Regulamin Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7,
Sezon 2022/2023
pzrugby.pl
I.

Wstęp:

Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod poniższymi skrótami rozumie się:
PZR – Polski Związek Rugby
OZR – Okręgowy Związek Rugby
KMP – Komisja ds. Mistrzostw Polski
WR – World Rugby (Światowa Federacja Rugby)
RE – Rugby Europe (Europejska Federacja Rugby)
MPKR7 – Mistrzostwa Polski Kobiet w Rugby 7
II.

Cel zawodów:

Wyłonienie medalistek Mistrzostw Polski Kobiet w Rugby 7 w sezonie 2022/2023.
III.

Uczestnictwo:

1.

W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodniczki urodzone w roku 2006 i
starsze. Zawodniczki, które w dniu turnieju nie ukończyły 18 roku życia, muszą
przed każdym turniejem do listy zgłoszeniowej przedłożyć oświadczenie
podpisane przez opiekuna ustawowego czytelnym imieniem i nazwiskiem,
wyrażające zgodę na ich udział w turnieju i okazać je Sędziemu Głównemu.
Brak w/w oświadczenia skutkować będzie niedopuszczeniem takiej zawodniczki
do udziału w meczach turniejowych.

2.

Każdorazowo na turnieju kierownik drużyny zgłoszonej przez klub sportowy
musi poinformować Sędziego Głównego, że w danej drużynie grać będą
zawodniczki, które nie ukończyły 18 roku życia.

3.

W rozgrywkach mogą uczestniczyć kluby sportowe, które dokonały zgłoszenia
do udziału w rozgrywkach MPKR7 2022/2023 w systemie licencyjnym PZR i
zgłoszenie to zostało zatwierdzone przez Komisję Licencyjną PZR.

4.

W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodniczki, które zostały zgłoszone do
rozgrywek MPKR7 2022/2023 w systemie licencyjnym PZR i zgłoszenia te
zostały zatwierdzone przez Komisję Licencyjną PZR.

5.

W rozgrywkach mogą uczestniczyć jedynie zawodniczki posiadające ważną
licencję zawodniczą PZR wykupioną przez właściwy klub sportowy oraz
posiadające
obowiązkowe,
zbiorowe
ubezpieczenie
od
następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW) wykupione przez klub sportowy za
pośrednictwem PZR oraz spełniające wszelkie inne obowiązki określone w
przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub przepisach wewnętrznych
PZR.
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6.

W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodniczki posiadające aktualne
orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo
we współzawodnictwie organizowanym przez PZR wydane zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia
w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom
orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych
badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń z dnia 22 lipca 2016
r., Dz. U. z 2016 r. poz. 1172 tj. z dnia 30 kwietnia 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz.
812 lub inne przepisy prawa powszechnie obowiązujące, które będą
obowiązywać w tym zakresie).

7.

W protokole turniejowym musi być wpisanych nie miej niż 8 oraz nie więcej niż
12 zawodniczek. W przypadku mniejszej liczby zawodniczek o dopuszczeniu
drużyny do rozgrywek decyduje Komisarz Rozgrywek MPKR7.

8.

Każda drużyna ma prawo dokonać 5 zmian w meczu (w tym zmian
powrotnych).

9.

Przed każdym turniejem rozgrywanym w ramach MPKR7, na 60 minut przed
jego rozpoczęciem odbywa się odprawa z obowiązkowym udziałem Komisarza
Rozrywek, Sędziego Głównego oraz Kierowników klubów sportowych. Miejsce
odprawy wskazane zostanie indywidualnie dla każdego turnieju wraz z rozpiską
turniejową. Kierownicy klubów sportowych zobowiązani są do przedłożenia
Sędziemu Głównemu podczas odprawy: Listy zawodniczek uprawnionych do
gry w MPKR7 2022/2023 (generowaną z systemu licencyjnego PZR),
orzeczenia lekarskie każdej z zawodniczek oraz listę uczestniczek danego
turnieju. W przypadku braku dokumentów klubów sportowych Komisarz
Rozgrywek ma prawo nie dopuścić klubu sportowego do udziału w turnieju,
natomiast w przypadku braku dokumentów związanych z zawodniczką (bądź
zawodniczkami) Komisarz Rozgrywek ma prawo nie dopuścić zawodniczki
(bądź zawodniczek) do udziału w turnieju.

10. W protokole meczowym znajdować mogą się maksymalnie 4 zawodniczki, które
nie są „zawodnikami polskimi” w rozumieniu § 32 ust. 2 Przepisów Polskiego
Związku Rugby dotyczących ewidencji, przynależności i zmiany barw
klubowych zawodników, zasad licencyjnych oraz organizacji zawodów we
wszystkich odmianach rugby (dalej: Przepisy PZR).
11. Zawodniczki, które w dniu zawodów nie ukończyły 18 roku życia, zobligowane
są do posiadania pisemnej zgody opiekunów prawnych do udziału w konkretnie
wskazanym turnieju. Oświadczenie musi zawierać czytelny podpis opiekuna,
datę podpisania oraz datę i miejsce rozgrywania turnieju MPKR7.
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IV.

System zawodów:

1.

Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym Regulaminem, terminarzem
rozgrywek, przepisami gry, Przepisami PZR oraz Regulaminem Dyscyplinarnym
PZR.

2.

Każdy klub sportowy może wystawić do niniejszych rozgrywek maksymalnie
dwa zespoły z zastrzeżeniem, że nie mogą one uczestniczyć w rozgrywkach w
ramach tej samej ligi. 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. zespołami jednego klubu. Dokonanie niedozwolonej wymiany zawodniczek
traktowane będzie jako wystawienie do gry nieuprawnionej zawodniczki
i podlegać będzie sankcjom określonym w § 53 Regulaminu Dyscyplinarnego
Polskiego Związku Rugby.

3.

Dokonuje się podziału zespołów uczestniczących w rozgrywkach MPKR7 na:
Ekstraligę, I Ligę oraz II Ligę. Do Ekstraligi kwalifikuje się wstępnie 4 zespoły,
które w Mistrzostwach Polski Kobiet w Rugby 7 w sezonie 2021/2022 zajęły w
klasyfikacji generalnej miejsca od 1. do 4. Do I Ligi kwalifikuje się wstępnie 4
zespoły, które w Mistrzostwach Polski w sezonie 2021/2022 zajęły w klasyfikacji
generalnej miejsca od 5. do 8. Pozostałe zespoły oraz kluby sportowe nowo
zgłoszone kwalifikuje się wstępnie do II Ligi. Kwalifikacji zespołów do
odpowiedniej ze ww. lig dokonuje Komisarz Rozgrywek zgodnie z niniejszym
Regulaminem po otrzymaniu zgłoszeń klubów sportowych do turnieju MKPR7
sezonu 2022/2023.

4.

Turniej w ramach MPKR7 może się odbyć z udziałem minimum 5 zespołów.

5.

MPKR7 rozgrywane są systemem turniejowym, z udziałem zespołów Ekstraligi,
I Ligi i II Ligi w zależności od ilości zgłoszonych zespołów. Podziału
zgłoszonych drużyn na poszczególne ligi dokonuje Komisarz Rozgrywek. O
przydziale do ligi podczas pierwszego turnieju bieżącego sezonu decyduje
miejsce zespołu sportowego w klasyfikacji generalnej sezonu 2021/2022.
Natomiast o przydziale do ligi podczas kolejnych turniejów decyduje system
spadków/awansów z klasyfikacji końcowej turnieju poprzedniego.

6.

Zespół zajmujący w turnieju najniższe miejsce w lidze (z wyjątkiem II Ligi), w
kolejnym turnieju spada do ligi niższej o jeden poziom rozgrywek (z
zastrzeżeniem punktu IV. 2. niniejszego Regulaminu). Zespół zajmujący
najwyższe miejsce w lidze (z wyjątkiem Ekstraligi) awansuje w kolejnym turnieju
do ligi wyższej o jeden poziom rozgrywek (z zastrzeżeniem punktu IV. 2.
niniejszego Regulaminu). Spadki/awanse uwarunkowane są również ilością
zespołów zgłoszonych w następnym turnieju.
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7.

Jeżeli Ekstraliga w turnieju składa się z 4 zespołów, to zespoły grają w I rundzie
systemem każdy z każdym. W II rundzie rozgrywane są finały: w meczu o 3.
miejsce grają zespoły zajmujące 3. I 4. miejsce po I. rundzie a w meczu o 1.
miejsce grają zespoły zajmujące 1. i 2. miejsce po I. rundzie. zespół zajmujący
4. Miejsce w turnieju spada z Ekstraligi do 1. Ligi a jego miejsce zajmuje zespół
awansujący z 1. Ligi (z zastrzeżeniem ilości zespołów zgłoszonych do
kolejnego turnieju).

8.

Jeżeli I Liga w turnieju składa się z 4 zespołów, to zespoły grają systemem
opisanym w punkcie 7. powyżej. Zespół zajmujący 1. miejsce awansuje do
rozgrywek Ekstraligi a jego miejsce w rozgrywkach I ligi zajmuje zespół
spadający z Ekstraligi. Zespół zajmujący 4. miejsce spada do II Ligi a jego
miejsce zajmuje zespół awansujący z II Ligi (z zastrzeżeniem ilości zespołów
zgłoszonych w kolejnym turnieju).

9.

Jeżeli do turnieju zgłoszonych zostanie od 5 do 6 zespołów, to wszystkie
zgłoszone zespoły zakwalifikowane zostają do Ekstraligi.
i.

Jeżeli do turnieju zgłoszonych zostanie 5 zespołów, to gra się systemem
„każdy z każdym”

ii.

Jeżeli do turnieju zgłoszonych zostanie 6 zespołów, to gra się systemem
podziału na dwie grupy po 3 zespoły. Podział na grupy dokonywany jest
wg następującego klucza: zgłoszone zespoły uszeregowane zostają na
miejscach od 1 do 6 na podstawie miejsca zajmowanego w klasyfikacji
generalnej sezonu 2021/2022 dla pierwszego turnieju oraz klasyfikacji
generalnej po poprzednim turnieju dla turnieju kolejnego. Następnie w
Grupie A znajdują się zespoły uszeregowane na miejscach 1. 3. oraz 5.,
natomiast w Grupie B znajdują się zespoły uszeregowane na miejscach 2.
4. oraz 6. W I rundzie rozgrywek zespoły w grupach grają systemem
„każdy z każdym”. W II rundzie rozgrywek rozgrywane są mecze
półfinałowe: pierwszy zespół z grupy A gra z drugim zespołem z grupy B
oraz drugi zespół z grupy A gra z pierwszym zespołem z grupy B. W III
rundzie o 5. miejsce grają zespoły, które zajęły 3. miejsca w grupach A
oraz B, o 3. miejsce grają zespoły, które przegrały półfinały oraz o 1.
miejsce grają zespoły, które wygrały półfinały.

10. Jeżeli do turnieju zgłoszonych zostanie od 7 do 10 zespołów, to Komisarz
Rozgrywek dzieli zgłoszone zespoły na Ekstraligę oraz I Ligę.
i.

Jeżeli do turnieju zgłoszonych zostanie 7 zespołów, to Ekstraliga liczy 4
zespoły i gra według zasad opisanych w punkcie 7. Powyżej. I Liga liczy 3.
zespoły i gra systemem „każdy z każdym” - mecz i rewanż.
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ii.

Jeżeli do turnieju zgłoszonych zostanie 8 zespołów, to Ekstraliga oraz I
Liga liczą po 4 zespoły i grają zgodnie z zasadami opisanymi w punktach
7. I 8. powyżej.

iii.

Jeżeli do turnieju zgłoszonych zostanie 9 zespołów, to Ekstraliga liczy 4
zespoły i gra według zasad opisanych w punkcie 7. Powyżej. I Liga liczy
wówczas 5 zespołów i gra systemem „każdy z każdym”.

iv.

Jeżeli do turnieju zgłoszonych zostanie 10 zespołów, to Ekstraliga liczy 4
zespoły i gra według zasad opisanych w punkcie 7. powyżej. I Liga liczy
wówczas 6 zespołów i gra według zasad opisanych w punkcie 9. II.

11. Jeżeli do turnieju zgłoszonych zostanie minimum 11 zespołów, to Komisarz
Rozgrywek dzieli zgłoszone zespoły na Ekstraligę, I Ligę oraz II Ligę.
i.

Jeżeli do turnieju zgłoszonych zostanie 11 zespołów, to Ekstraliga oraz I
Liga liczą po 4 zespoły i grają zgodnie z zasadami opisanymi w punktach
7. I 8. powyżej. II Liga liczy wówczas 3 zespoły i gra systemem „każdy z
każdym” - mecz i rewanż.

ii.

Jeżeli do turnieju zgłoszonych zostanie 12 zespołów, to Ekstraliga oraz I
Liga liczą po 4 zespoły i grają zgodnie z zasadami opisanymi w punktach
7. I 8. powyżej. II Liga liczy wówczas również 4 zespoły i gra systemem
„każdy z każdym” - bez rewanżu, bez półfinałów i bez meczów o
poszczególne miejsca.

iii.

Jeżeli do turnieju zgłoszonych zostanie 13 zespołów, to Ekstraliga oraz I
Liga liczą po 4 zespoły i grają zgodnie z zasadami opisanymi w punktach
7. I 8. powyżej. II Liga liczy wówczas 5 zespołów i gra systemem „każdy z
każdym”, bez rewanżu, bez półfinałów i bez meczów o poszczególne
miejsca.

iv.

Jeżeli do turnieju zgłoszonych zostanie 14 zespołów, to Ekstraliga oraz I
Liga liczą po 4 zespoły i grają zgodnie z zasadami opisanymi w punktach
7. i 8. Powyżej. II Liga liczy wówczas 6 zespołów i gra następującym
systemem: zespoły dzieli się na dwie grupy po trzy zespoły. Zespoły
szereguje się najpierw według klasyfikacji generalnej z poprzedniego
sezonu (dla pierwszego turnieju) bądź końcowej po poprzednim turnieju
(dla turniejów kolejnych) oraz następnie w kolejności alfabetycznej
zespoły, które nie brały udziału wcześniej w rozgrywkach. Grupę A
stanowią zespoły 1., 3. oraz 5., natomiast Grupę B zespoły 2., 4., 6. W I
rundzie rozgrywane są mecze grupowe każdy z każdym. W II rundzie
rozgrywek rozgrywane są mecze półfinałowe: pierwszy zespół z grupy A
gra z drugim zespołem z grupy B oraz drugi zespół z grupy A gra z
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pierwszym zespołem z grupy B. W III rundzie o 5. miejsce grają zespoły,
które zajęły 3. miejsca w grupach A oraz B, o 3. miejsce grają zespoły,
które przegrały półfinały oraz o 1. miejsce grają zespoły, które wygrały
półfinały.

v.

Jeżeli do turnieju zgłoszonych zostanie 15 zespołów, to Ekstraliga oraz I
Liga liczą po 4 zespoły i grają zgodnie z zasadami opisanymi w punktach
7. i 8. Powyżej. II Liga liczy wówczas 7 zespołów i gra następującym
systemem: zespoły dzieli się na dwie grupy składające się z trzech i
czterech zespołów. zespoły szereguje się najpierw według klasyfikacji
generalnej z poprzedniego sezonu (dla pierwszego turnieju) bądź
końcowej po poprzednim turnieju (dla turniejów kolejnych) oraz następnie
w kolejności alfabetycznej zespoły, które nie brały udziału wcześniej w
rozgrywkach. Grupę A stanowią zespoły 1., 3., 5., 7. natomiast Grupę B
zespoły 2., 4., 6. W I rundzie rozgrywane są mecze grupowe każdy z
każdym. W II rundzie rozgrywek rozgrywane są mecze półfinałowe:
pierwszy zespół z grupy A gra z drugim zespołem z grupy B oraz drugi
zespół z grupy A gra z pierwszym zespołem z grupy B. W III rundzie o 5.
miejsce grają zespoły, które zajęły 3. miejsca w grupach A oraz B, o 3.
miejsce grają zespoły, które przegrały półfinały oraz o 1. miejsce grają
zespoły, które wygrały półfinały. zespół zajmujący czwarte miejsce w
grupie A zajmuje ostatnie miejsce w klasyfikacji turnieju.

12. Zespół, który nie wziął udziału w turnieju Ekstraligi automatycznie spada do I
Ligi oraz zostaje ukarany odjęciem 6 punktów (z zachowaniem
dotychczasowego stosunku małych punków) w klasyfikacji generalnej. Zespół,
który nie wziął udziału w turnieju I Ligi spada do II Ligi oraz zostaje ukarany
odjęciem 6 punktów (z zachowaniem dotychczasowego stosunku małych
punktów) w klasyfikacji generalnej.
13. W jednym turnieju każdy zespół może rozegrać maksymalnie 5 meczów.
14. Rozgrywki MPKR7 zostaną przeprowadzone systemem turniejowym, do
klasyfikacji końcowej zaliczane będą wyniki z wszystkich turniejów.
15. Do punktacji w ramach MPKR7 klasyfikowane są wszystkie zespoły biorące
udział w turniejach. Do klasyfikacji generalnej i końcowej sumowane są
wszystkie punkty uzyskane za każdy turniej:
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Miejsce
w turnieju
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ilość
punktów
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

16. Zespół, który uzyska największą liczbę punktów po wszystkich turniejach
zgodnie z niniejszym Regulaminem, uzyska tytuł Mistrza Polski Kobiet Rugby 7,
drugi zespół sportowy uzyska tytuł wicemistrza Polski a trzeci - brązowe
medale.
17. W przypadku uzyskania równej liczby tzw. punktów turniejowych przez
poszczególne zespoły, o kolejności w klasyfikacji generalnej, a dalej końcowej
decydują:
1) większa ilość startów w turniejach,
2) wyższe miejsce w aktualnym (ostatnim rozegranym) turnieju.
18. O kolejności w klasyfikacji turniejowej decydują:
a) większa liczba punktów zdobytych w turnieju (zwycięstwo: - 3 pkt, remis: - 2
pkt, porażka: - 1 pkt),
b) lepszy bilans punktowy (różnica między meczowymi punktami zdobytymi, a
straconymi),
c) większa liczba meczowych punktów zdobytych,
d) wyższe miejsce w poprzednim turnieju.
19. Kluby sportowe Barbarians nie biorą udziału w Mistrzostwach Polski Kobiet
Rugby 7. Mogą w miarę możliwości organizacyjnych (względy czasowe) zagrać
w turnieju tylko jeśli będą dwa (lub więcej) takie kluby sportowe i tylko między
sobą. Nie grają z klubami sportowymi biorącymi udział w Mistrzostwach Polski
Kobiet Rugby 7.
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20. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach Komisarz Mistrzostw Polski
Kobiet Rugby 7 w porozumieniu z Komisją ds. Rozgrywek MPKR7 lub Sędzia
Główny może zdecydować o zmianie systemu rozgrywek.

V.

Zgłoszenie do rozgrywek i turnieju:

1.

Zgłoszenia do Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 należy dokonać do 9 września
2022 r., zgodnie z informacją z dnia 01.09.2022 r. podaną na stronie PZR oraz
w elektronicznym systemie licencyjnym na stronie https://systempzr.pl, po
uruchomieniu takiej możliwości. Zgłoszenie takie daje możliwość gry we
wszystkich turniejach w sezonie 2022/2023 i daje prawo do walki o medale
Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7.

2.

Klub sportowy, wyjątkowo niezgłoszony w trybie określonym w pkt. V.1. może
zgłaszać swój udział w poszczególnych turniejach (tzw. „Zgłoszenie do
Turnieju”). Klub ten jednak klasyfikowany będzie zgodnie z zapisami punktu V.3
w zależności od ilości turniejów, w których weźmie udział.

3.

Klub sportowy zgłoszony w trybie określonym w pkt. V.2. (tzw. „Zgłoszenie do
Turnieju”) w klasyfikacji końcowej klasyfikowany jest razem z klubami
sportowymi zgłoszonymi do wszystkich turniejów (wg zasad określonych w pkt.
V.1.), tylko pod warunkiem wzięcia udziału w 6 z 8 (bądź jeżeli odbędzie się
mniejsza liczba turniejów - w 5 z 7, 4 z 6 lub 3 z 5) turniejów sezonu 2022/2023.
Jeżeli nie weźmie udziału, w co najmniej sześciu (i odpowiednio 5, 4 lub 3)
turniejach, ujęty jest poza klasyfikacją generalną klubów zgłoszonych wg zasad
określonych w pkt. V.1.

4.

Warunkiem wzięcia udziału w rozgrywkach Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 w
sezonie 2022/2023 przez każdy klub sportowy zgłoszony w trybie pkt. 1
powyżej (tzw. „Zgłoszenie do Mistrzostw”) jest wpłacenie do 09.09.2022 r. na
konto Polskiego Związku Rugby kaucji zwrotnej w wysokości 500,00 zł
(zwracaną do 7 dni po ostatnim turnieju Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7).
Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku niewypełnienia przez zespół
obowiązku startu we wszystkich rozegranych w sezonie 2022/2023 turniejach
cyklu MPKR7.

5.

Warunkiem wzięcia udziału w turnieju Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 w
sezonie 2022/2023 przez każdy klub sportowy zgłoszony w trybie pkt. 2
powyżej (tzw. „Zgłoszenie do Turnieju”) jest wpłacenie przed terminem turnieju,
na który dany klub sportowy został zgłoszony, na konto Polskiego Związku
Rugby kaucji zwrotnej w wysokości 500,00 zł (zwracaną do 7 dni po turnieju, na
który dany klub sportowy został zgłoszony, a traconą w przypadku nie
pojawienia się na tym turnieju).
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Ponadto warunkiem wzięcia udziału w turnieju jest:

6.

VI.

i.

wysłanie pisemnego zgłoszenia według określonego przez Komisarza
Rozgrywek wzoru, na adres e-mail Komisarza Rozgrywek:
mpk7komisarz@gmail.com, w terminie określonym przez Komisarza
Rozgrywek,

ii.

wpłacenie opłaty startowej w wysokości 500,00 zł przesłanej w terminie
określonym przez Komisarza Rozgrywek i organizatora turnieju na konto
wskazane przez organizatora turnieju oraz przesłanie potwierdzenia
przelewu jednocześnie ze zgłoszeniem opisanym w punkcie 6. I,

iii.

niespełnienie co najmniej jednego ze ww. warunków, tj.: pisemnego
zgłoszenia, opłaty startowej, kaucji za turniej w wyznaczonych terminach,
uniemożliwi udział w turnieju.
Prowadzenie rozgrywek i organizacja turnieju:
1.

Rozgrywki prowadzi Komisarz Rozgrywek Mistrzostw Polski Kobiet Rugby
7, który odpowiedzialny jest za:
i.
ii.

iii.
iv.

v.
vi.
vii.

2.

archiwizację protokołów turniejowych (wersje elektroniczne),
ewentualne zmiany terminów turniejów, przy współpracy z Komisją
Gier i Dyscypliny PZR, zatwierdzonych po akceptacji Zarządu PZR,
mogą wynikać z przyczyn obiektywnych – pogoda, ograniczenia
sanitarne,
mediacje i wstępne rozstrzyganie sporów,
przekazanie do publikacji w mediach, na stronie internetowej
www.pzrugby.pl i innych stronach www rugby informacji o
rozgrywkach – zapowiedzi, wyniki,
tworzenie komunikatów rozgrywek po każdym turnieju,
prowadzenie statystyk,
przygotowywanie i przekazywanie wniosków do Zarządu PZR lub
KGiD w sprawie rozgrywek.

W przypadku nieobecności Komisarza Rozgrywek, może zostać on zastąpiony
przez uprawnionych przedstawicieli Polskiego Związku Rugby bądź Sędziego
Głównego. Każdy turniej prowadzony jest przez Sędziego Głównego
wyznaczonego na dany turniej. Sędzia Główny odpowiedzialny jest za
weryfikację zawodniczek zgłoszonych do danego turnieju, sporządzenie
komunikatu turniejowego, prowadzenie rozgrywek zgodnie z niniejszym
Regulaminem.
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Gospodarz turnieju zobowiązany jest zapewnić:

3.
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.

vii.
viii.
ix.
4.

5.
6.
7.

Boisko o wymiarach do gry w rugby z namalowanymi liniami. Istnieje
możliwość rozegrania turnieju na boisku, którego wymiary nie są ujęte w
przepisach World Rugby jako minimalne lub maksymalne. Na podstawie
dokumentacji przesłanych przez organizatora zawodów - Komisarz
Rozgrywek działając w oparciu o bezpieczeństwo zawodników oraz
własną ocenę bazującą na doświadczeniu, podejmie decyzję o
ewentualnym dopuszczeniu boiska do zawodów o ile jego wymiary rażąco
nie odbiegają od tych zawartych w przepisach World Rugby. Wszelka
komunikacja w tym zakresie powinna odbywać się drogą mailową.
Boisko powinno być wyposażone w bramki do rugby i ochraniacze na
słupy tychże bramek.
Pole punktowe powinno mieć wymiary zgodne z przepisami World Rugby i
znajdować się za bramką.
Boisko wyposażone w chorągiewki boczne.
Minimum 2 piłki przystosowane do gry w rugby, dopuszczone do meczu
przez Sędziego Głównego.
Wodę dla uczestniczących w turnieju zespołów oraz sędziów (1,5 l wody
dla 1 osoby). Jeżeli w dniu rozgrywania turnieju temperatura jest równa
25°C lub wyższa to gospodarz turnieju zapewnia 24 l wody na zespół,
czyli odpowiednio: 2 l wody dla 1 osoby.
Szatnie bądź w przypadku braku takiej możliwości namioty dla
zawodników oraz sędziów.
Natryski dla uczestników turnieju.
Zabezpieczenie medyczne turnieju.
Gospodarz pokrywa koszty wynagrodzenia sędziów oraz Komisarza
Rozgrywek. Wynagrodzenie Komisarza równe jest wynagrodzeniu Sędziego
Głównego, które określone zostało Tabelach Ekwiwalentu Sędziowskiego
Rugby XV, dostępnych na stronie www.pzrugby.pl.
Gospodarz pokrywa koszty zabezpieczenia medycznego turnieju.
Gospodarz pokrywa koszty wynajmu obiektu, na którym odbywa się turniej.
Gospodarz ma obowiązek zapewnić transmisję video przebiegu turnieju
(minimum od fazy półfinałowej w zależności od cen na lokalnym rynku
przedmiotowych usług) dostępną na żywo na platformie YouTube. Środki na ten
cel zapewnia PZR w wysokości 1500 zł netto za turniej.

VII. Nagrody:
1.

Puchary dla trzech pierwszych zespołów oraz 20 medali (złotych, srebrnych,
brązowych) dla zawodniczek i trenerów za zajęcie pierwszego, drugiego i
trzeciego miejsca w klasyfikacji końcowej MPKR7 zapewnia PZR, reszta nagród
jest w gestii organizatora
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VIII. Regulacje końcowe:
1.

We wszystkich, nieobjętych niniejszym Regulaminem spornych kwestiach,
decyzje podejmuje Komisarz Rozgrywek a uczestnikom przysługuje odwołanie
do Komisji Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby.

Zatwierdzono przez Zarząd PZR w dniu 07.09.2022
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Załącznik do Regulaminu Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 Sezon 2022/2023

Harmonogram rozgrywek rundy jesiennej:
24.09.2022 – Gdynia (Rugby Club Arka Gdynia)
08.10.2022 – Warszawa (Legia Warszawa Sekcja Kobiet)
29.10.2022 – Łódź (Venol Atomówki Łódź)
05.11.2022 – Ruda Śląska (Diablice Rugby Ruda Śląska)

Harmonogram rundy wiosennej zostanie ustalony w terminie późniejszym.
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