SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

Rozpis soutěže
Pořádající složka: ČSRU, U Vojtěšky 11, Praha 6, 162 00
Název soutěže: Oblastní soutěž MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY U16 2019/20 - ČECHY –
U16 RUGBY CUP – PODZIM 2019
A - Všeobecná ustanovení
1. Řízení soutěže:
STK ČSRU – ČECHY (dále jen STK), David Frydrych, Černokostelecká 619, Říčany, 251 01,
stk@rugbyunion.cz,
fax 323 631 705, tel 606 644 050.
2. Pořadatel:
Kluby a oddíly uvedené v rozlosování na prvním místě.
3. Termíny:
viz rozlosování soutěže
4. Místo utkání:
Hraje se na hřišti pořádajícího klubu dle rozlosování. V případě potřeby z hlediska marketinku a
propagace ČSRU se utkání odehraje na místě, které určí STK ČSRU.
5. Účastníci soutěže:
1. RK Petrovice, 2. Rugby Babice, 3. RC Sparta Praha, 4. RA Olymp Praha, 5. RC Tatra Smíchov B
6. Hospodářské náležitosti:
Kluby startují v soutěži na vlastní náklady.
B - Technická ustanovení
7. Předpis:
Hraje se dle platných pravidel ragby, jejich doplňků, platného SŘR ČSRU a jeho doplňků a ustanovení
tohoto rozpisu. Soutěž se hraje v počtu XII hráčů v poli. V případě souhlasu obou týmů v utkání
se může hrát i ve vyšším počtu hráčů. Na základě čl.27 SŘR stanoví STK, že hráči mládežnických
kategorií mohou odehrát ve 3 po sobě jdoucích dnech maximálně 2 poločasy. Nastoupením do
jakéhokoliv poločasu na jakoukoliv dobu se rozumí odehrání 1 poločasu, výjimkou tohoto pravidla je
dočasná náhrada při krvavém zranění, viz pravidlo 3.10. V případě krvavého zranění je možně využít
výjimky 1) dle pravidla 3.12 - vystřídaný hráč může nahradit hráče s krvácejícím nebo otevřeným
zraněním.
8. Startují:
Hráči, kteří v roce zahájení soutěže (tedy v roce 2019) dovršili nebo dovrší 14, nebo 15 let,
příslušníci startujících klubů. V týmech mohou startovat i příslušníci klubů neúčastnících se soutěže
U16, a to v jakékoliv úrovni (tedy i v celostátní soutěži či OPM), a to bez dalšího administrativního
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omezení. Ostatní hráči mohou startovat pouze za předpokladu, že splňují podmínky stanovené čl. 131,
140 a 141 SŘR ČSRU.
9. Podmínky účasti pro klub:
Klub musí splnit podmínky SŘR ČSRU a rozpisu soutěže.
10. Systém soutěže:
Nesoutěžní, přípravná utkání, týmy odehrají utkání dle přiloženého rozlosování.
11. Hodnocení výsledků:
Nesoutěžní část, evidují se pouze výsledky jednotlivých utkání.
12. Hlášení utkání:
Podle čl. 67 SŘR nejméně 12 dnů před termínem utkání. A to soupeři, STK OČ ČSRU, STK OM ČSRU,
delegovaným rozhodčím, případnému komisaři a předsedovi SRR ČSRU srr@rugbyunion.cz.
(Apelujeme na sekretáře, aby v rámci lepší informovanosti zasílali hlášenky dříve jak 12 dní před
zápasem.)
13. Hrací den:
Hrací den je sobota.
14. Delegace rozhodčích:
Sbor rozhodčích ragby ČSRU
15. Námitky:
Podávají se a vyřizují dle SŘR ČSRU.
16. Titul a ceny:
Nesoutěžní část.
17. Vítěz předchozího ročníku:
Nesoutěžní část.
18. Zápis o utkání:
Pořadatel připravuje před utkáním zápis v elektronické podobě. Ten je povinen řádně vyplněný
oběma týmy a pořadatelem připravit rozhodčím nejméně 30 minut před začátkem utkání.
19. Hlášení výsledku utkání:
Pořadatel utkání (domácí tým) je povinen ihned po skončení utkání nahlásit výsledek na následující
příslušné kontakty:
Editor webu ČSRU - Marek Švíř - marek.svir@gmail.com, +420 602 365 500,
STK ČSRU - David Frydrych - stk@rugbyunion.cz, csrustk@gmail.com, +420 606 644 050,
STK ČSRU MORAVA - Karel Gaman - karel.gaman@volny.cz, +420 605 373 239
KM ČSRU - Oto Petrášek - petrasek@zakladani.cz, +420 602 226 411
20. Důležitá upozornění:
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Povinnost pořadatele zajistit přítomnost kvalifikované zdravotní služby s potřebným lékařským
vybavením pro poskytnutí první pomoci včetně připravených nosítek. První pomoc je zdravotní služba
povinna poskytnout příslušníkům obou družstev, nemají-li vlastního lékaře či zdravotníka. Zdravotní
služba musí být viditelně označena výraznou vestou s křížem a před zahájením zápasu představena
zástupcům pořádajícího i hostujícího družstva. Bez přítomnosti zdravotní služby nesmí být
sportovní akce zahájena. V případě vážného zranění hráče je povinností pořádajícího klubu
zabezpečit rychlý převoz zraněného k ošetření. Doporučuje se přítomnost sanitního vozu na místě
probíhající sportovní akce.

Říčany 06/09/2019
David Frydrych
Předseda STK ČSRU - ČECHY
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