Regulamin Rozgrywek
Super 7
I. Wstęp
Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod poszczególnymi skrótami lub pojęciami rozumie
się:
a) PZR - Polski Związek Rugby,
b) KR7 - Komisja Rugby7,
c) WR - World Rugby (Światowa Federacja Rugby),
d) RE - Rugby Europe (Europejska Federacja Rugby),
e) S7 - Super 7 (rozgrywki o MPR7 i PPR7),
f) MPR7 - Mistrzostwa Polski Rugby7,
g) PPR7- Puchar Polski Rugby7
h) Komisarz Rozgrywek - osoba wyznaczona przez Zarząd PZR, na wniosek KR7
II. Cel rozgrywek Super 7
Celem jest wyłonienie Mistrza Polski w rugby olimpijskim, srebrnego i brązowego
medalisty MPR7, zdobywcy PPR7 oraz najlepszej drużyny S7.
III. Super 7
1. Rozgrywki S7 organizowane są przez PZR, który wspiera KR7.
2. Rozgrywki S7 rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem, terminarzem
rozgrywek, przepisami gry, przepisami PZR, WR, RE dotyczącymi rugby
siedmioosobowego oraz Regulaminem Dyscyplinarnym PZR.
3. S7 to cykl rozgrywek w skład którego wchodzą:
a) MPR7,
b) PPR7.
4. Warunkiem uczestnictwa w turnieju S7 jest wpłata opłaty startowej wynoszącej:
a) Turniej Finałowy MPR7 - 300 PLN
b) Turniej Finałowy PPR7 - 200 PLN
c) Turniej sezonu zasadniczego MPR7 - 200 PLN
d) Turniej sezonu zasadniczego PPR7- 150 PLN
Opłata startowa będzie wniesiona do PZR, a następnie w całości przeznaczona na
organizacje rozgrywek S7.
Brak wpłaty wpisowego uniemożliwia udział w turnieju.
5. O miejscu po fazie grupowej w turnieju decydować będą w kolejności następujące
kryteria:
a) Większa liczba punktów turniejowych (zwycięstwo=3, remis=2, porażka=1)
b) Różnica między punktami zdobytymi a straconymi
c) Większa liczba punktów zdobytych,
d) Liczba kar (w kolejności kartki czerwone a następnie żółte)
e) Różnica między przyłożeniami zdobytymi a straconymi,

f) Losowanie.
6. O miejscu w klasyfikacji S7 decyduje większa liczba zdobytych punktów turniejowych.
W przypadku uzyskania równej liczby punktów decyduje wyższe miejsce w ostatnim
turnieju.
7. Terminarz i miejsca rozgrywania turniejów ustali Zarząd PZR, na wniosek Komisarza
Rozgrywek.
IV. Uczestnictwo rozgrywkach w Super 7
1. W rozgrywkach S7 mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy posiadający ważną licencję
zawodniczą PZR wykupioną przez klub, którego barwy reprezentują.
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, którzy w dniu rozgrywania turnieju mają
ukończone osiemnaście lat.
4. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach muszą posiadać obowiązkowe
ubezpieczenie NNW wykupione i opłacone przez klub w PZR razem z licencją
zawodniczą. 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 S7 można zgłosić maksymalnie 12 zawodników. W każdym
meczu można dokonać maksymalnie 5 zmian.
7. Zarówno licencje, książeczki zdrowia jak i listę uczestników w danym turnieju kierownicy
ekip winni dostarczyć Sędziemu głównemu każdego turnieju przed rozpoczęciem
zawodów. W przeciwnym wypadku Sędzia główny 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).
8 .Obecność kierownika drużyny na odprawie jest obowiązkowa.
V. Mistrzostwa Polski Rugby 7
1. MPR7 składają się z sezonu zasadniczego oraz turnieju finałowego.
2. Sezon zasadniczy rozgrywany jest w formie sześciu jednodniowych turniejów.
3. Niedozwolony jest udział drużyn zagranicznych, oraz drugich zespołów
reprezentujących ten sam klub.

4. W pierwszym turnieju sezonu 2016/2017, drużyny rozstawione są na podstawie
klasyfikacji generalnej sezonu 2015/2016. Jeśli startuje drużyna, która nie brała udziału w
MPR7 i PPR7 w sezonie 2015/2016 - zostaje rozstawiona na ostatnim miejscu, a jeśli jest
ich więcej następuje losowanie, które decyduje o kolejności rozstawienia.
5. W kolejnych turniejach zespoły rozstawione będą zgodnie z zajętymi miejscami na
ostatnim turnieju aktualnego sezonu. Po tych zespołach rozstawione będą drużyny, które
nie brały udziału w ostatnim turnieju, ale startowały w obecnym sezonie (decyduje suma
dotychczasowej zdobyczy punktowej). Jeżeli startują drużyny, które do tej pory nie brały
udziału w rozgrywkach - zostają rozstawione na ostatnim miejscu, a jeśli jest ich więcej
następuje losowanie, które decyduje o kolejności ich rozstawienia.
6. W zależności od liczby drużyn zgłoszonych do turnieju sezonu zasadniczego,
podzielone one zostaną na jeden, dwa lub więcej poziomy rozgrywkowe. Podział nastąpi
na podstawie klasyfikacji generalnej, gdzie najwyżej sklasyfikowane zespoły zagrają w
Dywizji 1.
7.Podział zespołów nastąpi na podstawie klasyfikacji generalnej wg następującego klucza:
liczba drużyn zgłoszonych
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8. W przypadku mniejszej niż 6 i większej niż 24 liczby drużyn zgłoszonych do turnieju
sezonu zasadniczego o podziale na dywizje zadecyduje KR7.
9. Klasyfikacja generalna sezonu zasadniczego MPR7 jest wspólna dla wszystkich
poziomów rozgrywkowych, oparta na następującej punktacji za każdy turniej:
miejsce 1=
miejsce 2=
miejsce 3=
miejsce 4=

25 punktów
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miejsce 5= 20
miejsce 6= 19
miejsce 7= 18
miejsce 8= 17
miejsce 9= 16
miejsce 10= 15
miejsce 11= 14
miejsce 12= 13
miejsce 13= 12
miejsce 14= 11
miejsce 15= 10
miejsce 16= 9
miejsce 17= 8
miejsce 18= 7
miejsce 19= 6
miejsce 20= 5
miejsce 21= 4
miejsce 22= 3
miejsce 23= 2
miejsce 24 i każde następne = 1 punkt.
VI. Turniej finałowy Mistrzostw Polski Rugby 7
1. Prawo startu w turnieju finałowym MPR7 ma dwanaście drużyn, które zdobędą
największą liczbę punktów w sezonie zasadniczym MPR7 .
2. Drużyna, która nie zagra w sześciu turniejach sezonu zasadniczego MPR7 traci prawo
gry w turnieju finałowym MPR7.
3. W turnieju finałowym MPR7 drużyny rozstawione są na podstawie klasyfikacji
generalnej sezonu zasadniczego MPR7 2016/2017.
4. KR7 zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby finalistów w przypadku niespełnienia
wymogów regulaminu.
5. Turniej finałowy MPR7 wyłoni Mistrza Polski, srebrnego i brązowego medalistę.
6.Nagrody - Puchar dla trzech najlepszych drużyn. Medale za pierwsze, drugie i trzecie
miejsce (15 medali dla drużyny).
VII. Puchar Polski Rugby 7
1. PPR7 składa się z sezonu zasadniczego oraz turnieju finałowego.
2. Do klasyfikacji generalnej PPR7 zalicza się sumę punktów zdobytych w sezonie
zasadniczym MPR7 oraz sezonie zasadniczym PPR7.
3. W pierwszym turnieju sezonu 2016/2017, drużyny rozstawione są na podstawie
klasyfikacji generalnej sezonu 2015/2016. Jeśli startuje drużyna, która nie brała udziału w
MPR7 i PPR7 w sezonie 2015/2016 - zostaje rozstawiona na ostatnim miejscu, jeśli jest
ich więcej następuje losowanie, które decyduje o kolejności ich rozstawienia.

4. W kolejnych turniejach zespoły rozstawione będą na podstawie aktualnej klasyfikacji
generalnej sezonu 2016/2017 (suma punktów z MPR7 i PPR7). Jeśli startuje drużyna,
która jeszcze nie brała udziału w obecnym sezonie - zostaje rozstawiona na ostatnim
miejscu, jeśli jest ich więcej następuje losowanie, które decyduje o kolejności ich
rozstawienia.
5. Turnieje sezonu zasadniczego PPR7 punktowane są następująco:
ostatnie miejsce 1 punkt
przedostatnie miejsce 3 punkty
każde następne + 2 punkty
6. W każdym turnieju PPR7 wymagany jest udział minimum czterech zespołów. Jeśli
liczba zespołów będzie mniejsza niż cztery, wynik końcowy nie jest zaliczany do
klasyfikacji PPR7.
7. Dozwolony jest udział drużyn zagranicznych i więcej niż jednego zespołu danego
klubu.
8. Nagroda – Patera i tytuł najlepszej drużyny rozgrywek S7 (suma punktów sezonu
zasadniczego MPR7 oraz PPR7).
VII. Turniej finałowy Pucharu Polski Rugby 7
1. Prawo startu w turnieju finałowym PPR7 ma dwanaście drużyn, które zdobędą
największą liczbę punktów w sezonie zasadniczym PPR7.
2. KR7 zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby finalistów w przypadku nie spełnienia
wymogów regulaminu.
3. Turniej finałowy PPR7 wyłoni zdobywcę PPR7.
4. Nagrody – Puchar dla zwycięzcy turnieju finałowego. Medale za pierwsze, drugie I
trzecie miejsce (15 medali dla drużyny).
VIII. Zgłoszenie do rozgrywek Super 7
1. Do rozgrywek MPR7 można zgłosić się w następujący sposób:
a) Zgłoszenie do całego cyklu (obowiązkowy udział w 6 turniejach) - jednorazowe do
wszystkich turniejów w sezonie 2016/2017, daje gwarancję udziału we wszystkich
turniejach sezonu zasadniczego MPR7).
b) Zgłoszenie na poszczególne turnieje MPR7 (nie daje gwarancji udziału w danym
turnieju).
2. Klub, który decyduje się na udział w całym cyklu, do dnia 26.08.2016:
a) wysyła pisemne zgłoszenie,
b) wpłaca kaucję zwrotną 1000 PLN (zwracaną po ostatnim turnieju, nie podlega zwrotowi
w przypadku niewypełnienia przez drużynę obowiązku startu w sześciu turniejach).
3. Klub, który decyduje się na udział w turnieju S7 nie później niż 7 dni przed danym
turniejem:
a) wysyła pisemne zgłoszenie,
b) wpłaca kaucję zwrotną 1000 PLN (zwracaną po turnieju, traconą w przypadku

niepojawienia się na turnieju),
c) wpłaca opłatę startową.
4. Klub, który decyduje się na udział w turniejach sezonu zasadniczego PPR7 nie później
niż 7 dni przed danym turniejem:
a) wysyła pisemne zgłoszenie,
b) wpłaca opłatę startową.
5. Kluby, które uzyskają awans do finału MPR7 do 14 dni przed turniejem:
a) wysyła pisemne zgłoszenie,
b) wpłaca kaucję zwrotną 3000 PLN (zwracaną po turnieju, nie podlega zwrotowi w
przypadku niewypełnienia przez drużynę obowiązku startu),
c) wpłaca opłatę startową.
6. Klub, który uzyska awans do finału PPR7 do 14 dni przed turniejem:
a) wysyła pisemne zgłoszenie,
b) wpłaca kaucję zwrotną 2000 PLN (zwracaną po turnieju, nie podlega zwrotowi w
przypadku niewypełnienia przez drużynę obowiązku startu),
c) wpłaca opłatę startową.
Regulacje końcowe
1. Rozgrywki prowadzi PZR reprezentowana na turnieju przez Komisarza Rozgrywek.
2. We wszystkich, nieobjętych niniejszym regulaminem, spornych kwestiach, decyzje
podejmuje PZR.

