Regulamin rozgrywek Mistrzostw Polski Rugby 7 Mężczyzn w sezonie 2021/22

Wstęp
1) Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod poszczególnymi skrótami lub pojęciami rozumie się:
a) PZR - Polski Związek Rugby,
b) OZR – Okręgowy Związek Rugby,
c) KR7 - Komisja Rugby 7,
d) WR - World Rugby (Światowa Federacja Rugby),
e) RE - Rugby Europe (Europejska Federacja Rugby),
f) MPR7 - Mistrzostwa Polski Rugby 7,
A. Cel zawodów
1) Celem rozgrywek Mistrzostw Polski Seniorów 7 jest wyłonienie Mistrza Polski Rugby 7.
B. Uczestnictwo
1) Kwestie organizacyjne:
a) W rozgrywkach MPR7 biorą udział kluby, które posiadają licencję klubową wydaną przez PZR
oraz spełniają wszystkie warunki regulaminowe wynikające z przepisów PZR.
b) Drużyny mogą zgłaszać się do cyklu rozgrywek Mistrzostw Polski Rugby 7 Mężczyzn nie
później niż do dnia 31 sierpnia 2021r. Zgłoszenia po tej dacie nie będą rozpatrywane.
c) Nie jest dozwolony udział klubów zagranicznych.
d) Każdy klub może zgłosić do turnieju MPS7 maksymalnie 1 (jedną) drużynę składającą się z
zawodników klubu.
e) W rozgrywkach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy posiadający ważną licencję wykupioną
przez właściwy klub oraz posiadający obowiązkowe, zbiorowe ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW) wykupione przez klub za pośrednictwem PZR.
f) W ramach turniejów MPR7 kluby są zobligowane do posiadania trenera z licencją „S”.
g) W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający 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 27 lutego 2019 r., Dz. U. 2019
poz. 395).
h) W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w roku 2004 i starsi. Zawodnicy
rocznika 2004 w dniu turnieju muszą mieć ukończone 17 lat. Zawodnicy, którzy w dniu
turnieju nie ukończyli 18 roku życia muszą przed każdym turniejem do listy zgłoszeniowej
przedłożyć oświadczenie podpisane przez opiekuna ustawowego czytelnym imieniem i
nazwiskiem, wyrażające zgodę na jego udział w turnieju i okazać je Sędziemu Głównemu.
Brak w/w oświadczenia skutkować będzie niedopuszczeniem takiego zawodnika do udziały w

meczach turniejowych. Zawodnik, który ma mniej niż 18 lat nie może być zawodnikiem
formacji młyna.
i) Program Młodzieżowiec: w protokole zawodów (lista zawodników) wśród zawodników
polskich musi znajdować się minimum jeden zawodnik U23 (rocznik 2000 i młodsi), który w
protokole zawodów (liście zawodników) musi być wpisany na pozycji 12 liczby porządkowej.
Brak wymogu posiadania młodzieżowców powoduje sankcje w zakresie zmniejszenia liczby
zdobytych punktów w turnieju o 1 punkt
j) Do konkretnego turnieju klub może zgłosić 3 zawodników obcokrajowców tzn. zawodników
nie posiadających statusu Polaka.
k) W protokole zawodów musi być wpisanych nie mniej niż 9 i nie więcej niż 12 zawodników. W
przypadku mniejszej ilości zawodników o dopuszczeniu do turnieju decyduje Komisarz
Rozgrywek Rugby 7.
l) Każda drużyna ma prawo dokonać 5 zmian w meczu. Dopuszczalne są zmiany powrotne, o ile
nie został przekroczony limit 5 zmian w meczu.
m) Kierownicy drużyn zobowiązani są posiadać ze sobą wydrukowaną listę zawodników
uprawnionych do gry w rozgrywkach Mistrzostw Polski Rugby 7 (generowaną z
elektronicznego systemu licencyjnego https://systempzr.pl), którą dostarczają sędziemu
głównemu turnieju 45 minut przed rozpoczęciem pierwszego meczu danego turnieju.
n) Zawodnicy do gry w turnieju zostają dopuszczeni wyłącznie po dostarczeniu prawidłowej listy
zgłoszeniowej zawodników uczestniczących w turnieju zweryfikowanej przez PZR. Wraz z listą
uczestników turnieju, listą zgłoszeniową kierownicy drużyn przekazują sędziemu głównemu
zawodów książeczki.
o) Obecność Kierownika drużyny na odprawie jest obowiązkowa.
2) Kwestie finansowe:
a) Warunkiem uczestnictwa w turnieju MPR7 jest wpłata przez klub na rzecz organizatora
turnieju opłaty startowej wynoszącej 300 PLN. Z opłaty zwolniony jest klub gospodarz danego
turnieju MPS7.
b) Numer konta gospodarza turnieju przekazywany jest zgłoszonemu klubowi mailowo wraz z
potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez Komisarza Rozgrywek Rugby 7 Mężczyzn.
c) Opłatę startową klub zgłaszający drużynę do danego turnieju MPR7 wpłaca najpóźniej na 10
dni przed dniem rozgrywania turnieju.
d) Zgłoszenia i wpłaty opłat startowych weryfikuje Komisarz Rozgrywek Rugby 7, na podstawie
potwierdzenia przelewu, przysłanego nie później niż na 10 dni przed dniem rozegrania
turnieju na skrzynkę email Komisarza Rozgrywek.
e) Jeżeli na 7 dni przed dniem rozgrywania turnieju zgłoszona drużyna klubu nie wpłaciła opłaty
startowej zostaje pozbawiona prawa uczestnictwa w turnieju. W sytuacjach nadzwyczajnych
Komisarz Rozgrywek Rugby 7 Mężczyzn może dopuścić klub do turnieju bez zachowania
terminu określonego w zdaniu poprzedzającym.
f) Opłaty startowe w całości przeznaczone są na organizację turniejów MPR7.
C. System zawodów
1) Rozgrywki MPR7 rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem, terminarzem rozgrywek,
przepisami gry w rugby, przepisami PZR, RE i WR dotyczącymi Rugby 7 oraz Regulaminem
Dyscyplinarnym PZR.

2) MPR7 składają się z cyklu 4 turniejów. Kluby zbierają punkty do klasyfikacji generalnej
uczestnicząc w turniejach MPR7.
3) Trzy pierwsze turnieje są turniejami eliminacyjnymi, a czwarty turniejem finałowym, który
zostanie rozegrany z podziałem na Grupę Cup (drużyny zajmujące po 3 turniejach miejsca 1-6 w
klasyfikacji generalnej) i Trophy (drużyny zajmujące po 3 turniejach miejsca od 7 w dół w
klasyfikacji generalne)j.
4) Punkty zdobyte w turnieju finałowym mnożone są x 1,5 i są doliczane do klasyfikacji generalnej.
5) Drużyna, która po czterech turniejach zajmie pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej zdobędzie
tytuł Mistrza Polski Rugby 7. Drużyny, które w klasyfikacji generalnej będą na 2 i 3 miejscu
zdobędą odpowiednio srebrny i brązowy medal Mistrzostw Polski Rugby 7
6) Kluby mają obowiązek gry we wszystkich turniejach cyklu MPR7. Brak udziału w turnieju MPR7
skutkuje przyznaniem 0 punktów za dane zawody.
7) W pierwszym turnieju sezonu 2021/2022 kluby rozstawione są na podstawie klasyfikacji MPR7
sezonu 2020/2021. Jeśli startuje drużyna klubu, która nie spełnia żadnego z wyżej wymienionych
warunków zostaje ona rozstawiona na ostatnim miejscu. Jeśli drużyn jest więcej zostaną
rozlosowane przez Komisarza Rozgrywek Rugby 7 Mężczyzn.
8) W kolejnych turniejach MPR7 drużyny rozstawione będą na podstawie aktualnej klasyfikacji
generalnej MPR7 sezonu 2021/22. Jeśli startuje drużyna klubu, który nie brał jeszcze udziału w
obecnym sezonie zostaje ona rozstawiona na ostatnim miejscu. Jeśli drużyn jest więcej zostaną
rozlosowane przez Komisarza Rozgrywek Rugby 7 Mężczyzn.
9) Cykl MPR7 zakłada udział 12 klubów. Jeśli zgłosi się więcej klubów zostaną one podzielone na
dywizje A, B, C, D itd., a dywizje zmniejszone do 8 klubów.
10) W sytuacji, gdy nastąpi podział na dywizje turnieje MPR7 nie muszą odbywać się w tym samym
miejscu i czasie.
11) Klub, który zajmie ostatnie miejsce w turnieju degradowany jest na kolejny turniej MPR7 do
niższej dywizji, a klub, który zwycięży w dywizji B, C, D itd. awansuje na kolejny turniej do wyższej
dywizji.
12) Terminy turniejów MPR7 proponuje Komisarz Rozgrywek Rugby 7 Mężczyzn, a akceptuje KR7.
Miejsca rozgrywania turniejów ustala Komisarz Rozgrywek Rugby 7 Mężczyzn.
13) Turnieje sezonu zasadniczego MPR7 punktowane są następująco:
Miejsce w turnieju
Liczba punktów
1
20
2
18
3
16
4
14
5
12
6
10
7
8
8
6
9
4
10
3
11
2
12
1
14) W przypadku zgłoszenia mniej niż 12 drużyn utrzymana zostaje powyższa punktacja, tzn.
zwycięzca turnieju zawsze zdobywa 20 punktów, drugie miejsce – 18, trzecie miejsce – 16 itd.
15) O miejscu po fazie grupowej w turnieju decydować będą w kolejności następujące kryteria:

16)

17)

18)

19)

a) Większa liczba punktów turniejowych (zwycięstwo = 3, remis = 2, porażka = 1, walkower = 0)
b) Wynik bezpośredniego meczu pomiędzy dwoma drużynami z równą liczbą dużych punktów
po fazie grupowej,
c) Różnica między punktami zdobytymi a straconymi,
d) Większa liczba punktów zdobytych,
e) Losowanie.
O miejscu w klasyfikacji MPR7 decyduje:
a) Większa liczba zdobytych punktów turniejowych.
b) W przypadku uzyskania równej liczby punktów wyżej plasuje się drużyna z większą liczbą
rozegranych turniejów.
c) W przypadku uzyskania równej liczby punktów w równej liczbie turniejów przez 2 lub więcej
drużyn wyżej plasuje się drużyna, która została wyżej sklasyfikowana w ostatnim turnieju
MPR7.
Klub organizator turnieju funduje w ramach organizowanego przez siebie turnieju puchary dla
zwycięzcy turnieju oraz zdobywców 2 i 3 miejsca. Ufundowanie pozostałych nagród pozostaje w
gestii organizatora turnieju.
PZR funduje następujące nagrody w ramach cyklu MPR7:
a) Puchary dla 3 najlepszych klubów w klasyfikacji generalnej MPR7,
b) 20 złotych medali dla Mistrzów Polski Rugby 7,
c) 20 srebrnych medali dla Wicemistrzów Polski Rugby 7,
d) 20 brązowych medali dla Zdobywców Trzeciego Miejsca w Mistrzostwach Polski Rugby 7.
e) Pamiątkowe plakietki dla pozostałych uczestników cyklu MPR7
Drużyna może na własny koszt domówić w PZR większą liczbę zdobytych medali.
D. Standardy organizacyjne

1) Gospodarz turnieju MPS7 otrzymuje potwierdzenie organizacji turnieju od Komisarza Rozgrywek
Rugby 7 Mężczyzn.
2) Gospodarz turnieju zobowiązany jest zapewnić:
a) Boisko o wymiarach do gry w rugby z namalowanymi liniami,
b) Boisko powinno być wyposażone w bramki do rugby i ochraniacze na słupki tychże bramek.
Istnieje możliwość rozegrania turnieju MPS7 dywizji B, C, D itd. na boisku z bramkami
piłkarskimi, do których przytwierdzone będą tymczasowe przedłużenia słupków, lub z
bramkami do footballu amerykańskiego. Fakt ten należy zgłosić Komisarzowi Rozgrywek
Rugby 7 Mężczyzn wraz ze zgłoszeniem turnieju. Słupki bramek piłkarskich muszą być
wyposażone w ochraniacze. Każdy przypadek rozgrywania turnieju na boisku
nieprzystosowanym na co dzień do rugby będzie rozpatrywany indywidualnie przez Komisarza
Rozgrywek Rugby 7 Mężczyzn w porozumieniu z KR7. Wszelka komunikacja na ten temat
powinna odbywać się drogą mailową,
c) Pole punktowe powinno mieć wymiary zgodne z przepisami WR i znajdować się za bramką.
Jeżeli turniej odbywa się na boisku na co dzień nieprzystosowanym do rugby (np. piłkarskim)
należy mailowo zgłosić fakt umiejscowienia pola przed bramką Komisarzowi Rozgrywek Rugby
7 Mężczyzn,
d) Boisko wyposażone w chorągiewki boczne,
e) Minimum 3 piłki do gry

f)

3)

4)
5)
6)
7)

Transmisję wideo na platformach streamingowych lub na profilu Facebook organizatora
turnieju.
g) Wodę dla uczestniczących w turnieju drużyn 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 drużynę, czyli 2 l wody dla 1 osoby,
h) Minimum 4 szatnie (pomieszczenia) – trzy szatnie dla drużyn uczestniczących i jedną szatnię
dla sędziów. Szatnie mogą być używane przez więcej niż jedną drużynę, ale nie więcej niż trzy.
Szatnie nie muszą być zamykane na klucz, ponieważ organizator turnieju nie ponosi
odpowiedzialności za żadne rzeczy pozostawione w szatni,
i) Natryski dla uczestników turnieju,
j) Jednego ratownika medycznego na każde jedno boisko, na którym rozgrywany jest turniej.
Gospodarz turnieju może zapewnić poczęstunek dla uczestników turnieju oraz musi zapewnić
ciepłą herbatę dla uczestników turnieju, o ile temperatura w dniu rozgrywania turnieju jest równa
10°C lub niższa.
Wynagrodzenie sędziów oraz Komisarza Rozgrywek Rugby 7 rozliczane jest przez organizatora
turnieju. Wynagrodzenie Komisarza Rozgrywek Rugby 7 jest równe stawce sędziego głównego.
Jeden sędzia może sędziować maksymalnie 6 meczów w turnieju.
Wynagrodzenie ratownika medycznego rozliczane jest przez organizatora turnieju.
Ewentualna opłata za wynajem boiska, na którym rozgrywany jest turniej MPR7 uiszczana jest
przez organizatora turnieju.
E. Kontrola antydopingowa

1) Zawodnicy uczestniczący we współzawodnictwie w ramach MPR7 zobowiązani są do poddawania
się kontrolom antydopingowym, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 kwietnia 2017 r. o
zwalczaniu dopingu w sporcie.
2) Odpowiedzialność dyscyplinarna za doping w MPR7 rozstrzygana jest zgodnie z zasadami
Światowego Kodeksu Antydopingowego oraz przepisami ustanowionymi przez Polską Agencję
Antydopingową (POLADA).
F. Regulacje końcowe
1) Rozgrywki MPR7 prowadzi PZR za pośrednictwem KR7, którą reprezentuje Komisarz Rozgrywek
Rugby 7 Mężczyzn posiadający odpowiednie uprawnienia do sprawnego przeprowadzenia
rozgrywek. Organizację poszczególnych turniejów powierza się Klubom i OZR.
2) W przypadku nieobecności na danym turnieju Komisarza Rozgrywek Rugby 7, osoba wyznaczona
na jego miejsce przez KR7 zobowiązana jest do przesłania czytelnego skanu lub zdjęcia protokołu
turniejowego mailowo do Komisarza Rozgrywek Rugby 7 Mężczyzn niezwłocznie po zakończeniu
turnieju (nie później niż do końca dnia następnego).
3) Sędzia główny zawodów zobowiązany jest przesłać do biura PZR oryginał protokołu turniejowego
w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu turnieju.
4) We wszystkich spornych kwestiach, decyzje podejmuje KGiD, a w kwestiach nieobjętych
niniejszym regulaminem Zarząd PZR.
5) Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje w pierwszej kolejności Komisji Rugby 7, a
wszelkie dalsze wątpliwości interpretacyjne rozstrzyga Zarząd PZR.

