Regulamin Sezon
2021/2022
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
I. Ustalenia generalne
1. W zawodach oraz we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez MSiT/PZR mogą
uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki posiadający/e obywatelstwo polskie oraz zawodnicy o innej
narodowości posiadający numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o
ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 388) oraz aktualną licencję PZR, aktualne
orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego Sportu”.
UWAGA: Polski Związek Rugby zastrzega sobie prawo dostosowania regulaminu do zasad ogólnych
systemu sportu młodzieżowego w obowiązującego w Polsce w roku 2021/2022.
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w rugby odbywają się w odmianie rugby 7.
Każde województwo ma prawo wystawić dowolną liczbę zespołów.
Zespół powinien składać się z 12 zawodników.
Dopuszczalna ilość zmian w jednym meczu – pięć. Minimalna ilość zawodników w drużynie 10
(w razie mniejszej ilości zawodników o dopuszczeniu drużyny decyduje pełnomocnik PZR lub
sędzia główny zawodów).
6. Wymiary boiska – szerokość max. 50 metrów, pozostałe wg. przepisów Rugby World
7. Młyny bez pchania, dopuszczalna walka młynarzy, auty bez wynoszenia.
8. W zawodach MMM prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki urodzeni w latach 2008 i 2009.
Zakaz gry zawodników młodszych.
9. Gra nogą na całym boisku.
10. Uczestnicy zawodów muszą posiadać licencję PZR.
11. Przed każdym turniejem opiekun ekipy ma obowiązek złożyć na ręce sędziego głównego turnieju:
- aktualne orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiające 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).
- aktualną listą zawodników potwierdzonych przez PZR, zgodnie z systemem licencyjnym, do
reprezentowania barw danego klubu
- listę zawodników zawierającą: imię nazwisko, rok urodzenia, numer licencji, nr pesel
12. Wszelkie decyzje związane z dopuszczeniem do startu w imprezie podejmuje sędzia główny lub
Pełnomocnik PZR na tych zawodach. Osoby te są również upoważnione do wszelkich decyzji
związanych z przebiegiem zawodów.
13. Udział w imprezie odbywa się na koszt uczestników.
14. Gospodarz turnieju pokrywa koszty organizacyjne.
15. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików rozgrywane jako jeden turniej finałowy.
16. Turniej finałowy – odbędzie się na wiosnę 2022 r. i ustali kolejność drużyn w sezonie 2021/2022 w
poszczególnych strefach.
17. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików rozgrywane będą w trzech strefach:
2.
3.
4.
5.

- Pierwsza: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie,
- Druga: mazowieckie, łódzkie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, podlaskie,
- Trzecia: śląskie, małopolskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie
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18. System poszczególnych turniejów zależy od ilości zgłoszonych drużyn:
- do 6 drużyn: każdy z każdym (czas gry 2 x 5 minut) ,
- powyżej 6 drużyn, eliminacje w grupach, z rozstawieniem wg rankingu z poprzedniego sezonu, finały o
poszczególne miejsca
- czas gry 2 x 5 minut, nie więcej niż 50 minut w turnieju, (nie dotyczy dogrywek w meczach finałowych/o
miejsca).
- minimalna ilość drużyn 3.

II. Klasyfikacja
1. Punktacja:
- za zwycięstwo 3 punkty,
- za remis 2 punkty,
- za porażkę 1 punkt
- za walkower 0 punktów,
- bez punktów bonusowych

,

.
2. O końcowej klasyfikacji w przypadku rozgrywania turnieju systemem każdy z każdym decydują w kolejności:
- większa liczba zdobytych dużych punktów,
- rezultaty bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi (w przypadku trzech i więcej drużyn sporządza się
małą tabelę dotyczącą wyników drużyn zainteresowanych),
- korzystniejsza różnica małych punktów,
- mniejsza liczba wykluczeń (w całym turnieju),
- mniejsza liczba upomnień (w całym turnieju),
- w przypadku braku rozstrzygnięcia kluby zostaną sklasyfikowane ex- aequo
.
3. O końcowej klasyfikacji w meczach, w których musi być wyłoniony zwycięzca /finały, półfinały, itp./,
decydują:
- większa liczba zdobytych punktów w bezpośrednim meczu W
przypadku remisu:
- dogrywka do „złotego przyłożenia” .
4. Kara czasowa – 2 minuty.

III. Punktacja w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa
Wg potwierdzonego przez Ministerstwo Sportu, SSM

IV. Inne
1. Trener prowadzący drużynę (wpisany do protokołu turniejowego) musi posiadać ważną licencję
trenerską PZR.
2. Brak uprawnień powoduje odmowe dopuszczenia drużyny do meczu/turnieju oraz przyznanie
walkowera drużynie przeciwnej. O odmowie dopuszczenia decyduje sędzia główny zawodów.

Zatwierdzono przez Zarząd Polskiego Związku Rugby w dniu 7.09.2021

