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Cel zawodów

I.

Wyłonienie medalistek Mistrzostw Polski Kobiet Rugby „7” U16 w sezonie wiosna 2018r.
Kolejny sezon rozgrywek odbędzie się w sezonie jesień/wiosna 2018/2019.

II.

Uczestnictwo
1. W zawodach oraz we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez MSiT/POLSKI
ZWIĄZEK RUGBY mogą uczestniczyć zawodniczki posiadające:
a. obywatelstwo polskie oraz zawodniczki o innej narodowości posiadający numer PESEL
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.
U. z 2015 r. poz. 388),
b.

posiadające aktualną licencję zawodniczą wydaną przez Polski Związek Rugby

c. posiadające aktualne badania lekarskie poświadczone w orzeczeniach, książeczkach/karcie
zdrowia zawodniczki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016r.
Zaświadczenie wydaje lekarz medycyny sportowej lub lekarz posiadający certyfikat ukończenia
kursu wprowadzającego do specjalizacji, w dziedzinie medycyny sportowej.
2. W zawodach uczestniczyć mogą Kluby Sportowe należące do Polskiego Związku Rugby
3. Trener prowadzący drużynę (wpisany do protokołu turniejowego) musi:
a. posiadać ważną licencję trenerską Polskiego Związku Rugby dla kategorii młodzika lub
wyższej;
b.

być obecny podczas zawodów.

W razie nie spełnienia wymogów z pkt. a i b, drużyna nie zostaje dopuszczona do zawodów o czym
decyduje sędzia główny lub Komisarz Zawodów.
4. Zarówno licencje jak i książeczki zdrowia zawodniczek kierownicy ekip lub trenerzy muszą
dostarczyć sędziemu na minimum 30 minut przed rozpoczęciem turnieju. W przeciwnym
wypadku sędzia główny ma prawo nie dopuścić do zawodów zawodniczki albo drużyny.
5. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodniczki urodzone w latach 2002, 2003 i 2004 oraz 2005
(max 2 w 12 osobowym składzie zgłaszanym do turnieju).
6. Zgodnie z przepisami Rugby World i Polskiego Związku Rugby, każda z drużyn może zgłosić do
turnieju maksymalnie 12 zawodniczek z tym, że w jednym meczu może dokonać maksymalnie 5
zmian.
7. Minimalna liczba zawodniczek zgłoszona do turnieju w drużynie wynosi 8.
8. W przypadku stwierdzenia gry nieuprawnionej zawodniczki będzie ukarany klub (do
wykluczenia z rozgrywek włącznie), oraz trener (do zawieszenia lub odebrania licencji włącznie).
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9. Nieuprawniona zawodniczka to taka która:
a.

nie spełnia wymogów pkt. II/1 i pkt. II/ 4;

b.

nie przestrzega przepisów Polskiego Związku Rugby.

10.
Zawodniczka ma prawo do zmiany barw klubowych zgodnie z Przepisami Polskiego Związku
Rugby.
11.
Turnieje prowadzone będą centralnie przez Komisarza Rozgrywek wyznaczonego przez
Polski Związek Rugby.
12.
Turnieje prowadzone będą zgodnie z regulaminami i przepisami Polskiego Związku Rugby
oraz Regulaminem Mistrzostw Polski Kobiet Rugby „7” U16.
13.
Sprawy dyscyplinarne rozpatrywane będą przez Komisję Gier i Dyscypliny Polskiego
Związku Rugby.
14.

Udział w imprezie odbywa się na koszt uczestników.

15.

Klub może zgłosić maksymalnie dwie drużyny do turnieju stosując się do pkt. II/7

Organizacja Turniejów Mistrzostw Polski Kobiet Rugby „7” U16

III.

1. Organizator turnieju na własny koszt musi zapewnić:
a.

Obsługę sędziowską;

b.

Boisko do rugby zgodne z przepisami, na czas zawodów;

c.

Zaplecze sanitarne, prysznice i toalety;

d.

Zabezpieczenie medyczne w postaci ratownika medycznego lub lekarza;

e.

Dwie nowe piłki do rugby w rozmiarze 5;

oraz nie może pobierać opłat za zapewnienie powyższych, od uczestników zawodów.
f.

Pozostałe nagrody w gestii organizatora.

2. Organizatora turniejów wskazuje Polski Związek Rugby poprzez Komisarza Rozgrywek.
3. W razie odwołania turnieju w skutek zaniedbań organizatora w okresie od 14 dni przed
planowaną datą, będzie musiał pokryć udokumentowane koszty drużyn, które się zgłosiły.
4. Zgłoszenie do turnieju musi nastąpić co najmniej na 14 dni przed datą odbywania się zawodów.
Po tym terminie zgłoszenie jest nieskuteczne.
5. Drużynę zgłasza się do organizatora turnieju oraz Komisarza Rozgrywek.
6. W przypadku niestawienia się na turnieju drużyny zgłoszonej (poza wypadkami losowymi),
traktowane jest to jako walkower i rozpatrywane przez Komisję Gier i Dyscypliny przy Polskim
Związku Rugby i skutkować może karą do 500 zł na rzecz organizatora.
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7. Na 7 dni przed turniejem Komisarz Rozgrywek podaje sposób rozegrania turnieju z podziałem na
grupy oraz harmonogramem rozgrywek.

IV.

Przepisy Gry

1. Wymiary boiska wg przepisów Rugby World (bez skracanych autów).
2. Młyny bez pchania, dopuszczalna walka młynarzy, auty bez wynoszenia min. 2 osobowe.
3. Gra nogą na całym boisku.
4. Czas gry:
a.

do 5 drużyn 2 x 6 minut;

b. powyżej 5 drużyn, nie więcej niż 50 minut w turnieju, nie dotyczy dogrywek w meczach
finałowych i o miejsca.
5. Kara czasowa 2 minuty.
6. Pozostałe przepisy wg Rugby World.

V.

System rozgrywek
1. Rozgrywki prowadzone będą w formule trzech turniejów rozegranych w okresie, kwiecieńczerwiec 2018. Miejsca i organizatorów wybiera Polski Związek Rugby w otwartym konkursie
zgłoszeń. Od sezonu 2018/2019 rozgrywane będzie 6 turniejów (3 na jesień i 3 na wiosnę)
2. Terminy organizatorzy i miejsca turniejów:
21/22.04.2018 – I Turniej
19/20.05.2018 – II Turniej
9/10.06.2018– Turniej Finałowy
3. I turniej
a.

W przypadku zgłoszenia do 5 drużyn, turniej rozegrany zostanie systemem każdy z każdym.

b. Przy zgłoszeniu od 6 do 8 drużyn podział na 2 grupy nastąpi w drodze losowania, które
odbędzie się na odprawie przed turniejem w obecności głównego sędziego i Komisarza
Rozgrywek.
c. Przy zgłoszeniu od 9 do 12 drużyn podział na 3 grupy nastąpi w drodze losowania, które
odbędzie się na odprawie przed turniejem w obecności głównego sędziego i Komisarza
Rozgrywek.
4. II turniej
a.

W przypadku zgłoszenia do 5 drużyn turniej rozegrany zostanie systemem każdy z każdym.
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b. Przy zgłoszeniu od 6 do 8 drużyn podział na 2 grupy nastąpi na podstawie rankingu z I
turnieju.
c.

Przy zgłoszeniu od 9 do 12 drużyn podział na 3 grupy na podstawie rankingu z I turnieju.

d. Drużyny nie biorące udziału w poprzednim turnieju zostaną rozlosowane jako kolejne przed
turniejem w obecności głównego sędziego i Komisarza Rozgrywek.
5. III turniej
a.

W przypadku zgłoszenia do 5 drużyn turniej rozegrany zostanie systemem każdy z każdy.

b. Przy zgłoszeniu od 6 do 8 drużyn podział na 2 grupy nastąpi na podstawie rankingu z II
turnieju.
c.

Przy zgłoszeniu od 9 do 12 drużyn podział na 3 grupy na podstawie rankingu z II turnieju.

d. Drużyny nie biorące udziału w poprzednim turnieju zostaną rozlosowane jako kolejne przed
turniejem w obecności głównego sędziego i Komisarza Rozgrywek.

VI.

System rozgrywania turniejów
System rozgrywania turniejów uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn.

1. 5 drużyn: mecze każdy z każdym
2. 6 drużyn: Grupa A:1,4,5 ; Grupa B:2,3,6. W grupach mecz każdy z każdym
½ finału
A1-B2
A2-B1
m. V A3-B3
m. III przegrani z ½ finału
m. I zwycięzcy z ½ finału
3. 7 drużyn: Grupa A:1,4,5 ; Grupa B:2,3,6,7.W grupach mecz każdy z każdym
½ finału
A1-B2
A2-B1
o miejsce V
Grupa C: A3-B3; A3-B4; B3-B4
m. III przegrani z ½ finału
m. I zwycięzcy z ½ finału
4. 8 drużyn: Grupa A:1,4,5,8 ; Grupa B:2,3,6,7. W grupach mecz każdy z każdym
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½ finału
A1-B2
A2-B1
A3-B4;
A4-B3
m. VII przegrani A3-B4 z A4-B3
m. V zwycięzcy A3-B4 z A4-B3
m. III przegrani A1-B2 z A2-B1
m. I zwycięzcy A1-B2 z A2-B1

5. W przypadku większej ilości drużyn niż 8 - zgłoszonych do turnieju system rozgrywania turnieju
ustala Komisarz Rozgrywek.
6. Klasyfikacja w turniejach:
- za zwycięstwo 3 punkty, - za remis 2 punkty, - za porażkę 1 punkt, - za walkower 0 punktów, bez punktów bonusowych.
O końcowej klasyfikacji w przypadku rozgrywania turnieju systemem każdy z każdym, oraz w
grupach finałowych decydują w kolejności:
a.

większa liczba zdobytych dużych punktów w grupie,

b. rezultaty bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi (w przypadku trzech i więcej drużyn sporządza się małą tabelę dotyczącą wyników drużyn zainteresowanych),
c.

korzystniejsza różnica małych punktów w grupie,

d.

mniejsza liczba wykluczeń (w całym turnieju),

e.

mniejsza liczba upomnień (w całym turnieju),

f.

w przypadku braku rozstrzygnięcia kluby zostaną sklasyfikowane ex- aequo

Klasyfikacja Mistrzostw Polski Kobiet Rugby „7” U16

VII.

1. Ustalenie Mistrzyń Polski oraz kolejnych miejsc następuję po rozegraniu trzech turniejów na
podstawie sumy punktów zdobytych za zajęte miejsce w turniejach wg następującej tabeli:
Miejsce

punkty

I

19

II

17

III

15
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IV

13

V

11

VI

9

VII

7

VIII

5

IX

3

X i dalej

1
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2. W przypadku wystawienia dwóch drużyn przez jeden klub punkty się nie sumują i są
przyznawane drużynom osobno.
3. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów po trzech turniejach o wyższym miejscu na
podium decyduje wyższe miejsce na ostatnim turnieju.
4. Tytuł Mistrzyń Polski Kadetek w Rugby 7 oraz złote medale zdobędzie drużyna, która w
klasyfikacji generalnej uzyska największą ilość punktów zdobytą we wszystkich turniejach Rugby
7 2018.
5. Kolejna drużyna w klasyfikacji generalnej zdobędzie tytuł Wicemistrza (Wicemistrzyń) Polski
Kadetek w Rugby 7 oraz srebrne medale, trzecia drużyna w klasyfikacji generalnej zdobędzie
brązowe medale Mistrzostw Polski Kadetek w Rugby 7
6. Pierwsze trzy kluby w końcowej klasyfikacji Mistrzostw Polski Kadetek w Rugby 7 otrzymują
pamiątkowe puchary i medale (12 + 2 dla każdej z tych ekip) ufundowane przez PZR.
7. Pozostałe nagrody w gestii organizatorów.

Zatwierdzono przez Zarząd Polskiego Związku Rugby w dniu 25.02.2018
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