Regulamin Rozgrywek Super 7
Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod poszczególnymi skrótami lub pojęciami rozumie
się:
a) PZR - Polski Związek Rugby,
b) KR7 - Komisja Rugby 7,
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 Rugby 7,
g) PPR7- Puchar Polski Rugby 7
h) KR - Komisarz Rozgrywek osoba wyznaczona przez Zarząd PZR, na wniosek KR7.

I. Cel zawodów
Wyłonienie medalistów MPR7, zdobywcy PPR7 oraz najlepszej drużyny S7 w olimpijskiej
odmianie rugby.

II. Uczestnictwo
1. W rozgrywkach S7 biorą udział zespoły, które spełniają wszystkie warunki regulaminowe
wynikające z przepisów Polskiego Związku Rugby.
2. W rozgrywkach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy posiadający ważną licencję
wykupioną przez właściwy klub oraz posiadający obowiązkowe, zbiorowe ubezpieczenie
wykupione przez klub za pośrednictwem PZR.
3. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie
poświadczone w książeczkach/karcie zdrowia zawodnika 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.
4. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w roku 1999 i starsi.
5. W rozgrywkach mogą uczestniczyć wyłącznie kluby, które poddadzą się jurysdykcji Sądu
Polubownego PZR. Osoby upoważnione do reprezentacji klubów podpiszą przed
rozpoczęciem rozgrywek stosowne oświadczenie.
6. Na boisku w trakcie całego meczu musi przebywać minimum pięciu zawodników polskich,
przez których rozumie się zawodników, których pierwsza licencja została wydana przez PZR,
lub którzy posiadają uprawnienia do gry w reprezentacji Polski, według przepisów WR.
6.1 Wyjątki od zasady określonej powyżej:
a) zachodzi sytuacja opisana w paragrafie II pkt 8.
b) w przypadku, kiedy zawodnik polski zostanie ukarany karą czasową.
c) w przypadku, kiedy zawodnik zastanie ukarany karą dyskwalifikacji (czerwona kartka) zasada ta obowiązuje tylko w meczu w którym zawodnik otrzymał karę dyskwalifikacji.
7. Zawodnik nie będący „zawodnikiem polskim” w rozumieniu paragrafu II pkt. 6 uzyskuje
prawo gry w turnieju finałowym po rozegraniu minimum dwóch turniejów w sezonie
zasadniczym (warunkiem wliczenia turnieju do tego limitu jest pojawienie się zawodnika na
placu gry).
8. Klub, którego zawodnik z powodu kontuzji, doznanej w meczu kadry narodowej 7 oraz 15,
lub podczas zgrupowania/akcji kadry narodowej 7 oraz 15, która wyklucza go z gry na co
najmniej siedem dni, ma prawo pozyskać w każdy momencie rozgrywek nowego zawodnika

poza okienkiem transferowym. Za wskazany w niniejszym punkcie klub uznaje się klub,
który wypożyczył zawodnika do innego klubu 15 lub 7
8.1. Biuro PZR wydaje licencję nowemu zawodnikowi tylko po dostarczeniu przez
zainteresowany klub wszystkich wymaganych dokumentów i zgód, w tym opinii lekarza
kadry narodowej, która w sposób szczegółowy i nie budzący wątpliwości potwierdza
wykluczenie z gry na co najmniej siedem dni kontuzjowanego kadrowicza.
8.2. Zawodnik zgłoszony w miejsce kontuzjowanego kadrowicza może reprezentować dany
klub do momentu powrotu do gry poszkodowanego podczas akcji kadry reprezentanta Polski.
Dla nowego zawodnika należy wykupić dodatkową licencję.
8.3. Zawodnika tego, jeśli nie jest „zawodnikiem polskim” w rozumieniu paragrafu II pkt. 6
nie dotyczy przepis regulaminu o konieczności rozegrania minimum dwóch turniejów w
sezonie zasadniczym, by mógł grać w turnieju finałowym.
8.4. Jeśli na boisku przebywa zawodnik pozyskany na zasadach określonych w paragrafie II
pkt. 7, i nie jest to „zawodnik polski” w rozumieniu paragrafu II pkt 6, wymagany limit
„zawodników polskich” w rozumieniu paragrafu II pkt 6 przebywających na boisku
zmniejsza się do czterech.
9. W protokole zawodów może być wpisanych do 12 zawodników. Drużyna ma prawo
dokonać 5 zmian w meczu.
10. Zarówno licencje, książeczki zdrowia jak i listę uczestników w danym turnieju
kierownicy ekip winni dostarczyć Sędziemu Głównemu każdego turnieju przed
rozpoczęciem zawodów.
10.1 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).
11. Obecność kierownika drużyny na odprawie jest obowiązkowa.

III. System zawodów
1. Rozgrywki S7 rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem, terminarzem rozgrywek,
przepisami gry, przepisami PZR, WR, RE dotyczącymi Rugby 7 oraz Regulaminem
Dyscyplinarnym PZR.
2. S7 to cykl rozgrywek w skład którego wchodzą:
a) MPR7,
b) PPR7.
3. 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 - 250 zł * (w przypadku wpłaty za 1/2 cyklu tj. 3
turniejów jesiennych oraz wiosennych opłata wynosi 200 zł za turniej),
d) Turniej sezonu zasadniczego PPR7- 150 PLN.
3.1 Opłata startowa będzie wnoszona na subkonto rozgrywki S7 nr rachunku 10 1090 1014
0000 0001 3500 2413 do PZR, a następnie w całości przeznaczona na organizacje rozgrywek
S7.
3.2 Brak wpłaty wpisowego uniemożliwia udział w turnieju.
4. O miejscu po fazie grupowej w turnieju decydować będą w kolejności następujące
kryteria:
a) Większa liczba punktów turniejowych (zwycięstwo=3, remis=2, porażka=1, walkower=0)
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.
5. O miejscu w klasyfikacji S7 decyduje większa liczba zdobytych punktów turniejowych.
5.1 W przypadku uzyskania równej liczby punktów decyduje wyższe miejsce w ostatnim
turnieju.
7. Terminarz i miejsca rozgrywania turniejów ustala KR.

IV. 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.
4. W pierwszym turnieju sezonu 2017/2018, drużyny rozstawione są na podstawie
klasyfikacji generalnej sezonu 2016/2017. Jeśli startuje drużyna, która nie brała udziału w S7
w sezonie 2016/2017 - 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:
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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, oparta na następującej
punktacji za każdy turniej:
miejsce 1= 25 punktów
miejsce 2= 23
miejsce 3= 22
miejsce 4= 21
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 miejsce 1 punkt.

V. Turniej finałowy MPR7
1. Prawo startu w turnieju finałowym MPR7 ma dwanaście drużyn, które zdobędą największą
liczbę punktów w sezonie zasadniczym MPR7, gdzie 6 najwyżej sklasyfikowanych zespołów
zagra w Dywizji 1 o medale, a zespoły z miejsc 7-12 o mistrzostwo Dywizji 2.
2. W turnieju finałowym MPR7 nie może wystąpić druga drużyna tego samego klubu.
3. Turniej finałowy MPR7 wyłoni Mistrza Polski, srebrnego i brązowego medalistę oraz
mistrza Dywizji 2.
4. Drużyna, która nie zagra w sześciu turniejach sezonu zasadniczego MPR7 traci prawo gry
w turnieju finałowym MPR7.
5. W turnieju finałowym MPR7 drużyny rozstawione są na podstawie klasyfikacji generalnej
sezonu zasadniczego MPR7 2017/2018.
6. KR7 zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby finalistów w przypadku niespełnienia
wymogów regulaminu.
7. Nagrody - Puchar dla trzech najlepszych drużyn oraz medale za pierwsze, drugie i trzecie
miejsce w Dywizji 1 (15 medali dla drużyny), puchar dla mistrza Dywizji 2.

VI. Puchar Polski Rugby 7
1. PPR7 składa się z sezonu zasadniczego oraz turnieju finałowego.
2. Do klasyfikacji generalnej PPR7 zalicza się sumę punktów sezonu zasadniczego S7
(MPR7 oraz PPR7).
3. W pierwszym turnieju sezonu 2017/2018, drużyny rozstawione są na podstawie

klasyfikacji generalnej sezonu 2016/2017. Jeśli startuje drużyna, która nie brała udziału w S7
w sezonie 2016/2017 - 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 S7 sezonu 2017/2018. 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 - Trofeum S7 i tytuł najlepszej drużyny rozgrywek (suma punktów sezonu
zasadniczego MPR7 oraz PPR7).

VII. Turniej finałowy PPR7
1. Prawo startu w turnieju finałowym PPR7 ma dwanaście drużyn, które zdobędą największą
liczbę punktów w sezonie zasadniczym S7.
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 S7
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 2017/2018, 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 nie wzięcia
udziału w turnieju),
c) wpłaca opłatę startową.
4. Klub, który uzyska 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 7 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

IX. Kontrola antydopingowa
1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach S7 mają bezwzględny obowiązek podawania
informacji na temat miejsca i terminów zorganizowanego treningu zawodników w sposób
określony przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie (drogą elektroniczną, za pomocą
udostępnionych loginów i haseł). Informacje te będą cały czas traktowane jako poufne i
wykorzystywane wyłącznie w celach planowania, koordynowania i przeprowadzania badań
antydopingowych oraz zostaną zniszczone, gdy stracą swoją przydatność do wyżej
określonych celów.
2. Kluby uczestniczące w rozgrywkach S7 będą podawać informacje o miejscu i terminach
treningów zawodników z góry, co najmniej na okres następnego miesiąca. Informacje te
przekazywane będą nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego miesiąca. W przypadku
konieczności zmiany wcześniej wprowadzonych danych, klub ma obowiązek bezzwłocznego
ich skorygowania.
3. W przypadku naruszenia obowiązku przekazywania danych organizator rozgrywek nałoży
na klub następujące kary
a) pierwsze naruszenia obowiązku w I ciągu sezonu 2017/2018- nagana i podanie do
publicznej wiadomości informacji o utrudnianiu przez klub planowania kontroli
antydopingowych,
b) drugie naruszenie obowiązku w ciągu sezonu 2017/2018 - odebranie 25 punktów w tabeli
rozgrywek S7 sezonu zasadniczego,
c) trzecie naruszenie obowiązku w ciągu sezonu 2017/2018 - kara finansowa przewidziana
regulaminem dyscyplinarnym za rażące naruszenie podstawowych obowiązków oraz nie
klasyfikowanie zespołu po zakończeniu sezonu 2017/2018 bez względu na zajęte miejsce.

X. Regulacje końcowe
1. Organizatorem rozgrywek S7 jest PZR, który reprezentowany jest przez Komisje Rugby 7,
która odpowiada za sprawne przeprowadzenie rozgrywek.
2. Rozgrywki prowadzi KR7 reprezentowana na turnieju przez Komisarza Rozgrywek.
3. Gospodarz rozgrywek S7 zobowiązany jest do przesłania czytelnego skanu protokołu na
mail rozgrywki@pzrugby.pl niezwłocznie po zakończeniu turnieju.
4. Sędzia główny zawodów zobowiązany jest przesłać do biura PZR oryginał protokołu
meczowego w ciągu 3 dni roboczych
5. We wszystkich spornych kwestiach, decyzje podejmuje KGiD a w kwestiach nieobjętych
niniejszym regulaminem Zarząd PZR
6. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZR.

