SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

II. SÉRIE 7 mužů 2018
ROZPIS SOUTĚŽE
Pořádající složka: ČSRU, Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6, 160 17
Název soutěže: II. SÉRIE 7 muži
A - Všeobecná ustanovení
1. Řízení soutěže: STK ČSRU (dále jen STK).
2. Termíny:
5. srpna, 12. srpna
Zájemci o pořádaní turnaje II. SÉRIE 7 posílejte žádost o pořadatelství na STK 7 ČSRU,
Tomáši Krejčímu, tomas.krejci@bystrcrugby.cz
3. Účastníci soutěže:
RK PETROVICE
RC ZLÍN
TJ SOKOL MARIÁNSKÉ HORY
RC OLOMOUC
ARC IURIDICA PRAHA
RC HAVÍŘOV
RC SEDLČANY
RC KRALUPY NAD VLTAVOU
RC RAKOVNÍK
RC PLZEŇ
RC ČESKÉ BUDĚJOVICE
RC BŘECLAV
RC LIONS RUMBURK
RUGBY BABICE
RC VARY-ORS
RA OLYMP PRAHA
RC TITÁNÍ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
RC GRIFFINS JABLONEC NAD NISOU
RC TRAITORS ÚSTÍ NAD LABEM

4. Přihlášky:
Přihlášku poslat nejpozději do 31.6. na STK 7 ČSRU.
5. Hospodářské náležitosti:
Kluby startují v soutěži na vlastní náklady. ČSRU hradí pořádajícím klubům náklady rozhodčích.
B - Technická ustanovení
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6. Předpis:
Hraje se dle platných pravidel ragby, jejich doplňků, platného SŘR ČSRU a jeho doplňků a ustanovení
tohoto rozpisu.
7. Startují:
Hráči, příslušníci startujících klubů, kteří ke dni utkání dovršili věk 18 let (dle čl. 131 SŘR) a starší.
Hráči mladší 18 let mohou startovat pouze tehdy, splní-li podmínky dle článků 140, 141, 142 SŘR.
Ostaršení lze provádět po dovršení 17 let. V soutěži je možno uplatnit hostování pro ragby 7. V turnaji
může mít mužstvo 12 hráčů, z nichž v jednom utkání může startovat 12. Každé mužstvo předloží
licence svých hráčů ke kontrole STK a zároveň vypíše příjmení, jméno a číslo licence do jednoho
zápisu o utkání. Kontrolu bude provádět STK nebo přítomní rozhodčí.
8. Systém soutěže:
Turnajově, 2 turnaje.
Jednodenní turnaje. Systém turnajů určí STK 7 podle počtu přihlášených týmů do soutěže.
Nasazení v prvním turnaji určí STK 7, dále dle umístění na předchozím turnaji.
Utkání play off a o umístění se v případě nerozhodného výsledku prodlužuje o 5 minut. Prodloužení
končí při dosažení bodů - "rychlá smrt". Pokud se nerozhodne v prvních 5 minutách, přidává se po 2
minutách přestávky další prodloužení 5 min. až do rozhodnutí.

9. Hodnocení soutěže a výsledků:
Zápasy ve skupině: Tři body za výhru, dva body za remízu, jeden bod za prohru. O pořadí ve skupině
rozhoduje při rovnosti bodů:
a) lepší rozdíl celkového skóre
b) je-li a) stejné, pak rozhoduje vzájemný zápas
c) je-li a), b) stejné, pak lepší rozdíl položených a inkasovaných pětek.
Kontumace: při kontumačním výsledku se přiznávají vítěznému družstvu 3 body a aktivní skóre 30:0.
Provinivšímu se družstvu (popř. oběma) se započítává 0 bodů a pasivní skóre 0:30. Dojde-li
k ukončení utkání a k následné kontumaci, neprovinivšímu se družstvu se započítává skóre a body za
výsledek dosažený na hřišti.
Při nedostavení se na turnaj se provinivšímu družstvu započítávají minus čtyři body.
Bodování turnajů: 12-10-8-7-6-5-4-3-2-1
Body z jednotlivých turnajů se sčítají. Družstvo s nejvyšším počtem bodů po posledním turnaji se
stává vítězem soutěže.
V případě rovnosti bodů rozhoduje o umístění v soutěži:
a) lepší rozdíl skóre ze všech utkání,
b) lepší poměr skóre ze všech utkání, je-li rozdíl skóre stejný,
c) lepší rozdíl skóre ze vzájemných utkání, je-li rozdíl i poměr skóre ze všech utkání stejný,
d) vyšší počet položených pětek ve vzájemných utkáních, je-li rozdíl skóre ze vzájemných utkání stejný
a je-li rozdíl i poměr skóre ze všech utkání stejný,
e) vyšší počet položených pětek ve všech utkáních, je-li počet položených pětek ve vzájemných
utkáních stejný a je-li rozdíl a poměr skóre ze všech utkání stejný
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10. Delegace rozhodčích:
Sbor rozhodčích ragby ČSRU – předseda Tomáš Tůma, e-mail: srr@rugbyunion.cz
11. Titul a ceny:
Vítěz soutěže získává titul „Vítěz II. SÉRIE "7" mužů pro rok 2018. První mužstvo dostane pohár II.
série 7.
12. Námitky:
Podávají se a vyřizují dle SŘR ČSRU.
13. Hlášení výsledku turnaje:
Pořadatel turnaje je povinen neprodleně po skončení turnaje nahlásit výsledeky na příslušné kontakty.
Tomáš Krejčí STK 7 ČSRU – tomas.krejci@bystrcrugby.cz
14. Důležitá upozornění:
Povinnost pořadatele zajistit přítomnost kvalifikované zdravotní služby s potřebným lékařským
vybavením pro poskytnutí první pomoci. První pomoc je zdravotní služba povinna poskytnout
příslušníkům všech družstev, nemají-li vlastního lékaře či zdravotníka. Zdravotní služba musí být
viditelně označena výraznou vestou s křížem a před zahájením zápasu představena zástupcům
jednotlivých družstev. Bez přítomnosti zdravotní služby nesmí být sportovní akce zahájena. V případě
vážného zranění hráče je povinností pořádajícího klubu zabezpečit rychlý převoz zraněného k ošetření.

15. 3. 2018 Brno
Tomáš Krejcí
STK 7 ČSRU
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