Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów Rugby 7 U18
Sezon 2021/2022
I. Cel zawodów
Wyłonienie mistrza, wicemistrza i brązowego medalisty w Mistrzostwach Polski Juniorów
Rugby 7 w 2022 r.

II. Uczestnictwo
W zawodach oraz we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez MS/PZR mogą
uczestniczyć zawodnicy posiadający 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 sezonie 2021/2022.
W rozgrywkach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy mający aktualną licencję wykupioną
przez klub, w którym zadeklarowali chęć gry.
1. 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).
2. Kierownicy drużyn na 20 minut przed rozpoczęciem zawodów dostarczają sędziemu głównemu
protokół zawodów, książeczki zdrowia wraz z aktualną listą zawodników potwierdzonych przez PZR
do reprezentowania barw danego klubu i w jego obecności podpisują go.
Sędzia może im udzielić w tym czasie pierwszych wskazówek, dotyczących zachowania się
zawodników, które winni przekazać drużynie.
W przeciwnym wypadku sędzia ma prawo nie dopuścić do zawodów, a drużyna, która nie spełniła
tego wymogu będzie ukarana walkowerem, oraz karą finansową w wysokości 500 (pięćset) złotych.
3. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w latach 2004 – 2005
Zgodnie z przepisami Rugby World i PZR każda z drużyn może zgłosić do turnieju 12 zawodników z
tym, że w jednym meczu może dokonać maksymalnie 5 zmian.
4. Minimalna liczba zawodników zgłoszona do turnieju w drużynie – 10. W przypadku mniejszej
ilości zawodników o dopuszczeniu do turnieju decyduje pełnomocnik PZR, komisarz rozgrywek lub
sędzia główny.
5. W protokole turniejowym znajdować może się 2 zawodników, którzy nie posiadają uprawnień do
gry w reprezentacji Polski zgodnie z przepisami World Rugby i nie są zawodnikami posiadającymi
obywatelstwo jednego z krajów UE

6. W przypadku stwierdzenia gry nieuprawnionego zawodnika będzie ukarany nie tylko klub (do
wykluczenia z rozgrywek włącznie), ale także zawodnik (do kary bezwzględnej dyskwalifikacji
włącznie) oraz trener (do zawieszenia lub odebrania licencji włącznie) a mecz zostanie
zweryfikowany jako walkower.
7. Zawodnik ma prawo do zmiany barw klubowych zgodnie z Przepisami Polskiego Związku Rugby.
8. Turnieje prowadzone będą centralnie przez Komisarza Rozgrywek wyznaczonego przez PZR.

9. Turnieje prowadzone będą zgodnie z regulaminami i przepisami PZR oraz regulaminem MPJ 7.
10. Sprawy dyscyplinarne rozpatrywane będą przez - KGiD PZR.

III System rozgrywek:
Rozgrywki prowadzone będą w formule Grand Prix: 3 turnieje ogólnopolskie jednodniowe: dwa w
rundzie zasadniczej: jeden jesienią 2021 i drugi wiosną 2022 oraz turniej finałowy wiosną 2022.
Mistrzem Polski Juniorów w Rugby 7 oraz zdobędzie złoty medal drużyna, która w klasyfikacji
generalnej uzyska największą ilość punktów zdobytą we wszystkich turniejach, łącznie z punktami
bonusowymi cyklu Grand Prix Rugby 7 MPJ 2021/2022.
Kolejna drużyna w klasyfikacji generalnej zdobędzie tytuł Wicemistrza Polski Juniorów w Rugby 7
oraz srebrny medal, trzecia drużyna w klasyfikacji generalnej zdobędzie brązowy medal Mistrzostw
Polski Juniorów w Rugby 7
W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji generalnej wyższe miejsce przypadnie drużynie,
która zajęła wyższe miejsce w turnieju finałowym.

A. Runda zasadnicza
I turniej
System rozgrywek zostanie podany po potwierdzeniu zgłoszeń do turnieju. Rozstawienie w I turnieju
wynika z klasyfikacji końcowej z sezonu 2020/2021, drużyny nie sklasyfikowane zostaną
rozlosowane.
II turniej
System rozgrywek zostanie podany po potwierdzeniu zgłoszeń do turnieju. Rozstawienie w II turnieju
wynika z klasyfikacji końcowej I turnieju, drużyny nie sklasyfikowane zostaną rozlosowane.
W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji generalnej wyższe miejsce w rozstawieniu
przypada drużynie, która zajęła wyższe miejsce w I turnieju
III turniej (Finałowy)
System rozgrywek zostanie podany po potwierdzeniu zgłoszeń do turnieju. Rozstawienie w III
turnieju wynika z klasyfikacji końcowej II turnieju, drużyny nie sklasyfikowane zostaną rozlosowane.
W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji generalnej wyższe miejsce w rozstawieniu
przypada drużynie, która zajęła wyższe miejsce w II turnieju

IV Punktacja
Mecze bezpośrednie:
3 pkt. za wygraną, 2 pkt. za remis, 1 pkt. za porażkę, 0 pkt. walkower
Punktacja I i II turnieju :
Miejsce w
turnieju
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ilość punków
28
26
24
22
20
18
16
14

9.
10.
11.
12.
13.
14.

12
10
8
6
4
2

Za każde następne 1 punkt
Turniej finałowy (nr III) :
Wg tabeli poniżej
Miejsce w
turnieju
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ilość punków
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

A. Punkty bonusowe:
Za każdego zawodnika obecnego na turnieju w danej drużynie w każdym turnieju (runda zasadnicza i
finał) plus 1 punkt (max 12 punktów).
Weryfikację zgodności listy zgłoszonych zawodników z uczestniczącymi zawodnikami w danym
turnieju, obligatoryjnie przeprowadza sędzia główny danego turnieju.
W przypadku niezgodności pomiędzy przedstawioną listą a stanem faktycznym, drużyna taka nie
będzie klasyfikowana w danym turnieju.
Punkty bonusowe są sumowane do klasyfikacji generalnej
B. O kolejności miejsc w grupach decydują:
1. Suma dużych punktów (3 pkt. za wygraną, 2 pkt. za remis, 1 pkt. za porażkę, 0 pkt. za walkower).
2. Wynik bezpośredniego spotkania (w przypadku trzech i więcej drużyn sporządza się małą tabelę
dotyczącą wyników drużyn zainteresowanych).
3. Lepsza różnica małych punktów.
4. Więcej zdobytych punktów.
5. Losowanie.
6. W przypadku remisu w meczach, w których musi być wyłoniony zwycięzca (finały, półfinały, itp.),
zarządzana jest dogrywka do pierwszych punktów. Drużyna, która w dogrywce pierwsza zdobędzie
punkty wygrywa mecz.

V czas gry
Czas gry - 2 x 7 minut każdy mecz, maksymalnie w turnieju 70 minut (nie dotyczy dogrywek).
Kara czasowa - 2 min.

VI Postanowienia końcowe
1. Rezygnacja z gry w turnieju może nastąpić nie później niż na 7 dni przed jego rozpoczęciem, w
innym przypadku klub zostanie ukarany finansowo w wysokości 1000 zł.
2. Trener prowadzący drużynę (wpisany do protokołu turniejowego) musi posiadać ważną licencję
trenerską PZR.
3. Brak uprawnień powoduje odmowe dopuszczenia drużyny turnieju oraz przyznanie
walkowera drużynie przeciwnej. O odmowie dopuszczenia decyduje sędzia główny zawodów.
4. Klub organizujący turniej ponosi koszty jego organizacji. (boisko, sędziowie, opieka medyczna,
woda)
5.Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Komisji Gier i Dyscypliny PZR, Zarządowi
PZR, Pełnomocnikowi PZR na daną imprezę/rozgrywki, sędziemu głównemu
6.Pierwsze trzy kluby w końcowej klasyfikacji MPJ 7 otrzymują pamiątkowe puchary i medale
(12 + 3 dla każdej z tych ekip) ufundowane przez PZR.
7. Pozostałe nagrody w gestii organizatora.
8. Drużyny uczestniczą w turniejach na własny koszt.
9. Organizator zapewnia boisko, obsługę sędziowską, obsługę medyczną , nagłośnienie wraz ze
spikerem
10. Organizator turniejów wiosennych zostanie wybrany w drodze konkursu ofert i

ogłoszony do dnia:
do 1.05.2022.
W przypadku braku zgłoszeń lub nierozstrzygnięciu, miejsce rozegrania turniejów zostanie wskazane
przez PZR.
Zatwierdzono przez Zarząd Polskiego Związku Rugby w dniu 7.09.2021

