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WSTĘP
Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod poszczególnymi skrótami lub pojęciami rozumie się :
a) PZR – Polski Związek Rugby
b) OZR – Okręgowy Związek Rugby
c) WR – World Rugby ( Światowa Federacja Rugby )
d) RE – Rugby Europe ( Europejska Federacja Rugby )
e) MPKR7 – Mistrzostwa Polski Kobiet Rugby 7.

I. Cel zawodów
1. Wyłonienie medalistek Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 w sezonie 2021/2022.
II. Uczestnictwo
1. Do rozgrywek, według pełnych przepisów, dopuszcza się zawodniczki urodzone w roku
2005 i starsze, posiadające aktualną licencję PZR.
2. Zawodniczki niepełnoletnie zobligowane są do posiadania pisemnej zgody ( każdorazowo
na każdym turnieju ) 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, w tym zmiany powrotne.
4. Wśród zgłoszonych 12. zawodniczek mogą znajdować się maksymalnie 4. zawodniczki
ze statusem obcokrajowca.
5. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodniczki posiadające aktualne orzeczenie
lekarskie o stanie zdrowia, umożliwiające bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie
organizowanym przez PZR. Musi być 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 27 lutego 2019 r., Dz. U. 2019 poz. 395).
6. Listę zawodniczek uprawnionych do gry w rozgrywkach Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7
(generowaną z elektronicznego systemu licencyjnego https://systempzr.pl), orzeczenia
lekarskie, jak i listę uczestniczek w danym turnieju, kierownicy ekip powinni dostarczyć
sędziemu głównemu każdego turnieju przed rozpoczęciem zawodów, na 60 minut przed
rozpoczęciem turnieju. 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.
7. 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. Dwa zespoły muszą zostać zgłoszone jako dwie odrębne drużyny, zgodnie z zapisami
rozdziału 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. zespołami jednego klubu.
4. Dokonanie 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 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 oba 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 2020/2021
zajęły w klasyfikacji generalnej miejsca od 1. do 4. Do I Ligi kwalifikuje się 4 zespoły, które
w Mistrzostwach Polski w sezonie 2021/2022 zajęły w klasyfikacji generalnej miejsca od 5.
do 8. Pozostałe zespoły 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 finały, wg zasady: pierwszy zespół po I rundzie gra z drugim zespołem
o 1. miejsce w klasyfikacji turniejowej, trzeci zespół po I rundzie gra z czwartym zespołem
o 3. miejsce w klasyfikacji turniejowej. Zespół, który zajął 4. miejsce w turnieju 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 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 9 zespół, Ekstraliga gra wg zasad opisanych w pkt. 9 (cztery
zespoły), a dziewiąty zespół dołącza do I Ligi. W turnieju I Ligi wystąpi zatem
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zespołów, które grają systemem "każdy z każdym". Zespół, który zajął 1. miejsce (5. w
ogólnej klasyfikacji turniejowej), w następnym turnieju Mistrzostw Polski zagra w Ekstralidze.
11. Jeżeli do turnieju zgłosi się 10 zespołów, Ekstraliga gra wg zasad opisanych w pkt. 8
(cztery zespoły), zaś zespoły 9. i 10. dołącza do I Ligi.
I Liga gra systemem podziału na dwie grupy, po 3 zespoły. Podział na grupy dokonywany
jest wg rozstawienia: grupa A zespoły: 5. 8, 9. Grupa B to zespoły: 6. 7. i 10. Rozstawienie
dokonywane jest na podstawie miejsc aktualnie zajmowanych w klasyfikacji generalnej.
Możliwe jest również na pierwszym turniej MP rozstawienie na podstawie klasyfikacji
generalnej Mistrzostwach Polski w sezonie 2020/2021.
W I rundzie zespoły I Ligi grają systemem "każdy z każdym", w ramach swoich grup.
W II rundzie rozgrywane są mecze fazy pucharowej I ligi, wg zasady: w pierwszym półfinale
I Ligi grają zespoły z miejsca 1. z grupy A i z miejsca 2. grupy B oraz zespoły z miejsca 2.
z grupy A i z miejsca 1. z grupy B.
W III rundzie rozgrywane są mecze o 1. miejsce (5. w ogólnej klasyfikacji turniejowej). Grają
w niej zespoły, które wygrały swoje półfinały. O 3. miejsce (7. w ogólnej klasyfikacji
turniejowej), grają zespoły, które przegrały swoje półfinały. O 5. miejsce (9. w ogólnej
klasyfikacji turniejowej) grają zespoły, które zajęły 3. miejsce w grupie A i grupie B
w I rundzie. Zespół, który zajął 1. miejsce (5. w ogólnej klasyfikacji turniejowej), w następnym
turnieju Mistrzostw Polski zagra w Ekstralidze.

12. Jeżeli do turnieju zgłosi się 11 zespołów, Ekstraliga i I Liga grają wg zasad opisanych w
pkt. 9. i 10. (po cztery zespoły w każdej lidze). Zespoły 9. 10. i 11. tworzą
II Ligę, 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 12 zespołów, Ekstraliga i I Liga grają wg zasad opisanych w
pkt. 9. i 10. (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.
13.a. Jeżeli do turnieju zgłosi się 13. zespołów , Ekstraliga i I Liga grają wg zasad opisanych
w pkt.9 i 10 ( po cztery zespoły w każdej lidze ). Zespoły 9,10,11,12 i 13 tworzą II Ligę i grają
ze sobą systemem „ każdy z każdym „ jeden mecz ( bez półfinałów i meczów o miejsce ).
Zwycięzca turnieju II Ligi awansuje do I Ligi, z zastrzeżeniem pkt. 5. W przypadku uzyskania
równej liczby punktów przez drużyny II Ligi, należy uwzględnić uzyskaną punktację a, gdy
punkty są równe , decyduje bilans małych punktów a, gdy ten nie rozstrzyga, Komisarz
rozgrywek przeprowadza losowanie.
14. Jeżeli do turnieju zgłosi się tylko 7. zespołów, Ekstraliga liczy 4. drużyny i gra wg zasad
opisanych w pkt. 9. I liga liczy wtedy 3. drużyny i gra ze sobą systemem" każdy z każdym"
mecz i rewanż. Zespół, który zajął 1. miejsce (5. w ogólnej klasyfikacji turniejowej)
w następnym turnieju Mistrzostw Polski zagra w Ekstralidze.
15. Jeśli do turnieju zgłosi się 6. lub 5. zespołów, to wszystkie grają w Ekstralidze.
W przypadku zgłoszenia się:
a) 6. zespołów, gra się systemem podziału na dwie grupy po 3. zespoły. Podział na grupy
dokonywany jest wg rozstawienia: grupa A zespoły: 1. 3. 5. Grupa B zespoły: 2. 4. 6.
Rozstawienie dokonywane jest na podstawie miejsc aktualnie zajmowanych w klasyfikacji
generalnej. W I rundzie zespoły grają systemem "każdy z każdym", w ramach swoich grup.
W II rundzie rozgrywane są mecze fazy pucharowej, wg zasady: w pierwszym półfinale grają
zespoły z miejsca 1. z grupy A i z miejsca 2. z grupy B oraz zespoły z miejsca 2. z grupy A
i z miejsca 1. z grupy B. W III rundzie rozgrywane są mecze o 1. miejsce, w którym grają
zespoły wygrywające swoje półfinały. O 3. miejsce grają zespoły, które przegrały swoje
półfinały oraz o 5. miejsce grają zespoły, które zajęły 3. miejsca w grupie A i grupie B
I rundzie;
b) 5. zespołów, gra się systemem "każdy z każdym".
16. Jeżeli w którymś z turniejów 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.
17. 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.
18. Rozgrywki Mistrzostw Polski zostaną przeprowadzone systemem turniejowym,
do klasyfikacji końcowej zaliczane będą wyniki z wszystkich turniejów.
19. 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:
MIEJSCE
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

W

ILOŚĆ PUNKTÓW
30
28
26
24
22
20

7.
8.
9.
10.
11.
12.

18
16
14
12
10
8
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6

20. W przypadku zgłoszenia mniej niż 12 drużyn utrzymana zostaje powyższa punktacja,
tzn. zwycięzca turnieju Ekstraligi zawsze zdobywa 30 punktów, drugie miejsce - 28 punktów,
trzecie miejsce - 26 punktów, itd.
21. 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.
22. 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.
23. 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.
24. Podczas każdego turnieju, rozgrywki prowadzone będą wg obowiązujących przepisów
gry WR, PZR, niniejszego regulaminu oraz regulaminu dyscyplinarnego PZR.
25. 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.
26. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach Komisarz Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7
lub Sędzia Główny może zdecydować o zmianie systemu rozgrywek.
IV. Zgłoszenie do rozgrywek i turnieju
1. Zgłoszenia do Mistrzostw Polski należy dokonać do 26 sierpnia 2021 r. zgodnie
z informacją z dnia 15.08.2021 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 2021/22 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
(bądź jeżeli odbędzie się mniejsza liczba turniejów - w 5 z 7, 4 z 6 lub 3 z 5) turniejów
sezonu 2021/22. Jeżeli nie weźmie udziału, w co najmniej sześciu (i odpowiednio 5, 4 lub 3)
turniejach, klasyfikowany jest za drużynami zgłoszonymi wg zasad określonych w pkt. IV.1.

4. Warunkiem wzięcia udziału w rozgrywkach Mistrzostw Polski w sezonie 2021/22 przez
każdy zespół zgłoszony w trybie pt. 1 rozd. IV (tzw. „Zgłoszenie do Mistrzostw”) jest
wpłacenie do 31.08.2021 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 we wszystkich
rozegranych w sezonie 2021/22 turniejach cyklu MP).
5. Warunkiem wzięcia udziału w turnieju Mistrzostw Polski w sezonie 2021/22 przez każdy
zespół zgłoszony w trybie pt. 2 rozd. IV (tzw. „Zgłoszenie do Turnieju”) jest wpłacenie 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 nie pojawienia się
na turnieju.)
6. Ponadto warunkiem wzięcia udziału w turnieju jest:
a) wysłanie pisemnego zgłoszenia wg określonego przez Komisarza Mistrzostw Polski
Kobiet Rugby 7 wzoru jednocześnie na adresy e-mail komisarza i organizatora turnieju,
w terminie określonym przez komisarza i organizatora turnieju.
b) wpłacenie opłaty startowej w wysokości 300,00 zł przesłanej w terminie określonym przez
komisarza i organizatora turnieju na konto wskazane przez organizatora Turnieju,
c) nie spełnienie co najmniej jednego z powyższych podpunktów, a więc : brak pisemnego
zgłoszenia, opłaty startowej, kaucji za turniej, w wyznaczonych terminach uniemożliwi udział
w turnieju.
V. Prowadzenie rozgrywek
1. Rozgrywki prowadzi Komisarz Rozgrywek Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7,
który odpowiedzialny jest za:
a) archiwizację protokołów turniejowych (wersje elektroniczne),
b) ewentualne zmiany terminów turniejów, przy współpracy z KGiD, zatwierdzonych
po akceptacji Zarządu PZR,
c) mediacje i wstępne rozstrzyganie sporów,
d) przekazanie do publikacji w mediach, pzrugby.pl i innych stronach www. rugby informacji
uwzględniających wynik, punktujące zawodniczki, składy, kary, sędziów,
e) tworzenie komunikatów rozgrywek po każdym turnieju,
f) prowadzenie statystyk, z uwzględnieniem tabel, zdobywców punktów,
g) przygotowywanie i przekazywanie wniosków do Zarządu PZR lub KGiD w sprawie
rozgrywek.
W przypadku nieobecności Komisarza, może zostać 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.
VI. Nagrody
Puchary dla trzech pierwszych drużyn oraz 20 medali (złotych, srebrnych, brązowych)
dla zawodniczek i trenerów za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w klasyfikacji
końcowej Mistrzostw Polski Kobiet, zapewnia PZR, reszta nagród jest w gestii organizatora.
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.

Terminy i miejsca turniejów w sezonie 2021/22
JESIEŃ 2021:
11/12 września - Ruda Śląska
25/26 września - Łódź BBRC
9/10 października – Biało Zielone Ladies Gdańsk
23/24 października - AZS w ostateczności Ruda
11 listopada - PP Warszawa AZS
WIOSNA 2022:
Daty 4 turniejów wiosennych będą ustalone do 15.03.2022 r. Prawo organizacji ostatniego
turnieju Mistrzostw, w pierwszej kolejności, uzyskuje zespół sklasyfikowany na najwyższym
miejscu klasyfikacji generalnej po jesiennej części sezonu w 2021 roku, zgodnie
z harmonogramem zatwierdzonym przez PZR.
UWAGA
Turnieje powinny odbywać się w terminach ściśle określonych. Jakakolwiek zmiana terminu
może być dokonana po pisemnych (e-mail) uzgodnieniach drużyn „Zgłoszonych
do Mistrzostw”,

