstraliga miejsca 1-4, I Liga
miejsce 5 i kolejne). Klasyfikacja generalna, a dalej końcowa oparta będzie na następującej
punktacji za każdy turniej: ostatnie miejsce 1 punkt, przedostatnie miejsce 2 punkty, trzecie
od końca 3 punktów, za każde następne + 1 punkty (w zależności od ilości zespołów
biorących udział w turnieju).
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18. Przykładowa punktacja w turnieju:

12 zespołów

9 zespołów

8 zespołów

1.

12 pkt.

11 zespołów 10 zespołów
1.

11 pkt.

1.

19 pkt.

1.

9 pkt.

1.

8 pkt.

2.

11 pkt.

2.

10 pkt.

2.

9 pkt.

2.

8 pkt.

2.

7 pkt.

3.

10 pkt.

3.

9 pkt.

3.

8 pkt.

3.

7 pkt.

3.

6 pkt.

4.

9 pkt.

4.

8 pkt.

4.

7 pkt.

4.

6 pkt.

4.

5 pkt.

5.

8 pkt.

5.

7 pkt.

5.

6 pkt.

5.

5 pkt.

5.

4 pkt.

6.

7 pkt.

6.

6 pkt.

6.

5 pkt.

6.

4 pkt.

6.

3 pkt.

7.

6 pkt.

7.

5 pkt.

7.

4 pkt.

7.

3 pkt.

7.

2 pkt.

8.

5 pkt.

8.

4 pkt.

8.

3 pkt.

8.

2 pkt.

8.

1 pkt.

9.

4 pkt.

9.

3 pkt.

9.

2 pkt.

9.

1 pkt.

10.

3 pkt.

10.

2 pkt.

10.

1 pkt.

11.

2 pkt.

11.

1 pkt.

12.

1 pkt.

itd.

19. Drużyna, która uzyska największą liczbę punktów po wszystkich turniejach zgodnie
z regulaminem, uzyska tytuł Mistrza Polski Kobiet Rugby 7, druga drużyna tytuł wicemistrza
Polski, trzecia brązowe medale.
20. W przypadku uzyskania równej liczby tzw. punktów turniejowych, o kolejności w klasyfikacji
generalnej, a dalej końcowej decydują:
1. większa ilość startów w turniejach,
2. wyższe miejsce w aktualnym (ostatnim rozegranym) turnieju.
21. O kolejności w klasyfikacji turniejowej decydują:
1. większa liczba punktów zdobytych w turnieju (zwycięstwo – 3 pkt., remis – 2 pkt.,
porażka – 1 pkt.),
2. lepszy

bilans

punktowy

(różnica

między

meczowymi

punktami

zdobytymi,

a straconymi),
3. większa liczba meczowych punktów zdobytych,
4. wyższe miejsce w poprzednim turnieju.
22. Podczas każdego turnieju, rozgrywki prowadzone będą wg obowiązujących przepisów
rugby siedmioosobowego.
23. Zespoły Barbarians i inne nie biorą udziału w Mistrzostwach Polski Kobiet. Mogą w
miarę możliwości organizacyjnych (względy czasowe) zagrać w turnieju tylko jeśli będą
dwa (lub więcej) takie zespoły i tylko między sobą. Nie grają z zespołami biorącymi
udział w Mistrzostwach Polski Kobiet.
24. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach Komisarz Mistrzostw Polski Kobiet Rugby
7 lub Sędzia Główny może zdecydować o zmianie systemu rozgrywek.
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IV. Zgłoszenie do rozgrywek i turnieju
1.

Zgłoszenia do Mistrzostw Polski należy dokonać do 25 sierpnia 2017 r. na adres e-mail
Polskiego Związku Rugby (tzw. „Zgłoszenie do Mistrzostw”). Zgłoszenie takie daje
możliwość gry we wszystkich turniejach w sezonie 2017/18 i daje prawo do walki
o medale Mistrzostw Polski.

2. Zespół, wyjątkowo niezgłoszony w trybie określonym w pkt. IV.1. może zgłaszać swój
udział w poszczególnych turniejach (tzw. „Zgłoszenie do Turnieju”). W takim przypadku
jest on klasyfikowany w klasyfikacji turniejowej w sposób bezpośredni.
3. Klub zgłoszony w trybie określonym w pkt. IV.2. (tzw. „Zgłoszenie do Turnieju”)
w klasyfikacji końcowej klasyfikowany jest razem z zespołami zgłoszonymi do
wszystkich turniejów (wg zasad określonych w pkt. IV.1.) tylko pod warunkiem wzięcia
udziału w 6 z 8 turniejów sezonu 2017/18. Jeżeli nie weźmie udziału, w co najmniej
sześciu turniejach, klasyfikowany jest za drużynami zgłoszonymi wg zasad określonych
w pkt. IV.1.
4. Warunkiem wzięcia udziału w rozgrywkach Mistrzostw Polski w sezonie 2017/18 przez
każdy zespół zgłoszony w trybie pt. 1 rozd. IV (tzw. „Zgłoszenie do Mistrzostw”) jest
wpłacenie do 25.08.2016 r. na wskazane konto Polskiego Związku Rugby kaucji
zwrotnej w wysokości 500,00 zł (zwracaną do 7 dni po ostatnim turnieju Mistrzostw. Nie
podlega zwrotowi w przypadku niewypełnienia przez zespół obowiązku startu w ośmiu
turniejach cyklu MP).
5. Warunkiem wzięcia udziału w turnieju Mistrzostw Polski w sezonie 2017/18 przez każdy
zespół zgłoszony w trybie pt. 2 rozd. IV (tzw. „Zgłoszenie do Turnieju”) jest wpłacenie na
10 dni przed terminem turnieju na wskazane konto Polskiego Związku Rugby kaucji
zwrotnej w wysokości 500,00 zł (zwracaną do 7 dni po turnieju, traconą w przypadku
niepojawienia się na turnieju.)
6. Ponadto warunkiem wzięcia udziału w turnieju jest:
1. wysłanie pisemnego zgłoszenia wg określonego przez Komisarza Mistrzostw Polski
Kobiet Rugby 7 wzoru jednocześnie na adresy e-mail komisarza i organizatora
turnieju,
2. wpłacenie opłaty startowej w wysokości 250,00 zł przesłanej na konto organizatora
Turnieju,
3. wysłanie na adres e-mail Komisarza Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 potwierdzenia
wpłaty kaucji określonej w pt. 5 rozd. IV oraz potwierdzenia wpłaty opłaty startowej
określonej w pt. 6.2. rozd. IV.,
4. ww. pisemnego zgłoszenia, kaucji za turniej, wysłania potwierdzenia wpłat kaucji
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i opłaty startowej należy dokonać na 10 dni przed terminem turnieju,
5. brak pisemnego zgłoszenia, kaucji za turniej, wysłanych potwierdzeń wpłat kaucji
i opłaty startowej w wyznaczonym w pt. 6.4. terminie uniemożliwia udział w turnieju.
V. Prowadzenie rozgrywek
Rozgrywki prowadzi Komisarz Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7. W przypadku nieobecności
Komisarza, może on zostać zastąpiony przez uprawnionych przedstawicieli Polskiego
Związku Rugby bądź Sędziego Głównego.
VI. Nagrody
1. Puchary dla trzech pierwszych drużyn oraz 14 medali (złotych, srebrnych, brązowych) dla
zawodniczek i trenerów za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w klasyfikacji
końcowej Mistrzostw Polski Kobiet zapewnia od PZR, reszta nagród w gestii organizatora.
2. PZR współfinansować będzie puchary dla zwycięskich drużyn w każdym turnieju
Mistrzostw Polski Kobiet w wysokości 300 zł.
VII. Regulacje końcowe
We wszystkich, nieobjętych niniejszym regulaminem, spornych kwestiach, decyzje
podejmuje Komisarz Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7, a uczestnikom przysługuje odwołanie
do Komisji Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby.

TURNIEJE W SEZONIE 2017/18
JESIEŃ 2017:
16 września

- Gietrzwałd

30 września

- Warszawa

14 października

- Poznań

28 października

- Ruda Śląska

Terminy międzynarodowe:
Turniej Międzynarodowy

- 17 września 2017 - Gierzwałd

Turniej Niepodległości

- 11 Listopada 2017 - Warszawa

Strona 6 z 7

WIOSNA 2018:
Daty 4 turniejów wiosennych będą ustalone na początku 2018 r. Przyjmuje się wstępnie, że
organizatorem

ostatniego

turnieju

Mistrzostw

powinien

być

zespół

sklasyfikowany

na najwyższym miejscu klasyfikacji generalnej po jesiennej części sezonu (chodzi
o umożliwienie organizacji ostatniego turnieju zespołowi, który ma największe szanse na
zdobycie tytułu Mistrza Polski).
UWAGA
Turnieje winny odbywać się jedynie w terminach ściśle określonych. Jakakolwiek zmiana
terminu może być dokonana po pisemnych (e-mail) uzgodnieniach drużyn „Zgłoszonych do
Mistrzostw”, z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem.
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