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ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Tento soutěžní řád České rugbyové unie (dále jen SŘ) je souhrnem všech sportovně technických předpisů
a směrnic platných pro pořádání a řízení soutěží ragby organizovaných v rámci České rugbyové unie (dále
jen ČSRU) na území České republiky.
2. Předpisy a směrnice tohoto SŘ jsou platné a závazné pro všechny členy klubů ragby, pro všechny hráče,
trenéry, rozhodčí a všechny funkcionáře ČSRU.
3. Doplňky tohoto SŘ schvaluje valná hromada ČSRU na základě návrhů STK nebo návrhů výkonného výboru
ČSRU. Změny tohoto SŘ schvaluje valná hromada ČSRU na základě návrhů příslušných odborných komisí.
4. SŘ nabyl platnosti dnem 17. 3. 2002.
HLAVA I.
ORGANIZAČNÍ PŘEDPISY PRO ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ
Článek 1

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ ČSRU

Základem ragbyových soutěží je sportovní kalendář, vydávaný každoročně výkonným výborem ČSRU (dále jen
VV ČSRU), zpracovaný sportovně technickou komisí (dále jen STK), zahrnující termíny utkání reprezentačních
družstev, termíny vrcholových soutěží a termíny všech ostatních podniků a akcí pořádaných všemi
organizačními články ČSRU (školení, semináře, výcvikové tábory atd.), případně kluby - viz čl. 9.
Článek 2

PLÁNOVÁNÍ CELOSTÁTNÍHO KALENDÁŘE

Pro zpracování celostátního kalendáře je základem:
a) kalendářní plán mezinárodních styků reprezentačních týmů,
b) kalendářní plán celostátních soutěží.
Tento plán je závazný pro všechny složky ČSRU při zpracování jejich kalendářních plánů. Kalendářní plán se po
schválení VV ČSRU stává základem pro zpracování sportovního kalendáře pro příslušné hrací období. Termíny
pro zpracování sport. kalendáře: do 31. 7. - podzimní kalendář, a do 15. 2. - jarní kalendář.
Článek 3

PLÁNOVÁNÍ SPORTOVNÍHO KALENDÁŘE NIŽŠÍCH SLOŽEK

Plánování mistrovských soutěží nižších složek vychází z celostátního kalendáře ČSRU. Krajské nebo oblastní
složky ČSRU, nebo krajské či oblastní STK, připravují své vlastní kalendářní plány územních soutěží. Tyto
plány zahrnují rovněž ostatní podniky a akce (školení, semináře), pokud je územní složky ČSRU pořádají,
případně akce pořádané kluby.
Článek 4

ZMĚNY SPORTOVNÍHO KALENDÁŘE

Změny a úpravy sportovního kalendáře může provádět pouze VV ČSRU. Změny a úpravy sportovního
kalendáře územních složek ČSRU může provádět jen řídící orgán těchto složek nebo příslušná krajská či
oblastní STK, a to vždy v souladu se změnami provedenými v celostátním kalendáři.
Nedodržení termínů sportovního
disciplinárnímu řízení.
Článek 5

kalendáře

je

porušením

důležitého

dokumentu

ČSRU

a

podléhá

TECHNICKÉ DOKUMENTY V SOUTĚŽÍCH RAGBY

K řízení soutěží slouží zejména tyto sportovně technické dokumenty:
a) soutěžní řád ragby,
b) pravidla ragby,
c) sportovní kalendář,
d) rozpisy soutěží (viz příloha č. 1 SŘ),
e) disciplinární řád ČSRU,
f) matriční řád ČSRU,
g) přestupní řád ČSRU,
h) ekonomické směrnice ČSRU.
Článek 6

VÝKLAD K TECHNICKÝM DOKUMENTŮM

Výklad jednotlivých ustanovení dokumentů uvedených v čl. 5 tohoto SŘ je ve výlučné pravomoci VV ČSRU
nebo příslušné odborné komise. Ve sporných případech se postupuje dle hl. IV - Námitkové a odvolací řízení tohoto SŘ.
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SCHVALOVÁNÍ SOUTĚŽÍ A MEZINÁRODNÍCH UTKÁNÍ

Každá soutěž pořádaná kluby (turnaje) podléhá schválení STK pokud klub požaduje její zařazení do
celostátního kalendáře. Soutěže a mezinárodní utkání jejichž zařazení do celostátního kalendáře klub
nepožaduje, nemusejí být předem STK schváleny, nesmějí však v žádném případě narušit akce plánované
celostátním kalendářem nebo akce plánované územními složkami ČSRU. (Hlášení mezinárodního styku viz
příloha č. 4 SŘ.)
Článek 8

NÁVRHY KLUBOVÝCH SOUTĚŽÍ

Pokud klub požaduje zařazení své klubové akce (turnaje) všech do sportovního kalendáře, musí předložit
příslušnému orgánu ČSRU (viz čl. 27 SŘ) návrh rozpisu akce. Rozpis je třeba připravit v rozsahu podle vzoru v
příloze č. 2 tohoto SŘ.
Článek 9

SCHVALOVÁNÍ KLUBOVÝCH SOUTĚŽÍ

VV ČSRU zváží význam akce a může pověřit řídící orgán celostátních soutěží, tj. STK ČSRU, aby akci do
celostátního sportovního kalendáře zařadila. Ostatní akce zařazuje do svého kalendáře oblastní (krajský) řídící
orgán soutěží.
Zařazení klubové akce do sportovního kalendáře ČSRU však v žádném případě nezakládá nárok na financování
akce z rozpočtu VV ČSRU.
Článek 10

POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatel soutěže je oprávněn řídit plánovanou soutěž a je za její uspořádání a dodržování SŘ vždy
zodpovědný. Pořadatelem soutěže je:
a) u dlouhodobých mistrovských a přebornických soutěží příslušná STK,
b) u krátkodobých mistrovských a přebornických soutěží příslušná STK,
c) u nemistrovských krátkodobých (případně i dlouhodobých) soutěží klub, který soutěž organizuje.
Článek 11

HODNOCENÍ SOUTĚŽÍ

a) Všechny orgány, které řídí mistrovské, přebornické a pohárové soutěže jsou povinny zaslat příslušné STK a
sportovnímu řediteli ČSRU zprávu o průběhu soutěže do 21 dnů po ukončení celé soutěže.
b) Kluby, které se těchto soutěží zúčastní, jsou povinny zaslat zhodnocení soutěže řídící STK nejpozději do 14
dnů od ukončení celé soutěže.
c) Pořadatel krátkodobých soutěží je povinen zaslat zhodnocení soutěže, pokud tato soutěž byla zařazena do
celostátního sportovního kalendáře, a to do 14 dnů po ukončení soutěže.
Osnovy hodnocení jsou uvedeny v příloze č. 3 SŘ.
Článek 12

HODNOCENÍ MEZINÁRODNÍCH KLUBOVÝCH AKCÍ

Kluby, které uspořádají soutěže (turnaje) s mezinárodní účastí, nebo uspořádají klubový mezinárodní styk,
jsou povinny zaslat hodnotící zprávu o tomto mezinárodním styku do 14 dnů po skončení akce mezinárodní
komisi ČSRU. Náležitosti zprávy o mezinárodním klubovém styku jsou uvedeny v příloze č. 5 SŘ.

Článek 13

KONEČNÉ TABULKY SOUTĚŽÍ

STK všech stupňů jsou povinny vydat bezprostředně po ukončení soutěží, které řídí, konečné tabulky těchto
soutěží, a to:
a) všem zúčastněným klubům,
b) bezprostředně nadřízené STK,
c) VV ČSRU.
Článek 14

TITULY V MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH

V mistrovských a přebornických soutěžích ČSRU se udělují tituly:
a) v soutěžích dospělých: Mistr České republiky,
b) Vítěz Českého poháru,
c) Mistr České republiky v ragby 7,
d) Vítěz I. ligy
e) Přeborník Čech/ Moravy
f) v soutěžích mládeže: Přeborník České republiky.
Odměny družstvům, která se v mistrovských a přebornických soutěžích umístí na 1. až 3. místě se udělují dle
směrnic daných rozpisy jednotlivých soutěží.
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ODMĚNY V NEMISTROVSKÝCH A NEPŘEBORNICKÝCH SOUTĚŽÍCH

V nemistrovských a nepřebornických soutěžích lze vítězným a dalším nejlepším družstvům a jejich hráčům
udělit jakékoliv vhodné odměny (ceny).
Článek 16

PŘEDÁVÁNÍ TITULŮ A ODMĚN

V dlouhodobých soutěžích obdrží vítězná družstva a další družstva dle rozpisu soutěže tituly a čestné ceny
nejpozději do 14 dnů od ukončení příslušného ročníku soutěže, pokud řídící STK výjimečně neurčí v rozpisu
soutěže jinak. Vítězné družstvo obdrží odměnu (čestnou cenu) v každém případě a v kterékoliv mistrovské
nebo přebornické soutěži. VV ČSRU může rozhodnout o předání titulu a odměn mistrovským celkům jinak a
ceny předat při nejbližší slavnostní akci ČSRU (např. při mezistátním utkání). Odměny (čestné ceny) získané v
jednorázových soutěžích musí být vítězným družstvům vydány ihned po skončení akce (turnaje, přeboru).
Článek 17

TRVALÉ A PUTOVNÍ CENY

Pro významné soutěže, každoročně vypisované a schválené příslušným řídícím orgánem, mohou pořadatelé
věnovat čestné ceny trvale nebo dočasně putovní. Dočasně putovní cenu získá družstvo, které splní podmínky
soutěže (viz čl. 20).
Článek 18

ODMĚNY V SOUTĚŽÍCH S PUTOVNÍMI CENAMI

V soutěžích s cenami trvale nebo dočasně putovními, které nebyly dosud definitivně získány, musí vítězné
družstvo obdržet odměnu (čestnou cenu) ve smyslu čl. 16 SŘ (plakety, diplomy, popř. miniaturu putovní
ceny).
Článek 19

NAVRÁCENÍ PUTOVNÍCH CEN

Klub, který je držitelem putovní ceny, je povinen cenu propůjčenou podle čl. 17 SŘ vrátit pořadateli příslušné
soutěže po písemném vyzvání, a to nejpozději 30 dnů před datem, kdy má být tato cena znovu udělena. Za
nedodržení lhůty bude klub potrestán dle čl. 117 a) SŘ.
Článek 20

ZMĚNY PODMÍNEK V SOUTĚŽÍCH S PUTOVNÍMI CENAMI

Podmínky v soutěžích s putovními cenami stanoví pořadatel. V soutěžích s dočasně putovními cenami nesmějí
být podmínky měněny, dokud některý účastník soutěže nezíská cenu definitivně.
Článek 21

SENIORSKÉ VĚKOVÉ KATEGORIE

Pro ragby jsou v ČSRU stanoveny následující seniorské věkové kategorie:
- muži - v roce zahájení soutěže dovršili nebo dovrší 18 let,
- ženy - v roce zahájení soutěže dovršili nebo dovrší 18 let,
- veteráni - dovršením 35 let,
- veteránky - dovršením 35 let,
- starší veteráni - dovršením 50 let.
Článek 22 - 25 Pro doplňky
HLAVA II.
HRACÍ ŘÁD
Článek 26

ROZDĚLENÍ SOUTĚŽÍ

Soutěže v ČSRU se podle povahy dělí na:
- mistrovské
- přebornické
- pohárové
- turnaje
Mistrovské a přebornické soutěže se rozdělují do následujících tříd:
- v celostátním rámci:
- mistrovství České republiky dospělých
- I. liga dospělých
- Český pohár
- mistrovství České republiky v ragby o 7 hráčích
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- (kvalifikace o postup do mistrovství ČR)
- dlouhodobý přebor České republiky mládeže
- finále jednorázového přeboru ČR mládeže
- v rámci oblastí:
- oblastní (krajský) přebor (všechny kategorie)
Pohárové soutěže se člení na:
- celostátní
- oblastní (krajské)
Turnajové soutěže organizují zpravidla kluby ragby. K význačným příležitostem může uspořádat turnaje též VV
ČSRU.
Článek 27

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ

Mistrovské, přebornické a pohárové soutěže v ČSRU řídí tyto orgány:
a) STK VV ČSRU:
- mistrovství ČR a ostatní navazující celostátní soutěže včetně případných kvalifikačních soutěží,
- Český pohár,
- mistrovství ČR v ragby o 7 hráčích,
- dlouhodobé přebory ČR mládeže,
- finále přeboru ČR mládeže všech kategorií
b) STK oblastní (krajské):
- oblastní (krajské) přebory ve všech věkových kategoriích.
Řídící orgán soutěže může před zahájením soutěže stanovit maximální dobu hry jednotlivého hráče v rámci
časového úseku.
Článek 28

POČET DRUŽSTEV V MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH

a) Počet družstev v mistrovství ČR dospělých a ostatních navazujících celostátních soutěžích, které jsou řízeny
STK ČSRU určuje výkonný výbor ČSRU a rozpis příslušné soutěže na základě návrhu STK, která obstará
projednání s účastníky dotčených soutěží a s přihlédnutím ke stanovisku TMK.
b) Počet družstev v přebornických soutěžích mládeže stanoví STK ČSRU rozpisem příslušné soutěže.
STK, příslušná pro řízení jednotlivých soutěží, rozhoduje o zařazení družstev do příslušných skupin soutěží.
Řídí se přitom ustanovením čl. 26 SŘ respektive doplňkem SŘ pro daný rok nebo sezónu a přihláškami do
soutěže, kterými jsou všechny kluby povinny svá družstva do soutěží každoročně přihlásit (potvrdit start pro
danou sezónu).
Článek 29

ORGÁNY OPERATIVNÍHO ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ

K operativnímu řízení soutěží se zřizují jednotlivé řídící orgány: sportovně technické komise (STK). STK jsou
pověřeny řízením všech soutěží uvedených v čl. 27 a), b) SŘ.
Pořadatelé krátkodobých soutěží zřizují pro jednotlivé akce organizační výbor nebo ředitelství soutěže.
Článek 30

SYSTÉM HRY V SOUTĚŽÍCH

Mistrovské soutěže v ČSRU se hrají systémem každý s každým dvoukolově, pokud rozpis soutěže pro daný rok
nebo sezónu neurčí jinak. V mistrovské soutěži jedné třídy může startovat více družstev jednoho klubu s
výjimkou mistrovské soutěže nejvyšší třídy.
Článek 31

POSTUPY A SESTUPY DRUŽSTEV

Postupový a sestupový systém určuje výkonný výbor ČSRU nebo rozpis soutěže na základě návrhu STK, která
obstará projednání s účastníky dotčených soutěží a s přihlédnutím ke stanovisku TMK.
Článek 32

VYSTOUPENÍ NEBO VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE

Vystoupí-li družstvo z rozehrané soutěže, nebo je-li z této soutěže vyloučeno, je považováno za družstvo
sestupující a ztrácí nárok na účast v případné kvalifikaci pro postup do soutěže stejné třídy. Vystoupení
družstva ze soutěže musí schválit STK. Pokud vystoupení schválí, může zároveň uložit klubu opatření ve formě
administrativně pořádkové pokuty ve výši 2 000 Kč až 10 000 Kč. Přitom přihlédne ke všem podstatným
okolnostem, jako jsou zejména okamžik vystoupení ze soutěže (před zahájením soutěže, v první polovině,
v druhé polovině), vlivu vystoupení na regulérnost soutěže, důvodům vystoupení (zejména zda nebyly při
řádné péči předvídatelné již při přihlášení do soutěže), opakovaní vystoupení nebo vyloučení ze soutěže nebo
zaviněné kontumace utkání v posledních třech letech.
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PODMÍNKY ÚČASTI V NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI

Pokud STK nestanoví jinak, je účastník nejvyšší soutěže - mistrovství ČR - povinen:
a) mít trenéra s příslušnou platnou kvalifikací,
b) mít vlastní nebo smluvně zajištěné travnaté hřiště, nebo hřiště s umělým povrchem 3. a vyšší generace
odpovídající podmínkám stanoveným čl. 22 dokumentu Regulations relating to the Game vydaného World
Rugby (dále jen „Reglement“),
c) hrát mistrovská utkání na svém domácím hřišti ve smyslu čl. 3 matričního řádu a čl. 2.1. Reglementu,
d) podat písemnou přihlášku (potvrdit účast v novém ročníku soutěže), a to nejpozději 6 týdnů před
zahájením nového ročníku soutěže,
e) mít takový počet mládežnických družstev, jaký určí doplněk SŘ pro daný rok nebo sezónu nebo rozpis
soutěže,
f) uzavřít smlouvu upravující marketingové závazky ČSRU k partnerovi soutěže, pokud tak rozhodne VV
ČSRU, s přihlédnutím k možnostem účastníka nejvyšší soutěže (např. pokud má hřiště v pronájmu).
Výjimku z ustanovení čl. 33 a) a b) SŘ může povolit řídící STK, výjimku z ustanovení čl. 33 písm. e) SŘ může
povolit Výkonný výbor ČSRU na základě vyjádření STK a sportovního ředitele.
Článek 34

PODMÍNKY ÚČASTI V NIŽŠÍCH SOUTĚŽÍCH

Pokud STK nestanoví jinak, je účastník nižší soutěže povinen:
a) mít kvalifikovaného trenéra,
b) mít vlastní nebo smluvně zajištěné travnaté hřiště nebo hřiště s umělým povrchem odpovídajícím
podmínkám stanoveným čl. 22 Reglementu.
c) hrát mistrovská utkání na svém domácím hřišti ve smyslu čl. 3 matričního řádu a čl. 2.1. Reglementu při
povinnosti dodržet ustanovení čl. 2.1. Reglementu,
d) podat písemnou přihlášku (potvrdit účast v novém ročníku soutěže), a to nejpozději 6 týdnů před
zahájením nového ročníku soutěže,
e) mít takový počet mládežnických družstev, jaký určí doplněk SŘ pro daný rok nebo sezónu nebo rozpis
soutěže.
Výjimku z ustanovení čl. 34 písm. a) a b) SŘ může povolit řídící STK, výjimku z ustanovení čl. 34 písm. e) SŘ
může povolit Výkonný výbor ČSRU na základě vyjádření STK a sportovního ředitele.
Článek 35

HRÁČSKÉ A FUNKCIONÁŘSKÉ DOKUMENTY

a) hráči družstev mužů, juniorů a kadetů musejí být vybaveni platnou licencí hráče ČSRU se všemi
předepsanými náležitostmi dle matričního řádu ČSRU,
b) hráči družstev starších a mladších žáků musejí být vybaveni licencí žáka se všemi předepsanými
náležitostmi dle matričního řádu ČSRU, c) trenéři družstev všech kategorií musejí mít platný průkaz člena
ČSRU trenérskou licenci,
d) vedoucí družstev všech kategorií musejí mít platný průkaz člena ČSRU a písemné pověření klubu k výkonu
funkce vedoucího družstva.
Pro finálový turnaj přeboru ČR mládežnických kategorií stanoví případné další doklady STK ČSRU v rozpisu
příslušné soutěže.
Článek 36

FUNKCE LICENCE HRÁČE

Licence hráče je jediným sportovně technickým dokladem opravňujícím hráče k nástupu k utkání. Bez platné
licence nesmí být hráč připuštěn k utkání (s výjimkou uvedenou v čl. 37 SŘ). Licence hráče nemůže být
nahrazena žádným jiným dokladem.
Platná licence hráče musí obsahovat všechny údaje a náležitosti dle matričního řádu.
Článek 37

NASTOUPENÍ DRUŽSTVA BEZ HRÁČSKÝCH DOKUMENTŮ

Dostaví-li se celé družstvo k utkání bez licencí hráčů, oznámí to vedoucí družstva hlavnímu rozhodčímu utkání,
ten tuto skutečnost zaznamená v zápisu o utkání a zároveň uvede zdůvodnění, proč nebyly licence předloženy.
Rozhodčí si vyžádá od vedoucího družstva písemné prohlášení, že všichni hráči mají platnou licenci s platnou
lékařskou prohlídkou a že žádný z nich nemá zastavenou závodní činnost nepodmíněně, případně, že vůči
některému z hráčů není vedeno disciplinární řízení. Toto prohlášení potvrdí vlastnoručním podpisem vedoucí
družstva (eventuálně trenér) a kapitán družstva Všichni hráči musejí věrohodně prokázat svoji totožnost,
občanským průkazem, řidičským průkazem nebo cestovním pasem. Rozhodčí je povinen zkontrolovat
totožnost hráčů podle výše uvedených osobních dokladů za účasti kapitánů obou družstev. Hráči, kteří žádný
osobní průkaz nemají, nemohou k utkání nastoupit.
Klub, jehož družstvo k utkání nastoupilo bez licencí, je povinen licence předložit v průběhu utkání nebo
bezprostředně po ukončení utkání. Pokud je předložení licencí nejpozději po ukončení utkání technicky
neproveditelné, je klub povinen licence doručit nejpozději do 48 hodin od stanoveného začátku utkání
doporučeně poštou, faxem, elektronickou poštou řídící STK nebo je do stanovené doby doručit osobně do
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rukou předsedy řídící STK. Nemůže-li družstvo předložit licence proto, že byly zničeny, ztraceny nebo zcizeny,
předloží klub ve stanovené lhůtě vysvětlení okolností, za kterých ke ztrátě nebo zničení došlo a řídící STK
rozhodne o dalším postupu - v případě zničení nebo zcizení licencí může řídící STK povolit výjimku pro další
utkání a družstvo smí nastoupit i bez licencí. STK rovněž stanoví termín, do kterého si družstvo musí zajistit
vystavení nových licencí – nejméně však 3 týdny.
Řídící STK posoudí důvody, proč hráči nastoupili k utkání bez licencí a s konečnou platností rozhodne o
výsledku. Bude-li prokázáno, že některý z hráčů startoval neoprávněně, bude provinivší se družstvo
potrestáno hracími důsledky a současně i disciplinárně. Pokud došlo ke ztrátě licencí u družstva klubu, který
má ve stejné soutěži nebo soutěžích různých tříd další družstvo a současně s licencemi došlo i ke ztrátě nebo
zničení soupisky, zabezpečí řídící STK kopii (kopie) této soupisky (soupisek) podle originálu uloženého u řídící
STK.
Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na případy, kdy licenci nemá jednotlivý hráč nebo část družstva.
Bude-li prokázáno, že důvodem nepředložení licencí byly chybějící licence jednoho nebo několika hráčů, bude
provinivší se družstvo postiženo hracími důsledky a potrestáno disciplinárně.
Článek 38

LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA

Hráči musejí mít v licenci hráče záznam o lékařské prohlídce. Záznam nesmí být starší 12 měsíců.
Hráč bez platného záznamu o lékařské prohlídce nesmí být připuštěn k utkání. Za dodržování tohoto
ustanovení odpovídají rozhodčí utkání, trenér, hráč a klub. V případě, že rozhodčí připustil k utkání hráče bez
platného záznamu o lékařské prohlídce, nemá to vliv na výsledek utkání, avšak proti tomuto rozhodčímu
budou vyvozeny disciplinární důsledky.
Článek 39

KONTROLA LÉKAŘSKÝCH PROHLÍDEK

Platnost záznamů o lékařských prohlídkách v licencích má právo kontrolovat kromě rozhodčího utkání i dozorčí
komisař.
Článek 40

SOUPISKY

1. Kluby, které mají více družstev stejné věkové kategorie v různých soutěžních třídách, musejí uvést na
soupisce družstva ve vyšší soutěžní třídě jména hráčů, kteří pak v nižších soutěžních třídách nesmějí
startovat. Počet hráčů na soupisce se vypočte jako dvě třetiny hráčů na hřišti v dané soutěži zaokrouhlené
na celá čísla na horu (např. pro soutěž v ragby o 7 hráčích musí soupiska obsahovat 5 jmen).
2. Kluby, které mají více družstev ve stejné soutěžní třídě, vyhotovují soupisku pro jedno z družstev. Na
soupisce se uvede tolik jmen, kolik odpovídá počtu hráčů na hřišti a náhradníků, kteří mohou být
nominováni k utkání, podle Pravidel a jejich úprav stanovených rozpisem soutěže (např. 7‘ dvanáct hráčů,
XV dvacet dva hráčů). Hráči uvedení na soupisce nesmí startovat za druhé družstvo.
3. Soupiska se předkládá ke schválení STK před zahájením soutěže. Řídící STK pak soupisku potvrdí, případně
klubu vrátí k přepracování. Řídící STK potvrzenou soupisku zašle STK, která řídí soutěž nižší třídy, v níž je
přihlášeno druhé družstvo téhož klubu a druhou soupisku vrátí klubu.
4. Každý hráč uvedený na soupisce musí během soutěže za družstvo alespoň jednou nastoupit, ledaže mu v
tom zabrání závažné důvody, které nebylo možné při uvedení na soupisku předpokládat.
Článek 41

ZMĚNY V SOUPISKÁCH

Změny soupisek provádí a potvrzuje řídící STK:
a) sedm dnů před zahájením druhé poloviny soutěže,
b) po schválení přestupu a po nové registraci hráče podle ustanovení přestupního a matričního řádu ČSRU.
Článek 42

KONTROLA SOUPISEK

Řídící STK kontroluje soupisky na základě svých záznamů také v polovině rozehrané soutěže. Jakékoliv
zneužití, nepravdivé údaje nebo neoprávněné záznamy v soupiskách budou disciplinárně postihnuty.
Vedoucí družstev (trenéři) jsou povinni předkládat soupisky současně s licencemi hráčů před utkáním ke
kontrole rozhodčím.
Článek 43

START ZAHRANIČNÍCH DRUŽSTEV

Účast zahraničních mužstev v soutěžích organizovaných ČSRU je možná na základě smlouvy mezi ČSRU a
unií, jejímž členem je zahraniční družstvo, resp. klub. Smlouvu schvaluje VV ČSRU na základě stanoviska
sportovního ředitele. Pokud není takovou smlouvou stanoveno jinak, platí pro zahraniční družstva přiměřeně
povinnosti stanovené pravidly ČSRU, která se vztahují k účasti v soutěži. Pokud jde o hru hráče zahraničního
družstva za více klubů, je nutné respektovat pravidla World Rugby.
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URČENÍ POŘÁDAJÍCÍHO KLUBU

Pořádajícím klubem, zkráceně též pořadatelem, je klub, který je podle rozpisu příslušné soutěže uveden na
prvním místě, nebo je za pořadatele jinak označen.
Článek 45

POVINNOSTI POŘÁDAJÍCÍHO KLUBU

Pořádající klub je povinen:
1. Učinit všechna opatření pro regulérní a hladký průběh utkání a k tomu účelu zajistit pro každé utkání
pořadatelský sbor - dále viz ustanovení čl. 46-48 SŘ.
2. Zajistit pořádek na hřišti, hledišti a všech prostorách stadionu - hřiště, které přímo souvisejí s místy
pohybu hráčů a rozhodčích. Pořádající klub nese plnou odpovědnost za bezpečnost hráčů, rozhodčích,
orgánů delegovaných ČSRU i obecenstva.
3. Připravit a podle pravidel ragby řádně vyznačit hrací plochu, mít k dispozici nejméně 2 míče odpovídající
pravidlům, nejméně 15 minut před zahájením utkání předložit rozhodčímu certifikát o schválených
rozměrech hřiště dle čl. 51 SŘ, jeden řádně vyplněný výtisk zápisu o utkání, připravit signalizační praporky
pro pomezní rozhodčí.
4. Zajistit pro soupeře a delegované rozhodčí oddělené, čisté a hygienicky nezávadné šatny opatřené věšáky
a zabezpečit šatny proti vniknutí cizích osob. Zajistit pro soupeře i rozhodčí koupelny s tekoucí vodou.
5. Ohlásit utkání podle ustanovení čl. 67 SŘ a navrhnout začátek utkání s ohledem na vlakové, autobusové
nebo letecké spojení hostujícího družstva a rozhodčích, pokud řídící STK neurčí začátek utkání sama.
6. Zajistit řádnou propagaci utkání dle vlastních možností plakáty a ve sdělovacích prostředcích či
elektronických mediích.
7. Vyplatit ihned po skončení utkání předepsané náležitosti rozhodčím podle předložených dokladů a podle
tabulky ošatného a stravného, eventuelně podle tabulky náhrad kilometrovného při použití vlastního
dopravního prostředku dle ekonomických směrnic ČSRU pro daný rok nebo sezónu. Pokud se k utkání
nedostaví delegovaný rozhodčí, vyplatit náležitosti rozhodčím, kteří utkání řídili.
8. Ohlásit výsledek utkání podle rozpisu soutěže nebo podle pokynů VV ČSRU nebo jím určené komise.
9. zrušen
10. Zajistit, aby v rozhlasových relacích na hřišti (pokud je k dispozici) bylo obecenstvo informováno o činnosti
obou klubů, o pravidlech ragby a případně přispět k zajištění pořádku a klidu na hřišti a v hledišti. Není
dovoleno využívat rozhlasu na hřišti ke kritice verdiktů rozhodčích nebo jiným způsobem odporujícím
duchu ragby.
11. Vybavit své družstvo úborem, který se výrazně barevně odlišuje od sportovního úboru hostujícího
družstva.
12. 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 stálé přítomnosti zdravotní služby nesmí sportovní akce probíhat. 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.
13. zrušen
14. Kopací podložky a kroužky si družstva zajišťují sama a nejsou povinna je soupeřům poskytovat.
15. Zajistit pořízení videozáznamu či obdobného záznamu utkání pokud tak stanoví rozpis soutěže.
Článek 46

SLOŽENÍ POŘADATELSKÉ SLUŽBY

Pořadatelský sbor je sestaven z plnoletých občanů, kteří jsou seznámeni s úkoly a povinnostmi pořadatelů a
jsou schopni je řádně plnit. Pořadatelský sbor tvoří nejméně 3 osoby pro utkání nejvyšší soutěžní třídy a 2
osoby pro utkání v ostatních soutěžích.
Všichni pořadatelé musejí být viditelně označeni pořadatelskou páskou nebo visačkou s označením příslušné
funkce.
Článek 47

ÚKOLY HLAVNÍHO POŘADATELE

1. Odpovídá osobně za výkon pořadatelské služby a nese odpovědnost za případné nedostatky v pořadatelské
službě.
2. Je povinen se představit hlavnímu rozhodčímu utkání ihned po jeho příchodu na stadion - hřiště,
minimálně však 20 minut před začátkem utkání.
3. Po dobu utkání je povinen být k dispozici hlavnímu rozhodčímu utkání a na jeho pokyn je povinen učinit
všechna opatření k zajištění bezpečnosti rozhodčích a zajištění regulérnosti hrací plochy.
4. V případě výtržností v hledišti je povinen zajistit zjednání pořádek, případně k zjednání pořádku povolat
policii.
5. Na pokyn rozhodčího, popř. dozorčího komisaře, je povinen zajistit úpravu hrací plochy, branek apod.
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ÚKOLY POŘADATELSKÉ SLUŽBY

Pořadatelská služba je povinna zajistit:
1. Splnění všech příkazů hlavního pořadatele, hlavního rozhodčího, delegovaného dozorčího komisaře ČSRU,
případně policie.
2. Zabránění vstupu nepovolaných osob na hrací plochu.
3. Kontrolu u vstupu na stadion-hřiště, kde dbá aby:
a) ceny vstupného byly řádně vyznačeny,
b) do hlediště nebyly vpuštěny osoby v podnapilém stavu nebo pod zjevným vlivem drog a osoby s
nebezpečnými předměty.
4. V prostoru 3 m od koncových a postranních čar vymezit lanem, přenosnými bariérami nebo alespoň
lajnami, prostor se zákazem vstupu všech osob včetně trenérů, náhradníků a diváků. V tomto prostoru
mohou být vyznačeny jen dva obdélníky o rozměrech 10x3 m, které musejí být vzdáleny nejméně 0,5 m
od pomezní čáry, a to na jedné straně hřiště. Podle okolností musí být tyto obdélníky užší, pokud místní
podmínky nedovolí dodržet šířku 3 m a vzdálenost 0,5 m od pomezní čáry. V takto vyznačeném prostoru
mohou být umístěny lavičky (střídačky) s kapacitou 10 osob pro náhradníky a realizační tým. Ve
vymezeném prostoru 3 m od koncových a postranních čar, mimo prostor střídaček, může sedět nebo stát
jen hlavní pořadatel.
5. Aby všichni funkcionáři, trenéři, maséři a náhradníci družstev byli na vykázaných místech, nechodili kolem
pomezních čar a nezasahovali ani slovně do hry. Na hrací plochu mohou vstoupit jen v souladu s pravidly
ragby.
6. Bezpečnost rozhodčích, dozorčího komisaře popř. jiných oficiálních zástupců orgánů ČSRU, a to podle
potřeby až k dopravnímu prostředku, kterým rozhodčí nebo jiný funkcionář odjíždí.
Článek 49

POSTIH PŘI HRUBÉM PORUŠENÍ KÁZNĚ

Proti všem účastníkům utkání, kterým bude prokázáno hrubé porušení kázně a veřejného pořádku, bude
zakročeno podle disciplinárního řádu ČSRU.
Článek 50

POVINNOSTI HOSTUJÍCÍHO DRUŽSTVA

Hostující družstvo je povinno:
1. Přijmout výzvu pořádajícího klubu k utkání (hlášení dle čl. 67 SŘ) a včas se k němu dostavit.
2. Pomáhat pořádajícímu klubu k zajištění bezpečnosti na hřišti a ke klidnému a regulérnímu průběhu utkání.
3. Požádat včas o zajištění noclehů (dle čl. 45 odst. 9 a) SŘ).
4. Provést příslušná opatření podle čl. 70 a) SŘ, neobdrží-li včas hlášenku o utkání od pořádajícího klubu.
5. Respektovat barvu dresů soupeře, je-li označena v hlášence utkání.
Článek 51

ZPŮSOBILOST HŘIŠTĚ KE HŘE

Utkání všech soutěží se hrají pouze na hřištích, která odpovídají pravidlům ragby a jejich případným dodatkům
a která schválil řídící orgán ČSRU. Jakékoliv změny na hrací ploše a na hřišti vůbec, musejí být ohlášeny
řídícímu orgánu a ten musí hřiště znovu schválit. Hřiště musí odpovídat pravidlům ragby či v případě hřiště s
umělým povrchem také podmínkám stanoveným čl. 22 Reglementu. Výjimku z ustanovení o rozměrech hřiště
povoluje pouze řídící orgán ČSRU. Pořádající klub je na vyžádání hlavního rozhodčího povinen předložit
certifikát STK ČSRU, kterým se potvrzují předepsané rozměry hřiště.
Článek 52

PŘELOŽENÍ UTKÁNÍ NA JINÉ HŘIŠTĚ

Přeložení utkání na jiné hřiště než bylo uvedeno v hlášence je nepřípustné bez svolení hostujícího klubu.
Hostující klub vyhoví žádosti pořádajícího klubu v odůvodněných případech, avšak pouze tehdy, dostane-li
žádost písemně doporučeně nebo elektronickou poštou či faxem nejpozději 5 dnů před dnem konání utkání.
Náhradní hřiště musí splňovat podmínky dle čl. 51 SŘ.
Článek 53

SEHRÁNÍ UTKÁNÍ MIMO SÍDLO POŘÁDAJÍCÍHO KLUBU

Je-li utkání hráno v místě, které není sídlem pořádajícího klubu, nebo v případě rozhodnutí příslušné řídící STK
o povinnosti sehrát utkání mimo sídlo pořádajícího klubu (uzavření hřiště jako disciplinární opatření, uzavření
hřiště pro jeho zdravotní nebo hygienickou závadnost apod.), hradí prokazatelné vícenáklady spojené s cestou
do nového místa utkání pořádající klub. Úhradu nutno provést do tří týdnů po předložení dokladů o
vícenákladech.
Hřiště musí odpovídat pravidlům ragby a jeho případným dodatkům dle čl. 51 SŘ. Rozhodčí musí před
zahájením utkání způsobilost hřiště prověřit ve smyslu čl. 95 A) 2. SŘ.
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ZPŮSOBILOST HRACÍ PLOCHY

1. Rozhodnutí o způsobilosti hrací plochy k utkání nebo posouzení, zda její vyznačení odpovídá pravidlům hry,
přísluší jedině hlavnímu rozhodčímu. Hrací plocha, bez certifikátu dle čl. 51 SŘ, nebo hrací plocha, kterou
rozhodčí prohlásí za nezpůsobilou pro mistrovské utkání, nemůže být považována za způsobilou pro
přátelské utkání obou soupeřů. Náklady na neuskutečněné utkání si hradí kluby samy, stejně tak náklady
na nové utkání.
2. V případě, že majitel hřiště nepovolí pořádajícímu klubu utkání sehrát pro nezpůsobilost hřiště, je
pořádající klub ragby povinen uhradit prokazatelné výlohy hostujícímu klubu, rozhodčím a dozorčímu
komisaři. Kromě toho může být klub postižen hracími důsledky a pořádkovou pokutou. V případě, že řídící
orgán uzná oprávněnost rozhodnutí majitele hřiště a hlavního rozhodčího (uvedené v zápisu o utkání),
nařídí STK nové utkání. I v tomto případě hradí prokazatelné výlohy rozhodčích a popř. dozorčího komisaře
pořádající klub. Hostující klub nese náklady sám.
Článek 55

ZÁVAZNOST TERMÍNŮ UTKÁNÍ

Platné termíny utkání jsou uvedeny ve sportovním kalendáři a v rozpisu soutěží. Pokud termíny nezmění řídící
orgán, jsou závazné pro všechny účastníky všech soutěží.
Článek 56

PŘEDEHRÁVÁNÍ UTKÁNÍ

1. Družstva mohou utkání odehrát dříve, než určuje sportovní kalendář nebo rozpis soutěže, pokud se
vzájemně dohodnou na předčasném termínu a dají to na vědomí řídící STK hlášenkou. Pokud předehrávané
utkání připadá na pracovní den, je pořádající klub povinen vyplatit delegovaným rozhodčím náhradu ušlé
mzdy (nebo její části), je-li začátek utkání stanoven tak, že by se rozhodčí bez uvolnění ze zaměstnání
nemohli na stanovenou hodinu k řízení utkání dostavit.
2. O předehrávaném utkání je řídící STK informována dostatečně hlášenkou o utkání, pokud je zaslána včas v
souladu s čl. 67 SŘ. Pořádající klub však musí uschovat doklad o souhlasu hostujícího týmu s předehraním
utkání v daném termínu pro případné spory. Ustanovení o náhradě mzdy rozhodčích platí i pro následující
den po utkání (pokud je tento den pracovním), je-li utkání ukončeno v takovou hodinu, že rozhodčí nemají
možnost vrátit se v den utkání do místa bydliště. Nárok na náhradu ušlé mzdy nemají hráči a funkcionáři
hostujícího družstva.
Článek 57

STANOVENÍ TERMÍNU K PŘEDEHRANÍ UTKÁNÍ

Nedojde-li k dohodě mezi kluby v případě žádosti jednoho z nich o předehraní utkání, platí termín stanovený
sportovním kalendářem nebo rozpisem soutěže. Má-li klub závažné důvody k předehraní, zašle řídící STK k
projednání písemnou žádost, a to nejméně 21 dnů předem doporučenou poštou, faxem nebo elektronickou
poštou. STK pak s konečnou platností rozhodne o termínu utkání a oznámí jej v oběžníku STK a doporučeně
písemně, faxem nebo elektronickou poštou oběma klubům. Řídící STK je povinna rozhodnout do 4 dnů po
obdržení žádosti o předehraní utkání.
Článek 58

PŘELOŽENÍ TERMÍNU UTKÁNÍ

Důvodem k přeložení termínu utkání je:
a) start 2 a více hráčů v reprezentačním družstvu ČR podle čl. 60 SŘ,
b) start družstva v oficiální soutěži FIRA-AER.
Přeložení termínu utkání může ve zvlášť odůvodněných případech stanovit také VV ČSRU (viz čl. 4 SŘ)
c) Termín utkání může být přeložen na základě vzájemné domluvy obou klubů s následným schválením řídící
STK. Žádost o přeložení termínu utkání musí být zaslána písemně doporučeným dopisem, elektronickou
poštou nebo faxem řídící STK nejpozději 2 měsíce před termínem utkání. STK musí rozhodnout do 4
pracovních dnů od obdržení žádosti o přeložení utkání. Na žádost, která bude zaslána po výše uvedené
lhůtě, nejdéle však 14 dní před termínem utkání, se vztahuje poplatková povinnost.
Článek 59

TRESTY ZA NEDODRŽENÍ TERMÍNŮ UTKÁNÍ

Jestliže kluby nesehrály utkání ve stanoveném termínu nařízeném řídící STK a řádně to nezdůvodní, trestají
se:
a) klub, který nese vinu za neuskutečnění utkání, hracími důsledky, tj. kontumačním výsledkem a
disciplinárními postihy,
b) oba kluby, když jim byla prokázána liknavost a nezájem o sehrání nařízeného utkání, a to oba rovněž
hracími důsledky, tj. kontumací výsledku a disciplinárními postihy.
Článek 60

PŘELOŽENÍ UTKÁNÍ DRUŽSTEV S REPREZENTANTY

Má-li družstvo 2 nebo více reprezentantů České republiky a nemůže je z důvodu reprezentace (i soustředění,
výcvikových táborů a reprezentačních kontrolních srazů) nominovat k mistrovským utkáním v dané kategorii,
může požádat řídící STK o odložení utkání na náhradní termín. Žádost musí být zaslána písemně doporučeně
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nebo elektronickou poštou či faxem nejpozději 14 dnů před termínem utkání, přitom musí splnit ustanovení čl.
62 SŘ. STK musí rozhodnout do 4 dnů po obdržení žádosti o přeložení utkání. Pokud je hráč nominován do
reprezentace v době, kdy již není možné tuto lhůtu pro podání žádosti dodržet, lze žádosti vyhovět, pokud
bude podána ihned po obdržení informace o nominaci.

Článek 61

ZMĚNA VOLBY HŘIŠTĚ

Kluby mohou sehrát svoje utkání po vzájemné písemné dohodě na domácím i cizím hřišti v obráceném pořadí,
než jak bylo stanoveno rozpisem soutěže. Obě utkání je možno sehrát v případě vzájemné dohody na jednom
hřišti, v tomto případě však hostující družstvo, které je podle rozpisu soutěže družstvem domácím, přebírá
veškeré pořadatelské povinnosti. Klub, který chce sehrát své "domácí" utkání na hřišti soupeře, oznámí změnu
volby hřiště písemně řídící STK. Změnu volby hřiště nemůže provést klub potrestaný uzavřením hřiště, jestliže
se volba týká utkání, na které se tento trest vztahuje.
Článek 62

ŽÁDOST O PŘELOŽENÍ UTKÁNÍ

Žádost o přeložení utkání se zasílá elektronickou poštou řídící STK a soupeři (soupeřům).
Článek 63

PŘELOŽENÍ CELÉHO KOLA SOUTĚŽE

Celé kolo soutěže nejvyšší soutěžní třídy může být přeloženo jen z rozhodnutí VV ČSRU a na vědomí klubům
oznámeno prostřednictvím řídící STK. Podle okolností může být přeloženo i celé kolo soutěží nižších soutěžních
tříd v návaznosti na soutěž nejvyšší třídy. Rozhodnutí o přeložení celého kola soutěží nižších soutěžních tříd
vydávají příslušné STK po konzultaci s STK VV ČSRU.
Článek 64

NEUSKUTEČNĚNÍ UTKÁNÍ Z VYŠŠÍ MOCI

Nebylo-li utkání sehráno nebo dokončeno z vyšší moci, je povinností obou klubů dohodnout se na novém
termínu do 14 dnů. Výsledek dohody oznámí pořádající klub písemně doporučeně, elektronickou poštou nebo
faxem řídící STK. Nedojde-li mezi oběma kluby k dohodě, určí termín řídící STK dle čl. 57 SŘ.
Článek 65

VLIV ZPOŽDĚNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

Pokud se družstvo k soutěžnímu utkání dostaví až po uplynutí čekací doby, nebo se k utkání nedostaví vůbec,
vlivem zpoždění veřejného dopravního prostředku, považuje se tato skutečnost za vliv vyšší moci a družstvo
není trestáno ve smyslu čl. 81 b) SŘ, pokud své zpoždění prokáže potvrzením dopravce.
Za prostředky hromadné osobní dopravy jsou považovány prostředky, které mají pravidelný jízdní (letový) řád
a jejich zodpovědné orgány jsou oprávněny vystavit potvrzení o zpoždění (ČD, ČSAD, ČSA, popř. jiné
soukromé dopravní společnosti se statusem veřejného přepravce osob). Současně je pro potřeby tohoto SŘ
považován za prostředek veřejné hromadné dopravy i dopravní prostředek bez pravidelného jízdního řádu
(pronajatý dopravní prostředek). I v tomto případě je klub, který uvedený dopravní prostředek použije,
povinen předložit řídící STK potvrzení o důvodech zpoždění nebo nedostavení se k utkání (policie, přepravce).
Článek 66

STUPNĚ DŮLEŽITOSTÍ SOUTĚŽÍ

K posouzení stupně důležitosti utkání jednotlivých soutěží stanoví SŘ toto pořadí:
a) mezistátní a kontrolní utkání reprezentace ČR,
b) mistrovská utkání všech soutěžních tříd dospělých,
c) utkání Českého poháru,
d) přebornická utkání mládeže,
e) mezinárodní klubová utkání,
f) turnaje,
g) přátelská utkání.
Článek 67

HLÁŠENÍ UTKÁNÍ

Pořádající klub je povinen zaslat soupeři hlášenku o utkání v předepsané formě. Hlášenka může být soupeři,
rozhodčím, řídící STK, popř. i delegovanému dozorčímu komisaři zaslána buď poštou doporučeně, nebo
elektronickou poštou či faxem.
Pořádající klub, nastupující v soutěži Oblastní přebor mužů, je povinen faxem nebo elektronickou poštou
ohlásit sportovnímu řediteli v jakém počtu (12, 15) se oba kluby rozhodly nastoupit k zápasu, a to nejdéle 3
dny před termínem utkání.
Článek 68

NÁLEŽITOSTI HLÁŠENKY UTKÁNÍ

Hlášenka utkání musí vždy obsahovat:
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a) druh utkání (mistrovské, pohárové, přátelské),
b) soutěžní třídu utkání,
c) věkovou kategorii,
d) názvy soupeřů,
e) den utkání a hodinu začátku,
f) místo konání utkání - umístění hřiště (adresa),
g) barvu dresů domácího družstva.
Článek 69

NEJPOZDĚJŠÍ TERMÍN HLÁŠENKY

Hostující klub, rozhodčí, řídící STK a popř. dozorčí komisař musejí obdržet hlášenku o utkání nejpozději 8
kalendářních dnů před konáním utkání, hraje-li se v sobotu (hlášenku tedy musí všichni dotčeni obdržet
nejpozději v pátek týden před utkáním), nebo 6 kalendářních dnů, hraje-li se v neděli (hlášenku musí všichni
dotčeni obdržet nejpozději v pondělí v týdnu, ve kterém se hraje utkání).
Článek 70

POVINNOSTI HOSTUJÍCÍHO KLUBU, ROZHODČÍCH A ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU - STK

Jestliže hostující klub, delegovaní rozhodčí a řídící STK neobdrží hlášenku o utkání v termínu uvedeném v čl.
69 SŘ, jsou povinni:
a) hostující klub do 18. hodiny téhož dne, kdy měla být nejpozději hlášenka doručena, telegraficky, faxem či
elektronickou poštou, upozornit pořádající klub a předsedu řídící STK na tuto skutečnost a žádat
vyrozumění o termínu konání utkání. Neobdrží-li hostující klub vyrozumění o utkání i přes odeslání výzvy
nejpozději do 12. hodiny čtyři dny před termínem utkání, není jeho družstvo povinno se k utkání dostavit.
Pořádající klub bude potrestán hracími důsledky i disciplinárně,
b) delegovaní rozhodčí a delegovaný dozorčí komisař nejsou povinni se k utkání dostavit, pokud jim pořádající
klub neoznámí do 12. hodiny čtyři dny před termínem utkání (viz čl. 69 SŘ) den, místo a hodinu utkání,
c) řídící STK upozorní pořádající klub na neobdržení hlášenky a nařídí odeslání hlášenek tak, aby hlášenky
obdrželi všichni dotčení nejpozději do 12.00 h čtyři dny před termínem utkání. Pořádající klub bude v
každém případě potrestán podle čl. 118 B)5. pořádkovou pokutou. V případě, že klub nařízení STK nesplní,
bude potrestán dle čl. 71 SŘ ve znění čl. 118 A)10. i disciplinárně.
Úhradu prokazatelných nákladů spojených s urgencemi nehlášeného utkání může hostující klub požadovat u
pořádajícího klubu po předložení příslušných dokladů. Pořádající klub je povinen provést úhradu do 14 dnů od
doručení vyúčtování, a to pod hrozbou disciplinárního postihu.
Článek 71

TREST ZA NEHLÁŠENÍ UTKÁNÍ

Neobdrží-li hostující klub ani po splnění povinnosti dle čl. 70 SŘ od pořádajícího klubu sdělení o termínu utkání
do 12,00 h. čtyři dny před termínem utkání, potrestá řídící STK pořádající klub hracími důsledky i disciplinárně
dle čl. 118 A) 10. SŘ.
Článek 72

TRESTY ZA POZDNÍ HLÁŠENÍ UTKÁNÍ

Za opožděné hlášení, tj. pozdější než stanoví čl. 67 SŘ, se pořádající klub postihuje pořádkovou pokutou,
kterou určí řídící STK dle čl. 118 SŘ. Opětovné pozdní hlášení může být potrestáno i disciplinárně.
Článek 73

ŽÁDOST O VÝJIMKU Z USTANOVENÍ ČL. 67 SŘ

Nemůže-li klub ze závažných důvodů (uvolnění hrací plochy apod.) splnit ustanovení čl. 67 SŘ, požádá řídící
STK o výjimku, a to do 24 dnů písemně předem a písemně o tom vyrozumí též hostující klub. Rozhodnutí řídící
STK zveřejní v oběžníku STK, případně zašle písemně všem zainteresovaným klubům a stanoví termín(y) pro
toto utkání individuálně.
Článek 74

HRACÍ DEN

Za hrací den mistrovských utkání v ČSRU se stanoví, pokud není rozpisem soutěže stanoveno jinak:
a) Pro mistrovství České republiky dospělých se stanoví sobota.
b) Pro utkání I. ligy mužů se stanoví neděle.
c) Pro utkání Oblastního přeboru mužů se stanoví neděle.
d) Pro utkání dlouhodobého přeboru ČR mládeže se stanoví neděle.
Začátek utkání určuje hlášenka o utkání. Pořádající klub je povinen stanovit začátek utkání dle čl. 45 5. SŘ.
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ZAČÁTEK UTKÁNÍ

Stanovení začátku utkání je v kompetenci pořádajícího klubu. V mimořádných případech může začátek utkání
stanovit řídící STK.
Článek 76

NÁSTUP DRUŽSTEV K UTKÁNÍ, VÝSTROJ HRÁČŮ

Za řádný nástup družstva se považuje:
a) nastoupí-li družstvo nejpozději v čekací době po stanoveném začátku utkání dle čl. 79 SŘ na hrací plochu v
počtu nejméně 11 hráčů s úplnou výstrojí ve hře o 15 hráčích, v počtu nejméně 11 hráčů s úplnou výstrojí
ve hře o 12 hráčích nebo v počtu 7 hráčů s úplnou výstrojí ve hře o 7 hráčích. Pro posouzení času jsou
směrodatné hodinky delegovaného rozhodčího.
Za úplnou výstroj se považuje dres barevně odlišný od dresu soupeře, šortky, štulpny, kopačky, navíc u
všech hráčů roje chrániče holení. Dále jsou povoleny všechny ochranné pomůcky s certifikátem World
Rugby dle platných pravidel ragby. S ohledem na znění pravidel ragby a tohoto článku SŘ je nepřípustné
nošení trenýrek a podobných částí oděvu, které jsou barevně zcela odlišné nebo vzorované. Je rovněž
nepřípustné nosit takovéto oděvní součástky pod šortkami pokud jejich délka přesahuje délku šortek.
Přípustné jsou jen elastické oteplovací kalhoty, pokud možno stejné nebo podobné barvy jako šortky,
b) je-li rozhodčímu odevzdán řádně vyplněný zápis o utkání s podpisy kapitánů obou družstev a s platnými
licencemi hráčů.
Článek 77

NÁSTUP HRÁČŮ PO ZAHÁJENÍ HRY

Opozdivší se hráč nebo náhradník může nastoupit v kterékoliv minutě utkání (i v přestávce), je-li míč mrtvý a
hra je přerušena. Při nastoupení musí odevzdat rozhodčímu svou licenci hráče. Kapitán soupeře má právo
provést ihned kontrolu totožnosti. V případě, že hráč nastoupí až ve 2. poločase a kapitán soupeře nepožádá o
konfrontaci ihned, ztrácí na pozdější konfrontaci právo.
Článek 78

KONFRONTACE HRÁČŮ

Konfrontaci (ověření totožnosti) hráčů družstev musí provést hlavní rozhodčí na základě žádosti kapitána
jednoho nebo obou družstev před zahájením utkání, nejpozději však před zahájením druhého poločasu. Při
zjištění odlišné totožnosti některého z hráčů nepřipustí rozhodčí tohoto hráče ke hře a zjištění uvede do zápisu
o utkání. O případném přestupku ve smyslu porušení čl. 118 6. SŘ rozhodne řídící STK.
Článek 79

ČEKACÍ DOBA

Čekací doba pro obě družstva a delegovaného rozhodčího je 20 minut po stanoveném začátku utkání. Čekací
dobu je možno čerpat pouze v opodstatněných případech.
Článek 80

POZDNÍ NÁSTUP DRUŽSTVA K UTKÁNÍ

Nastoupí-li družstvo k utkání po stanoveném začátku, ještě však v průběhu čekací doby, nebo zmešká-li
některé z družstev nástup ke druhému poločasu, poznamená to rozhodčí do zápisu o utkání a uvede důvod
zpoždění. Jedná-li se o úmysl, může být toto provinění trestáno administrativně pořádkovou pokutou.

Článek 81

POSTUP PŘI NEKONÁNÍ UTKÁNÍ

O výsledku utkání, ke kterému družstvo nenastoupilo, nebo nastoupilo až po uplynutí čekací doby, rozhodne
řídící STK na základě zjištěných a prokázaných skutečností:
a) jestliže zpoždění nebo nedostavení se k utkání nezavinilo žádné družstvo, platí výsledek dosažený na hřišti
(při zpoždění), nebo je nutno sehrát utkání v náhradním termínu podle ustanovení čl. 64 SŘ (při
nedostavení se k utkání),
b) jestliže zpoždění nebo nedostavení se k utkání zavinilo některé z družstev, je za svůj přestupek potrestáno
jak hracími důsledky, tak i disciplinárně (hrací důsledky dle čl. 118 A 2.,3. SŘ).
Článek 82

POSTUP PŘI NEDOSTAVENÍ SE DELEGOVANÉHO ROZHODČÍHO

Nedostaví-li se k utkání delegovaný rozhodčí, převezme řízení utkání po uplynutí čekací doby delegovaný
pomezní rozhodčí s vyšší kvalifikační třídou.
Nejsou-li přítomni ani delegovaní pomezní rozhodčí a není-li přítomen ani neutrální kvalifikovaný rozhodčí,
převezme řízení utkání přítomný člen některého ze soupeřících klubů s kvalifikací rozhodčího, přednostně ten,
který má vyšší kvalifikační třídu. Při více rozhodčích stejné kvalifikační třídy se kapitáni dohodnou na jednom z
nich nebo rozhodčího určí losem.
Teprve v případě, že není přítomen žádný kvalifikovaný rozhodčí, převezme řízení utkání laik, kapitáni se však
musejí dohodnout nebo losovat.
Rozhodčí laik je hráč nebo funkcionář ragby (trenér, technický vedoucí apod.), který převezme řízení utkání,
nedostaví-li se delegovaný rozhodčí a není-li přítomen jiný rozhodčí ragby s kvalifikací minimálně III. třídy.
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ODLOŽENÍ ZAČÁTKU UTKÁNÍ

Oznámí-li hostující družstvo pořadateli na hřiště telefonicky nebo jiným způsobem zpoždění zaviněné vyšší
moci (viz čl. 64 a 65 SŘ) musí pořádající družstvo vyčkat do příjezdu hostí, nejdéle však 2 hodiny, a utkání
sehrát. O výsledku utkání rozhodne řídící STK po prošetření důvodů nedodržení stanoveného začátku utkání.

Článek 84

ÚHRADA VÝLOH ZA NESEHRANÉ UTKÁNÍ

Nenastoupí-li družstvo z jakýchkoliv důvodů k řádně hlášenému utkání, uhradí soupeři všechny prokazatelné
výlohy, které mu s přípravou utkání vznikly. Vyúčtování nákladů je nutno předložit do 21 dnů po termínu, kdy
mělo být utkání sehráno.
Klub, jehož družstvo zavinilo soupeři marné výlohy, je povinen provést úhradu předloženého vyúčtování do 14
dnů ode dne, kdy vyúčtování výloh spojených s neuskutečněným utkáním obdrží.
Úhradu marných nákladů může požadovat i hostující družstvo v případě, že hlášenka nebyla doručena podle
ustanovení čl. 69 a urgenci dle čl. 70 SŘ a družstvo se z toho důvodu k utkání nedostavilo (náhrada za storno
ubytování, objednávky přepravy, vracení letenek apod.). V případě nedobytnosti pohledávek řeší záležitost
disciplinární komise ČSRU.
Článek 85

NÁSTUP DRUŽSTVA BEZ LICENCÍ HRÁČE

Dostaví-li se k utkání celé družstvo bez licencí, je rozhodčí povinen utkání zahájit a řídit. Skutečnost, že
družstvo nastoupilo bez licencí, uvede v zápisu o utkání. O výsledku utkání rozhodne řídící STK dle čl. 37 SŘ.
že žádný z nich nemá zastavenou závodní činnost nepodmíněně, případně, že vůči některému z hráčů není
vedeno disciplinární řízení
Článek 86

DELEGOVÁNÍ ROZHODČÍCH

Utkání v soutěžích ČSRU řídí rozhodčí, kteří mají předepsanou kvalifikaci k řízení utkání v ragby. K utkáním
jsou delegováni dle zásad uvedených v čl. 93 SŘ.
Článek 87

NÁMITKY PROTI VÝKONU ROZHODČÍCH

Proti výkonu rozhodčích lze vznášet námitky jen, když rozhodčí hrubě a nečestně přestupuje ustanovení SŘ
nebo pravidel ragby, nebo je naprosto neschopen řídit utkání. Námitky proti technickým chybám rozhodčích
nemohou měnit výsledek dosažený na hřišti.
Článek 88

PŘEDÁNÍ ŘÍZENÍ UTKÁNÍ DELEGOVANÉMU ROZHODČÍMU

Nedostaví-li se delegovaný rozhodčí a převezme-li řízení utkání rozhodčí náhradní nebo laický (podle čl. 82
SŘ), nemusí tento rozhodčí utkání dokončit, dostaví-li se delegovaný rozhodčí se zpožděním. Pokud se
delegovaný rozhodčí dostaví v průběhu prvního poločasu, nejpozději však v přestávce mezi poločasy,
převezme řízení při nejbližším přerušení hry a řídí utkání podle odehraného času.
Pokud se delegovaný rozhodčí dostaví až v průběhu druhého poločasu, náhradní rozhodčí utkání dokončí. Řídíli však utkání laický rozhodčí nebo náhradní rozhodčí z řad soupeřících družstev a delegovaný rozhodčí se k
utkání dostaví, je povinen převzít řízení utkání okamžitě bez ohledu na odehraný čas, a to i ve druhém
poločase.
Článek 89

NÁLEŽITOSTI PŘI PŘEDÁNÍ ŘÍZENÍ UTKÁNÍ

Rozhodčí, který řídil utkání jako rozhodčí náhradní nebo laický, je povinen, za přítomnosti kapitánů obou
soupeřících družstev, oznámit delegovanému rozhodčímu přebírajícímu řízení utkání:
a) odehraný čas,
b) stav utkání,
c) napomínané, případně vyloučené hráče, napomínané funkcionáře,
d) další podrobnosti z dosavadního průběhu utkání - např. jména hráčů obou týmů, kteří bodovali včetně
druhu a počtu bodů, kterých dosáhli,
e) jiné relevantní údaje, které musejí být uvedeny v zápisu o utkání dle příslušných článků tohoto SŘ.
Článek 90

POVINNOSTI A PRÁVA NÁHRADNÍHO ROZHODČÍHO

Náhradní rozhodčí (rozhodčí laik) má všechny povinnosti a práva rozhodčího delegovaného, nemusí však
utkání řídit v předepsaném úboru. Svůj úbor však musí přizpůsobit tak, aby odpovídal sportovnímu prostředí.
Náhradnímu nebo laickému rozhodčímu přísluší finanční náležitosti dle čl. 92, a to v plné výši, i když řízení
utkání převzal delegovaný rozhodčí.
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ODMÍTNUTÍ NÁSTUPU K UTKÁNÍ ŘÍZENÉHO NÁHRADNÍM ROZHODČÍM

Družstva jsou povinna nastoupit k utkání i když je řídí náhradní rozhodčí po dohodě kapitánů obou družstev v
souladu s čl. 82 SŘ. Družstvo, které odmítne nastoupit k utkání z důvodu nesouhlasu s osobou náhradního
nebo laického rozhodčího, bude potrestáno hracími důsledky dle čl. 118 A) 2. SŘ i disciplinárně.

Článek 92

FINANČNÍ NÁLEŽITOSTI ROZHODČÍCH

Výplata finančních náležitostí přísluší těmto rozhodčím:
a) hlavnímu a pomezním rozhodčím delegovaným na utkání podle druhu utkání (mistrovské, pohárové atd.),
dle čl. 86,
b) náhradním rozhodčím, kteří řídí utkání podle čl. 82 SŘ. Delegovanému rozhodčímu, který se k řízení utkání
dostaví až v průběhu druhého poločasu výplata finančních náležitostí nepřísluší. Náhradnímu rozhodčímu
přísluší jen výplata ošatného.
Druh a výši finančních náležitostí rozhodčích určuje samostatný ekonomický předpis VV ČSRU.
Článek 93

ZÁSADY PRO DELEGOVÁNÍ ROZHODČÍCH

Seznam rozhodčích ČSRU vydává každoročně komise rozhodčích VV ČSRU podle dosažených kvalifikačních
tříd. Rozhodčí uvedeni v tomto seznamu mají status oficiálních rozhodčích ČSRU a mohou být delegování na
utkání ragby v rámci akcí VV ČSRU i krajských (oblastních) složek ČSRU.
Rozhodčí jsou na základě dosažené kvalifikace a úředních zkoušek, jakož i zkušeností a hodnocení komisí
rozhodčích rozděleni do následujících tříd: rozhodčí I. třídy, rozhodčí II. třídy a rozhodčí III. třídy.
A) Na mezistátní, mezinárodní a soutěžní utkání jsou rozhodčí delegováni podle své kvalifikační třídy a podle
těchto zásad:
1. Rozhodčí I. třídy se statusem mezinárodního rozhodčího FIRA (World Rugby):
mezistátní utkání - doporučuje KR VV ČSRU, deleguje FIRA (World Rugby)
mezinárodní utkání - deleguje KR VV ČSRU
domácí soutěže: - navrhuje KR VV ČSRU
mistrovství ČR - deleguje STK VV ČSRU
přebory ČR mládeže - deleguje STK VV ČSRU
finále Českého poháru - deleguje STK VV ČSRU
ostatní soutěže - deleguje řídící STK
2. Rozhodčí I. třídy
domácí soutěže: - navrhuje KR VV ČSRU
mistrovství ČR - deleguje STK VV ČSRU
přebory ČR mládeže - deleguje STK VV ČSRU
finále Českého poháru - deleguje STK VV ČSRU
ostatní soutěže - deleguje řídící STK
3. Rozhodčí II. a III. třídy
domácí soutěže - deleguje řídící STK
B) Na přátelská utkání, klubové turnaje a klubová mezinárodní utkání jsou delegováni rozhodčí všech tříd
příslušnou STK (nebo komisí rozhodčích VV ČSRU či příslušné oblastní složky ČSRU) pokud o to klub
požádá, nebo výborem klubu.
C) Jako pomezní rozhodčí pro soutěže všech stupňů jsou delegováni rozhodčí všech kvalifikačních tříd
příslušnou řídící STK, (na klubové akce příslušnou STK /na požádání/ nebo výborem klubu).
Článek 94

PRÁVA ROZHODČÍCH

Delegovaný rozhodčí je oprávněn:
1. Rozhodovat o způsobilosti hrací plochy k utkání, o přerušení nebo předčasném ukončení utkání podle čl. 97
a 98
2. Odložit začátek utkání nejdéle o 20 minut k odstranění závad, které shledal při prohlídce hřiště před
utkáním.
3. Nepřipustit hráče ke hře:
a) pokud hráč nemá výstroj v souladu s čl. 76 a) (poznámka),
b) pokud má hráč krvácející zranění.
4. Požadovat k nahlédnutí písemné pověření vedoucích družstev.
5. Udílet pokyny hlavnímu pořadateli k udržení pořádku a k zabezpečení hladkého průběhu utkání.
Další práva rozhodčích určují pravidla ragby.
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POVINNOSTI ROZHODČÍCH

A) Delegovaný rozhodčí je povinen před, v průběhu a po utkání:
1.

dostavit se na hřiště nejméně 1 hodinu před stanoveným začátkem utkání,

2.

zkontrolovat stav hrací plochy, zkontrolovat připravenost hřiště k utkání (lajnování, branky, praporky,
střídačky), zkontrolovat míče určené ke hře,

3.

zkontrolovat u hráčů obou družstev platnost licencí a platnost lékařských prohlídek,

4.

ponechat si licence u sebe a předat je kapitánům obou družstev po skončení utkání a podepsaní
zápisu o utkání kapitány. V případě inzultace zadržet licence všech hráčů provinivšího se družstva,

5.

nepřipustit k utkání hráče, který nemá k dispozici platnou licenci hráče, nebo platnou lékařskou
prohlídku, nebo má zastavenou závodní činnost,

6.

zkontrolovat před utkáním výstroj hráčů a nařídit odstranění závad (viz čl. 111 d) SŘ),

7.

provést konfrontaci hráčů, je-li o to požádán kapitánem některého z družstev (viz čl. 78 SŘ),

8.

zahájit utkání nástupem družstev v přiměřeném čase před stanoveným začátkem utkání,

9.

důsledně trestat nekázeň hráčů a všechny přestupky proti slušné hře,

10. vyzvat hlavního pořadatele k zjednání pořádku, pokud není dodržováno ustanovení čl. 110 i) SŘ o
povinnostech trenéra a čl. 111 f) SŘ o povinnostech hráčů,
11. řídit utkání v předepsaném úboru - košili nebo dresu odlišné barvy od dresů hráčů soupeřících
družstev, šortkách a štulpnách a přizpůsobit svůj vzhled a výstroj znění čl. 111 d) SŘ,
12. po skončení utkání, ještě před opuštěním hrací plochy, oznámit kapitánům obou družstev výsledek
utkání,
13. nechat podepsat zápis o utkání oběma kapitány, kteří svým podpisem stvrzují v zápisu uvedený
výsledek utkání a převzetí licencí.
14. přerušit nebo předčasně ukončit utkání v případech stanovených čl. 97 a 98 SŘ.
B) Zaznamenat v zápisu o utkání:
1.

nástup některého družstva (nebo obou) v průběhu čekací doby nebo po uplynutí čekací doby s
udáním důvodu zpoždění,

2.

závady zjištěné na hřišti,

3.

námitky kapitánů družstev proti startu některého soupeřova hráče, pokud jsou námitky oprávněné ve
smyslu některého z článků tohoto SŘ,

4.

vyloučené a napomínané hráče a činovníky,

5.

uvést jmenovitě hráče, kteří docílili bodů dle klíče:
P - pětka, TK - trestný kop, DG - dropgól, KP - kop po pětce, TP - trestná pětka, pokud to stanoví
rozpis soutěže,

6.

ostatní údaje dle předtisku zápisu o utkání,

7.

v utkáních nejvyšší soutěžní třídy označit střídané a střídající hráče a hráče, kteří dočasně vystřídali
zraněné hráče dle pravidel ragby. V soutěžích nižších soutěžních tříd označit tyto hráče pokud tak
stanoví rozpis soutěže,

8.

číslo poštovní peněžní poukázky, částku na něm uvedenou a datum podání (nebo tytéž údaje u
bankovního příkazu k úhradě), prokazuje-li družstvo tímto dokladem uvolnění činnosti po udělení
administrativně pořádkové pokuty nebo bylo-li rozhodčímu řídícím orgánem uloženo, aby si toto
potvrzení vyžádal,

9.

námitky vznesené v průběhu utkání kapitánem některého z družstev (viz čl. 151 SŘ).

C) Splnit tyto ostatní povinnosti:
1.

Omluvit se včas písemně doporučeným dopisem, e-mailem (faxem) orgánu, který ho delegoval,
nemůže-li se k utkání dostavit, a to nejpozději 6 dnů před datem konání,

2.

mít u sebe dva výtisky zápisu o utkání a na požádání jej předat pořádajícímu klubu a tuto skutečnost
poznamenat do zápisu o utkání.

3.

podepsat zápis o utkání a odeslat jej řádně vyplněný doporučeně řídící STK, a to nejpozději do 18.
hodiny prvního pracovního dne po dnu konání utkání,

4.

první pracovní den po dnu konání utkání zaslat hlášení o přestupcích se všemi náležitostmi podle
přílohy č. 7 SŘ, e-mailem nebo výjimečně faxem sekretariátu ČSRU a příslušné disciplinární komisi.

Článek 96

VYLOUČENÝ HRÁČ

Vyloučený hráč musí opustit hrací plochu a do konce utkání nesmí setrvat v obvodu hřiště.
Článek 97

PŘERUŠENÍ UTKÁNÍ

Rozhodčí musí přerušit utkání v těchto případech:
a) činí-li klimatické podmínky utkání neregulérním,
b) dojde-li na hřišti nebo v hledišti k výtržnostem,
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c) dojde-li k závadám na nezbytném zařízení hřiště (např. poškození branky),
d) odmítne-li vyloučený hráč opustit hřiště,
e) opustí-li některé družstvo hrací plochu svévolně,
f) vnikne-li na hrací plochu divák nebo činovník (vyjma případů ošetřování hráčů v průběhu hry).
g) opouštějí-li hráči a realizační tým střídačku a pohybují-li se mimo prostor vymezený čl. 48 4. SŘ.
Článek 98

PŘEDČASNÉ UKONČENÍ UTKÁNÍ

Rozhodčí musí utkání předčasně ukončit:
a) v případě, že klimatické podmínky učinily hřiště nezpůsobilým k pokračování hry - hra by byla neregulérní
nebo nebezpečná pro zdraví hráčů,
b) dojde-li k událostem uvedeným v čl. 97 b), c), d), f), g) SŘ opakovaně nebo nepodaří-li se dosáhnout
nápravy incidentů dle čl. 97 SŘ u bodů:
•

c) do 5 minut, u poškození branky do 30 minut,

•

d) do 2 minut,

•

e) do 5 minut,

•

f) do 5 minut,

•

g) do 2 minut,

c) klesne-li počet hráčů jednoho družstva pod 11 hráčů ve hře o 15 hráčích,
d) klesne-li počet hráčů jednoho družstva pod 10 ve hře o 12 hráčích,
e) klesne-li počet hráčů o 2 ve hře o sedmi hráčích a ve hře starších a mladších žáků,
f) dojde-li k inzultaci hlavního nebo pomezního rozhodčího.
O výsledku předčasně ukončeného utkání rozhodne řídící STK. DK ČSRU pak potrestá viníky přerušení nebo
předčasného ukončení utkání dle disciplinárního řádu ČSRU.
Článek 99

VYSÍLÁNÍ DOZORČÍHO KOMISAŘE

Dozorčí komisař při utkáních zastupuje příslušný řídící orgán soutěže a vykonává dozor nad utkáním. Funkci
dozorčího komisaře může vykonávat pouze kvalifikovaný rozhodčí ČSRU, kterého určuje příslušná STK nebo
Sbor rozhodčích ragby. Musí být podrobně seznámen se všemi příslušnými řády, směrnicemi a pokyny orgánů
ČSRU a pravidly ragby.
Článek 100

POVINNOSTI DOZORČÍHO KOMISAŘE

Delegovaný dozorčí komisař je povinen:
a) dbát, aby byla dodržována ustanovení platných řádů, směrnic a pokynů orgánů ČSRU a pravidel ragby, a to
jak hráči obou družstev a funkcionáři, tak i rozhodčími,
b) sledovat chování hráčů, trenérů, činovníků, obecenstva a rozhodčích; v případě nutnosti upozornit hlavního
pořadatele, aby zajistil pořádek během utkání, případně i odchod hráčů a rozhodčích z hrací plochy a
setrvat s rozhodčími až do doby, kdy bude zajištěna jejich bezpečnost,
c) dostavit se k utkání nejméně 15 minut před stanoveným začátkem a po příchodu se představit nejen
hlavnímu rozhodčímu utkání a hlavnímu pořadateli, ale také vedení pořádajícího a hostujícího klubu.
Povinnost představit se, má dozorčí komisař v každém případě, a musí tak učinit nejpozději před
zahájením druhého poločasu utkání,
d) po skončení utkání pohovořit o průběhu utkání s hlavním rozhodčím a oznámit mu případné disciplinární
prohřešky a hrubé přestupky, kterých se dopustili hráči nebo funkcionáři proti pravidlu 10 (nebezpečná
hra, nesportovní chování) a která rozhodčí neviděl a v průběhu hry nepotrestal. Uložit hlavnímu
rozhodčímu, aby uvedl jména provinilců s přesnou formulací přestupku a druhu provinění s případným
napomenutím nebo vyloučením po skončení utkání, do zápisu o utkání. Rozhodčí utkání je povinen pokynu
dozorčího komisaře uposlechnout a připomínky týkající se přestupků uvést do zápisu o utkání, je však
oprávněn připojit své námitky proti takovému pokynu. Hlášení o přestupku v tomto případě zasílá dozorčí
komisař,
e) po utkání zpracovat přehlednou zprávu o utkání, popsat všechny náležitosti, pro které byl k utkání
delegován. Zprávu zašle nejpozději do 18. hodiny prvního pracovního dne po dnu konání utkání
doporučeně, e-mailem nebo faxem orgánu, který ho na utkání delegoval.

Článek 101

ŽÁDOST KLUBU O VYSLÁNÍ DOZORČÍHO KOMISAŘE

Kluby mohou požádat písemně doporučeně, e-mailem nebo faxem řídící orgán nejméně 14 dnů před termínem
konání utkání o vyslání dozorčího komisaře. Kluby musejí pro svůj požadavek na vyslání komisaře uvést
důvod. Skutečné náklady spojené s účastí komisaře na utkání je klub povinen proplatit dle předložených
dokladů nejpozději po skončení utkání.
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ZÁPIS O UTKÁNÍ

Mimo sestav družstev, jména hlavního pořadatele, jména lékaře (zdravotníka), realizačního týmu a vyplnění
celého záhlaví zápisu o utkání nesmí nikdo kromě hlavního rozhodčího cokoliv do zápisu vpisovat. Zápis musí
být vyplněn čitelně bez zbytečných škrtů.
V utkáních nejvyšší soutěžní třídy uvede vedoucí družstva do zápisu základní sestavu 15 hráčů přesně podle
jejich postů a dále 7 (nebo méně, nemá-li tolik k dispozici) náhradníků. Hlavnímu rozhodčímu musejí být před
utkáním předloženy s vyplněným zápisem ke kontrole i licence všech 22 zapsaných hráčů. V samotném
utkání, při případném střídání, předá trenér nebo vedoucí družstva pomeznímu rozhodčímu, který má na
starosti střídání, vyplněnou střídací kartu. Střídací karta musí obsahovat:
a) název klubu
b) číslo postu nastupujícího hráče podle Zápisu o utkání a jeho jméno
c) číslo postu střídaného hráče podle Zápisu o utkání a jeho jméno
d) důvod střídání
e) čas střídání
Nesprávné nebo neúplné vyplnění zápisu může být trestáno pořádkovou pokutou, a to jak v případě klubu, tak
v případě hlavního rozhodčího utkání.
Článek 103

POTVRZENÍ ZÁPISU O UTKÁNÍ

a) před zahájením utkání:
Kapitáni obou družstev potvrzují v zápisu o utkání svými vlastnoručními podpisy totožnost hráčů vlastního
družstva. Jsou oprávněni nahlédnout do zápisu a případně požádat v souladu s čl. 78 SŘ rozhodčího o
provedení konfrontace hráčů soupeře a zaznamenání výsledku konfrontace do zápisu o utkání.
b) po skončení utkání:
Kapitáni potvrzují podpisem v zápisu o utkání výsledek utkání a převzetí licencí hráčů svého družstva.
Podpisem vyplněného tiskopisu "přestupky v utkání" potvrzují totožnost trestaných hráčů a důvod jejich
potrestání.
V případě, že se nedostaví delegovaný rozhodčí, stvrzují kapitáni svými podpisy dohodu o náhradním
rozhodčím (dle čl. 82 SŘ).
Ze zápisu o utkání i tiskopisu "přestupky v utkání” si kapitáni mohou pořídit své vlastní výpisy.
Článek 104

VÝMĚNA HRÁČŮ V UTKÁNÍ

Počet střídajících hráčů se řídí platnými pravidly ragby, případně doplňkem SŘ pro daný rok nebo sezónu.
Článek 105

DOČASNÁ VÝMĚNA HRÁČŮ PŘI OŠETŘENÍ ZRANĚNÍ

Hráče s krvácejícím zraněním je možno vystřídat podle příslušného ustanovení platných pravidel ragby
Článek 106

NAHRAZENÍ VYLOUČENÉHO HRÁČE

Vyloučený hráč nemůže být nahrazen žádným jiným hráčem.
Výjimku stanoví pravidlo 3 čl. 12 - zvláštní okolnosti.
Článek 107

TRESTY PRO ROZHODČÍ A DOZORČÍ KOMISAŘE

Nedodrží-li nebo poruší-li rozhodčí nebo dozorčí komisař některou ze svých povinností, řídící orgán ho na
chybu upozorní. Podle závažnosti provinění a jeho následků ho varuje před opakováním; u rozhodčích postihne
i pořádkovou pokutou popř. snížením kvalifikace nebo disciplinárně v součinnosti s disciplinární komisí ČSRU.
Článek 108

PRÁVA VEDOUCÍCH DRUŽSTEV

Vedoucí družstva je oprávněn:
a) jednat za družstvo ve všech organizačních a sportovně technických záležitostech,
b) upozornit rozhodčího před utkáním na zjevné závady na hřišti, případně výstroji hráčů, které mohou mít
vliv na zdraví a bezpečnost hráčů a také na závady na hřišti nebo v obvodu hřiště, které by mohly ovlivnit
regulérnost utkání.
Článek 109

POVINNOSTI VEDOUCÍCH DRUŽSTEV

Vedoucí družstva je povinen:
a) dbát spolu s trenérem na kázeň a pořádek v družstvu,
b) ovládat dobře ustanovení tohoto soutěžního řádu, pravidel ragby, rozpisu příslušné soutěže jakož i
ostatních směrnic a pokynů řídícího orgánu,
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c) vyplnit čitelně zápis o utkání a předložit jej 20 minut před stanoveným začátkem utkání s licencemi hráčů
hlavnímu rozhodčímu,
d) převzít řízení utkání v nepřítomnosti delegovaného rozhodčího (není-li na hřišti ani jiný kvalifikovaný
rozhodčí), pokud se kapitáni obou družstev na jeho osobě dohodnou (dle čl. 82 SŘ) a rozhodovat utkání
čestně a nestranně,
e) provést vyúčtování rozhodčích, případně dozorčího komisaře,
f) prokázat se hlavnímu rozhodčímu utkání, bude-li k tomu vyzván, platným průkazem ČSRU a pověřením
výboru klubu k výkonu funkce,
g) předložit hlavnímu rozhodčímu doklad o zaplacení administrativně pořádkové pokuty (APP), byl–li klub
potrestán APP, a to ještě před zahájením utkání.
Článek 110

POVINNOSTI TRENÉRA

Trenér družstva je povinen:
a) dbát spolu s vedoucím družstva na kázeň a pořádek v družstvu,
b) vypracovat před zahájením soutěže celoroční tréninkový plán a zaslat jej trenérské komisi (ústřednímu
trenérovi) ČSRU, pokud tento plán bude vyžadován,
c) ovládat pravidla ragby, rozpis soutěže, základní ustanovení SŘ a další směrnice a řády relevantní pro hru a
soutěže,
d) předkládat výboru klubu k projednání disciplinární provinění členů družstva,
e) převzít a vykonávat funkci vedoucího družstva v jeho nepřítomnosti,
f) prokázat se hlavnímu rozhodčímu průkazem ČSRU a průkazem trenéra, bude-li k tomu vyzván,
g) nepřipustit k utkání hráče, který není oprávněn k utkání nastoupit,
h) zabezpečit, že všichni hráči v prostoru vymezeném pro pobyt náhradníků a realizačního týmu budou sedět
na lavičce a nebudou opouštět její prostor (mimo okamžiku rozcvičení a střídání). Musí ručit za to, že na
lavičce budou sedět pouze lékař či masér, asistent trenéra, vedoucí družstva, a také za to, že tito
funkcionáři nebudou v průběhu utkání opouštět vymezený obdélník (viz čl. 48 4. SŘ) mimo výjimky
povolené pravidly ragby (ošetření hráčů),
i)

předložit hlavnímu rozhodčímu doklad o zaplacení administrativně pořádkové pokuty (APP), byl-li klub
potrestán APP, a to ještě před zahájením utkání, pokud družstvo nemá vedoucího.

Trenér a jeho asistent, pokud jsou na hřišti, jsou povinni setrvat ve vymezeném obdélníku.
Článek 111

POVINNOSTI HRÁČŮ

Hráči jsou povinni:
a) chovat se ukázněně a slušně na hřišti i mimo ně, plně respektovat všechna rozhodnutí a nařízení
rozhodčích v utkání a rozhodnutí pořadatelského sboru,
b) ovládat plně pravidla ragby, základní ustanovení tohoto SŘ a rozpisu soutěže a řídit se jimi,
c) mít platný členský průkaz klubu a licenci hráče,
d) mít výstroj v souladu s článkem 76 a)SŘ, udržovat výstroj v dobrém stavu, dbát, aby nebyla příčinou
potrestání. Uzpůsobit kolíky na kopačkách tak, aby nezpůsobily zranění, mít ostříhané nehty, odložit před
utkáním prsteny, řetízky, náušnice apod. V žádném případě nestačí, má-li hráč náušnici nebo jiný předmět
pouze přelepený leukoplastí,
e) ukázněně se podřizovat pokynům vedoucího družstva, trenéra a kapitána družstva,
f) jako náhradník nebo vystřídaný hráč být v průběhu utkání v prostoru vymezeném pro střídačky a sedět na
lavičce.
Hráči, kteří v průběhu utkání sedí na lavičce, nesmějí vstávat a opouštět vymezený obdélník (viz čl. 48 4. SŘ).
Pokud nechtějí sedět, musejí opustit lavičku a vymezený obdélník a mohou stát za lavičkou a za zábradlím,
nebo, tam kde hřiště není vymezeno zábradlím, musejí být za čárou 3 m od postranních a koncových čar,
které vymezují obvod hřiště se zákazem vstupu.
Rozhodčí nesmí připustit do hry hráče, kteří mají jakoukoliv “ozdobu” nosu, rtů, obočí atd., která by mohla být
potenciální hrozbou pro hráče samotného nebo soupeře či spoluhráče.
Článek 112

PRÁVA KAPITÁNA DRUŽSTVA

Kapitán družstva je oprávněn:
a) slušným způsobem se při přerušení hry dotázat rozhodčího na důvod jeho rozhodnutí (pouze ve sporných
případech,
b) upozornit rozhodčího na závady, jakmile je zjistí, nejpozději však po utkání při přebírání licencí, a požádat
ho, aby závady uvedl do zápisu o utkání,
c) nahlédnout před utkáním do zápisu a požádat rozhodčího o kontrolu totožnosti (konfrontaci) hráčů
soupeře,
d) učinit si výpis ze zápisu o utkání,
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POVINNOSTI KAPITÁNA DRUŽSTVA

Kapitán družstva zastupuje na hrací ploše trenéra, odpovídá za dodržování trenérových pokynů a také za
chování svých spoluhráčů.
Kapitán družstva je povinen:
a) dbát spolu s trenérem a vedoucím družstva na kázeň a pořádek v družstvu,
b) doplnit (opravit) sestavu družstva v zápisu o utkání,
c) podepsat před zahájením utkání zápis a potvrdit tím totožnost hráčů svého družstva,
d) potvrdit případnou dohodu o řízení utkání náhradním rozhodčím (v soutěžích žáků přebírá tuto povinnost
trenér nebo vedoucí družstva),
e) oznámit hlavnímu rozhodčímu odchody a příchody hráčů při střídání,
f) se svými spoluhráči a pořadatelskou službou zajistit bezpečnost rozhodčího popř. dozorčího komisaře,
jsou-li ohroženi při odchodu z hrací plochy do šaten,
g) po skončení utkání odejít zároveň s rozhodčími do šaten rozhodčích, vyslechnout připomínky rozhodčích
nebo dozorčího komisaře, podepsat zápis o utkání a svým podpisem stvrdit: správnost výsledku utkání,
totožnost potrestaných hráčů a správnost důvodů potrestání, převzetí licencí hráčů svého družstva.
h) určit svého zástupce v případě, že z jakýchkoliv důvodů musí opustit hřiště.
i)

předložit hlavnímu rozhodčímu doklad o zaplacení administrativně pořádkové pokuty, a to ještě před
zahájením utkání, nemá-li družstvo vedoucího a není-li přítomen ani trenér.

Článek 114

POVINNOSTI HRÁČŮ PŘI DOPINGOVÝCH KONTROLÁCH

Dle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu je každý sportovec povinen se podrobit dopingové
kontrole, a to kdykoliv a kdekoliv podle rozhodnutí dopingového komisaře Exekutivy ADV ČR pro kontrolu
dopingu (komisař je vybaven licencí a písemným pověřením Exekutivy ADV ČR pro kontrolu dopingu).
Odmítnutí nebo nedostavení se k dopingové kontrole se posuzuje stejně jako doping.
Je-li sportovec zařazen do Registru pro testování sportovců, je povinen dodržovat příslušná ustanovení
Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu a sdělit svůj denní časový rozvrh a místo pobytu ADV ČR.
Organizace dopingových kontrol se řídí shora uvedenou směrnicí.
Sportovec je povinen podrobit se dopingové kontrole i při mezinárodních akcích mimo území ČR, pokud je
dopingovým komisařem národní ADV s příslušným oprávněním ke kontrole vyzván.
Hráč usvědčený z dopingu, nebo hráč, který se odmítl dopingové kontrole podrobit, je trestán zastavením
závodní činnosti dle části II. čl. 53. disciplinárního řádu ČSRU.
Článek 115

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ UTKÁNÍ

Za vítězství v utkání získává vítězné družstvo 4 body, nerozhodná hra se hodnotí 2 body pro obě družstva. Za
prohru o 7 a méně získává poražené družstvo 1 bonusový bod. Za 4 položené pětky v zápase získává družstvo
1 bonusový bod. V mládežnických soutěžích se uděluje 1 bonusový bod i za dovednostní soutěže.
Valná hromada ČSRU může rozhodnout o jiném způsobu bodování a tento způsob je pak uveden v rozpisu
příslušné soutěže pro daný rok nebo sezónu.
Článek 116

URČENÍ VÍTĚZE SOUTĚŽE

Vítězem soutěže v příslušné soutěžní třídě se stává družstvo, které v řádně schválených utkáních dosáhlo
nejvyššího počtu bodů v souladu s čl. 115 SŘ. V případě rovnosti bodů rozhoduje o umístění v soutěži:
1. U dlouhodobých soutěží:
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.
Jedná-li se o určení vítěze soutěže, sestupující nebo postupující družstvo, rozhodne se mezi družstvy
stejným počtem bodů nejprve na základě vzájemných utkání dle odst. 1 c), d) a pak teprve dle odst. a), b)
a e).
2. U krátkodobých soutěží (finále přeboru ČR, turnaje):
a) vyšší počet položených pětek ve všech utkáních,
b) je-li počet pětek stejný, rozhoduje rozdíl skóre ze všech utkání,
c) vyšší počet dropgólů ve všech utkáních, je-li 2. a), 2. b) stejné,
d) je-li 2a), 2. b) i 2. c) stejné, dojde ke kopům na branku až do úplného rozhodnutí (viz 3. b).
3. V utkáních play off, kvalifikačních a Českém poháru:
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a) při rovnosti skóre na konci utkání následuje prodloužení 2x15 minut. Po uplynutí prvních 15 min. si
družstva vymění během 2 minut strany,
b) nedojde-li během prodloužení k rozhodnutí, následují kopy na branku až do úplného rozhodnutí. Každé
družstvo určí jednoho kopáče a rozhodčí s kapitány obou družstev vylosuje pořadí, ve kterém se kopy
budou provádět. Kopáči pak střídavě provedou 3 kopy na branku z místa, které určí hlavní rozhodčí.
Nerozhodne-li první dvojice kopáčů, nastoupí další dva atd., až do úplného rozhodnutí. Vylosované
pořadí kopáčů musí zůstat zachováno. Úspěšně provedené kopy jsou hodnoceny 3 body a celkový
součet bodů z kopů se připočte ke skóre dosaženému v utkání. Kopů se mohou zúčastnit pouze hráči,
kteří dohráli prodloužení.
Před a během provádění kopů na branku musejí všichni diváci a činovníci setrvat, tak jako během
utkání, za zábradlím nebo prostorem 3 m po obvodu hřiště, jak je vymezen v čl. 48 4. SŘ, a nikdo,
mimo osob, které byly v průběhu prodloužení ve hře nebo na střídačce (hráči, náhradníci, trenéři,
maséři, lékaři, vedoucí družstev), nesmí vstupovat do hřiště. Hráči, kteří byli v průběhu prodloužení ve
hře, náhradníci a realizační týmy budou před a během provádění kopů soustředěni na opačné polovině
hřiště, než na které budou prováděny kopy, za půlicí čarou. Na místě kopů se mohou pohybovat pouze
oba kopáči, rozhodčí a dozorčí komisař utkání. Trenéři (kapitáni jsou povinni rozhodčímu nahlásit další
kopáče vždy do 1 minuty od jeho vyzvání. Kopy se provádějí míčem (míči), se kterými bylo odehráno
utkání.
Článek 117

DRUHY TRESTŮ V ČSRU

Hrubá provinění a všechny přestupky klubů a družstev proti ustanovením tohoto SŘ, rozpisům příslušných
soutěží i ustanovením ostatních směrnic a pokynů řídících orgánů budou trestány podle povahy provinění nebo
přestupku:
a) administrativní pokutou,
b) hracími důsledky, tj. kontumačním výsledkem,
c) disciplinárně dle ustanovení disciplinárního řádu ČSRU.
Opatření uvedená v čl. 117 a), b), c) SŘ lze podle povahy a závažnosti sdružovat. Provinění, která jsou
trestána dle čl. 117 b) hracími důsledky, budou mít za následek i disciplinární řízení.
Článek 118

PROVINĚNÍ KLUBŮ A DRUŽSTEV

Podle čl. 117 a) a b) SŘ je nutno trestat:
A) hracími důsledky:
1. Svévolné přeložení utkání na pozdější termín než určil řídící orgán soutěže.
2. Nenastoupení družstva k utkání, s výjimkou případů, stalo-li se tak bez zavinění družstvem, a to pro
překážku z vyšší moci.
Bylo-li utkání zahájeno po uplynutí čekací doby z viny jednoho nebo obou družstev a bez polehčujících
okolností pro toto provinění (vyšší moc).
4. Nastoupení hráče v utkání bez licence.
5. Nastoupení hráče v utkání s neplatnou licencí.
6. Nastoupení hráče v utkání neoprávněně:
a) při prokázaném startu hráče po vyloučení ze hry ještě před rozhodnutím disciplinární komise a
udělením trestu,
b) není-li přechod mezi věkovými kategoriemi proveden podle ustanovení čl. 131, 132, 133 SŘ,
c) startoval-li hráč na cizí licenci nebo s licencí, ve které byly provedeny svévolné zásahy,
d) porušil-li hráč svým startem pravidla o soupiskách dle čl. 40 SŘ,
e) startoval-li hráč za družstvo jiného klubu bez schváleného přestupu, nebo v rozporu s ustanovením
hlavy XII. přestupního řádu,
f) startoval-li hráč, který má zastavenou závodní činnost nepodmíněně,
g) při nesprávném provedení výměny hráčů,
h) startoval-li hráč působící v zahraničním klubu v soutěži za tuzemský klub bez písemného souhlasu
zahraničního klubu a bez vědomí ČSRU.
7. Předčasné ukončení utkání vinou jednoho nebo obou družstev.
8. Odmítnutí předložit rozhodčímu licence hráčů ke kontrole.
9. Nastoupení k utkání proti soupeři, jemuž byla zastavena závodní činnost nepodmíněně a doba trestu
dosud neuplynula, s výjimkou případu, kdy klub prokáže, že o zastavení závodní činnosti soupeře
nemohl vědět.
10. Nezašle-li pořádající klub hlášení o utkání soupeři, řídící STK a rozhodčím podle ustanovení čl. 67 SŘ.
11. Nezaplatí-li klub, který byl disciplinárně potrestán APP pokutu v termínu stanoveném DK, a nepředloží
před utkáním hlavnímu rozhodčímu doklad o zaplacení, nebo nezaplatí-li APP vůbec.
B) Administrativně pořádkovou pokutou (APP):
1. Nevyznačení hrací plochy dle pravidel (s výjimkou zásahu vyšší moci).
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2. Nepředložení soupisky družstva k potvrzení řídícímu orgánu před zahájením soutěže.
3. Nehlášení výsledků utkání tiskové agentuře (pověřenému pracovníkovi propagační komise ČSRU) dle čl.
45 8. SŘ.
4. Nedostatečně nebo nesprávně vyplněný zápis o utkání nebo pořízení zápisu na jiném tiskopisu.
5. Pozdní hlášení utkání.
6. Opožděný nástup k utkání včetně pozdního vyplnění zápisu.
7. Zneužití rozhlasu na hřišti ke kritice verdiktů rozhodčího nebo vzbuzování emocí vůči rozhodčím či
soupeři.
8. Porušení pravidla o soupiskách tím způsobem, že hráč uvedený na soupisce během celé soutěže ani
jednou nenastoupí k utkání, ledaže mu ve startu zabránily závažné důvody, které nebylo možné při
uvedení na soupisku předpokládat a pro které je na místě takové porušení pravidel netrestat.
Článek 119

POSTUP STK A DK PŘI UKLÁDÁNÍ TRESTŮ

Všechna provinění proti ustanovením SŘ projednává a posuzuje řídící STK. V této činnosti se řídí následujícími
zásadami:
1. Dbá na zachování přísné objektivity při posuzování provinění a při ukládání trestů a usiluje o jejich
výchovné působení.
2. Při proviněních trestaných hracími důsledky, musejí být pozváni odpovědní zástupci trestaného klubu k
osobnímu projednání věci. Účast zástupců klubů na jednání STK se uskutečňuje na náklady klubu.
3. Rozhodnutí o ukládaných trestech, a to jak při postižení hracími důsledky, tak při ukládání APP, je nutno
učinit vždy písemnou formou s uvedením článků SŘ proti kterým se viník prohřešil i článků, podle kterých
je trestán. Písemné rozhodnutí musí být klubu zasláno poštou doporučeně.
4. Provinění, která se trestají i disciplinárně, STK předá disciplinární komisi s popisem přestupku a návrhem
na výši trestu.
5. U APP zasílá spolu s výměrem i poštovní poukázku k zaplacení pokuty, nebo uvede ve výměru číslo účtu a
další dispozice (konstantní a variabilní symbol) pro zaplacení pokuty převodem z účtu viníka.
Článek 120

HODNOCENÍ KONTUMOVANÉHO UTKÁNÍ

Pokud nestanoví rozpis soutěže jinak, platí, že při vyhlášení kontumačního výsledku se přiznávají vítěznému
družstvu 5 bodů včetně bonusového bodu za 4 položené pětky v zápase a aktivní skóre 30:0. Provinivšímu se
družstvu (popř. oběma provinivším se družstvům) se nepřiznává žádný bod a připíše se mu pasivní skóre
0:30. Pokud však vítězné družstvo dosáhlo v utkání, které bylo později kontumováno v jeho prospěch,
příznivějšího skóre, platí výsledek dosažený na hřišti.
Při vyhlášení kontumačního výsledku z důvodu nedostavení se družstva k zápasu se přiznávají vítěznému
družstvu 5 bodů včetně bonusového bodu za 4 položené pětky v zápase a aktivní skóre 100:0. Provinivšímu
družstvu se odečítá 12 bodů v tabulce, připíše se mu pasivní skóre 0:100 a bude rovněž disciplinárně
potrestáno.
Článek 121

DŮSLEDKY KONTUMOVANÝCH UTKÁNÍ

Tři kontumační výsledky jednoho družstva v průběhu jednoho ročníku soutěže mají za následek vyloučení
družstva ze soutěže bez ohledu na počet získaných bodů. Výjimku z tohoto ustanovení může povolit pouze
řídící STK ve zvláště zdůvodněných případech.
Článek 122

DŮSLEDKY VYLOUČENÍ DRUŽSTVA ZE SOUTĚŽE

Je-li družstvo vyloučeno ze soutěže v její první polovině, nebo vystoupí-li ze soutěže v průběhu první poloviny,
nebo nezahájí-li z jakéhokoliv důvodu druhou polovinu soutěže, anulují se všechny jeho výsledky a do soutěže
se vůbec nezapočítávají a v tabulce se neuvádějí.
Článek 123

DŮSLEDKY VYLOUČENÍ DRUŽSTVA ZE SOUTĚŽE VE DRUHÉ POLOVINĚ SOUTĚŽE

Zahájí-li družstvo druhou polovinu soutěže a je-li pak z této soutěže vyloučeno, nebo vystoupí-li družstvo ze
soutěže po rozehrání druhé poloviny soutěže, započítávají se všechny dosažené výsledky před vyloučením
nebo vystoupením a zbývající utkání do konce soutěže se kontumují ve prospěch jeho soupeřů.
Článek 124

SESTUP VYLOUČENÉHO DRUŽSTVA

Vyloučené družstvo nebo družstvo, které ze soutěže vystoupilo, se nemůže do rozehraného ročníku soutěže
vrátit. Považuje se, bez ohledu na počet dosažených bodů, vždy za družstvo sestupující.
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POTRESTÁNÍ VYLOUČENÉHO DRUŽSTVA

Dopustí-li se družstvo zvlášť závažného disciplinárního provinění, může řídící STK rozhodnout, že vyloučené
družstvo bude zařazeno do soutěže o třídu nižší.
Článek 126

VYUŽITELNOST HRÁČŮ PRO START V NÁRODNÍM REPREZENTAČNÍM DRUŽSTVU

1. VV ČSRU má první a poslední slovo k využitelnosti hráčů pro výběr a start v národním reprezentačním
družstvu a veškerých s tím spojených záležitostí včetně přípravy hráčů a kluby jsou povinny hráče pro
akce národního týmu uvolnit.
2. Žádný klub nesmí svému hráči, smluvně nebo jinak, zakázat, bránit či jinou formou neumožnit start za
národní reprezentační družstvo včetně přípravy.
3. Žádný klub není oprávněn požadovat finanční či jinou náhradu, nebo klást si jiné podmínky, v souvislostí s
účasti svého hráče v národním reprezentačním družstvu.
4. Realizační týmy reprezentačních mužstev jsou povinny před zahájením každé poloviny nejvyšší soutěže
oznámit klubům širší nominaci reprezentantů ČR a průběžně oznamovat případné změny.
Článek 127 - 130

Pro doplňky
HLAVA III.
HRACÍ ŘÁD MLÁDEŽE

Článek 131

VĚKOVÉ KATEGORIE MLÁDEŽE V ČSRU

1.

Základní věkové kategorie mládeže jsou: dorost, žáci, přípravky.

2.

Podrobněji věkové kategorie stanoví výkonný výbor podle návrhu sportovní ředitel po projednání s komisí
mládeže a trenérsko-metodickou komisí.

Článek 132

SOUTĚŽE DOROSTU A ŽÁKŮ, SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

1.

Soutěže dorostu a žáků stanoví rozpisem soutěží STK ČSRU po projednání se sportovním ředitelem
a komisí mládeže.

2.

Kalendář soutěží řízených oblastní STK musí v souladu s čl. 3 SŘ respektovat termíny soutěží řízených
STK ČSRU.

Článek 139

HRÁČSKÉ DOKUMENTY V MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍCH

1. V soutěžích staršího a mladšího dorostu (junioři a kadeti) startují hráči s licencí hráče ČSRU, která musí
mít všechny náležitosti dle matričního řádu.
2. V soutěžích starších a mladších žáků startují hráči s licencí žáka ČSRU, která musí obsahovat údaje dle
matričního řádu.
3. V soutěžích přípravek startují hráči s licencí žáka ČSRU. Pokud v souladu s čl. 14 matričního řádu
neobsahuje náležitosti dle čl. 14 písm. g) matričního řádu (potvrzení o lékařské prohlídce), musí mít hráč
písemné potvrzení lékaře, že je schopen pro ragby, které nesmí být starší než jeden rok.
Článek 140

ZAŘAZENÍ HRÁČŮ MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORIÍ DO JINÉ VĚKOVÉ KATEGORIE

1. Zařazení hráče do jiné věkové kategorie lze provést jen o jeden rok.
2. Pouze v mimořádných případech lze zařadit hráče do jiné věkové kategorie v rozmezí větším, než stanoví
odst. 1.
3. Tento článek se použije i pro soutěže ženského ragby.
4. Vzor tiskopisu pro zařazení do jiné věkové kategorie - viz příloha č. 6 SŘ
Článek 141

NÁLEŽITOSTI PRO ZAŘAZENÍ HRÁČE DO JINÉ VĚKOVÉ KATEGORIE

Při zařazení hráče do jiné věkové kategorie se vyžaduje návrh klubu na předepsaném tiskopisu s následujícími
souhlasy a doporučeními:
a) zdůvodnění klubu,
b) vyjádření trenéra,
c) souhlas rodičů hráče,
d) vyjádření lékaře - pro všechny věkové kategorie je nutný souhlas lékaře.
Prováděcí směrnice může tyto náležitosti upravit podrobněji nebo stanovit další požadavky.
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ORGÁNY ROZHODUJÍCÍ O ZAŘAZENÍ DO JINÉ VĚKOVÉ KATEOGRIE

1. Pokud nestanoví SŘ nebo prováděcí směrnice jinak, rozhoduje o zařazení do jiné věkové kategorie komise
mládeže.
2. V případě podle čl. 140 odst. 2 SŘ rozhoduje příslušná STK po vyjádření komise mládeže.

Článek 144

SOUPISKY

1. V soutěžích juniorů, kadetů a starších žáků platí obecná pravidla o soupiskách.
2. Pro ostatní soutěže upravuje uplatnění pravidel o soupiskách rozpis soutěže.
3. V kategoriích přípravek může být směrnicí výkonného výboru stanovena povinnost zasílat soupisku hráčů
pro jednotlivý turnaj.
Článek 146 - 150

Pro doplňky
HLAVA IV.
NÁMITKOVÉ A ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

Článek 151

DŮVODY K PODÁVÁNÍ NÁMITEK

Porušení řádů, směrnic a předpisů ČSRU a narušení regulérnosti soutěží opravňuje kluby k podávání námitek.
Námitky se podávají zpravidla:
a) při porušení ustanovení tohoto SŘ a rozpisu příslušné soutěže,
b) při nedodržení stanov, řádů a platných směrnic ČSRU,
c) při porušení pravidel ragby.
Podávání námitek proti technickým chybám rozhodčích nemůže mít vliv na výsledek utkání dosažený na hřišti.
Předmětem námitek se mohou stát pouze námitky řádně zdůvodněné a podložené doklady. Námitky proti
průběhu utkání nebo skutečnostem známým ihned po skončení utkání musí rozhodčí na žádost kapitána
družstva zaznamenat do zápisu o utkání (u žáků na žádost vedoucího družstva nebo trenéra).
Článek 152

NÁLEŽITOSTI NÁMITEK

Námitky musejí obsahovat:
a) označení orgánu, kterému se námitky podávají,
b) název a adresu klubu, který námitky podává,
c) jména dvou oprávněných funkcionářů výboru klubu,
d) datum podání námitek,
e) název a adresa strany, proti které se námitky podávají,
f) důvod námitek,
g) vylíčení případu,
h) uvedení důkazů - dokumenty, svědci,
i)

návrh na rozhodnutí,

j) podpis dvou oprávněných funkcionářů a razítko klubu
Přílohy:
a) doklad o zaplacení kauce - ústřižek poštovní peněžní poukázky (čitelná kopie),
b) doklad o doporučeném zaslání opisu námitek straně, proti které byly námitky podány - poštovní podací
lístek (čitelná kopie),
Článek 153

ZPŮSOB PODÁVÁNÍ NÁMITEK

Námitky proti průběhu utkání a proti neoprávněnému startu hráčů je možno podat:
a) u krátkodobých soutěží písemně organizátorovi (řediteli turnaje) před, nebo ihned po ukončení příslušného
utkání, turnaje, soutěže, dle rozpisu dané soutěže,
b) u dlouhodobých soutěží poštou doporučeně, elektronickou poštou nebo faxem řídícímu orgánu soutěže
(STK), a to nejpozději do 4 dnů po sehrání utkání, ve kterém vznikl důvod k podání námitek.
Pro určení termínu podání je rozhodující datum poštovního razítka na podacím lístku, datum odeslání emailu
nebo datum v záhlaví faxové zprávy.
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POVINNOSTI KLUBU PŘI PODÁVÁNÍ NÁMITEK

a) námitky u dlouhodobých soutěží musejí být projednány výborem klubu a potvrzeny dvěma kompetentními
funkcionáři výboru klubu. Opis námitek musí být zaslán ve lhůtě 4 dnů doporučeně poštou, elektronickou
poštou nebo faxem soupeři, proti kterému jsou námitky podávány. Řídícímu orgánu (STK) musí být zaslán
(spolu s originálem námitek) i doklad o zaslání opisu námitek soupeři (poštovní podací lístek nebo jeho
čitelná kopie / kopie zaslaného emailu kopie faxové zprávy s čitelným datem zaslání/),
b) strana, proti které jsou námitky podávány, je povinna zaslat řídícímu orgánu (STK) vyjádření k těmto
námitkám nejpozději do 4 dnů po obdržení námitek. V případě, že tak neučiní, budou námitky projednány
bez přihlédnutí k jejímu stanovisku. Opis svého vyjádření k námitkám je strana, proti které byly vzneseny
námitky, povinna zaslat i straně, která námitky vznesla, a to poštou doporučeně (faxem) ve stejném
termínu.
Pro určení termínů v případě sporů o dodržení lhůt jsou rozhodující data na poštovních podacích lístcích (data
v záhlaví faxových zpráv).
Článek 155

PENĚŽNÍ KAUCE PŘI PODÁVÁNÍ NÁMITEK

Při podávání námitek musí být složena peněžní kauce takto:
a) 500 Kč - celostátní mistrovské soutěže včetně play off a play-down,
- Český pohár,
- kvalifikace o postup do soutěže nejvyšší třídy,
b) 300 Kč - finále přeboru ČR st. a ml. dorostu,
- turnaje s mezinárodní účastí,
- oblastní (krajské) přebory dospělých,
- oblastní (krajské) přebory st. a ml. dorostu,
c) 100 Kč - žákovské soutěže bez rozdílu soutěžních tříd,
- turnaje bez mezinárodní účasti.
Kauce se poukazuje příslušnému řídícímu orgánu (STK) poštovní poukázkou. U krátkodobých soutěží se kauce
předává v hotovosti zástupci organizačního výboru akce.
V případě, že řídící orgán (STK) námitkám, byť jen částečně, vyhoví, vrací se kauce v plné výši. V případě
zamítnutí námitek kauce propadá ve prospěch řídícího orgánu.
Článek 156

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

A) Námitky nebudou projednávány a budou považovány za bezpředmětné v těchto případech:
1. U dlouhodobých soutěží:
a) nejsou-li projednány výborem klubu (čl. 154 SŘ),
b) nemají-li všechny předepsané náležitosti (čl. 152 SŘ)
c) jsou-li podány po stanovené lhůtě (čl. 153 SŘ),
d) jsou-li podány jinému orgánu, než kterému přísluší o nich rozhodovat,
e) bez dokladu o zaplacení kauce (čl. 155 SŘ),
f) bez dokladu o zaslání opisu soupeři (čl. 154 SŘ).
2. U krátkodobých soutěží:
a) bez zaplacení kauce (čl. 155 SŘ),
b) nemají-li všechny předepsané náležitosti (čl. 152 SŘ)
B) V případě, kdy projednávající orgán uzná námitky za oprávněné, musí:
a) oznámit písemně doporučeně (faxem) své rozhodnutí oběma stranám, a to do 15 dnů od data
rozhodnutí,
b) ve stejném termínu vrátit namítající straně kauci,
c) určit trest provinivší se straně podle toho, které nebo která ustanovení SŘ či jiných směrnic a předpisů
ČSRU porušila,
d) předat případně záležitost DK ČSRU s návrhem disciplinárního trestu pro klub, družstvo, hráče nebo
funkcionáře, který se dopustil přestupku,
e) předepsat k úhradě všechny výlohy spojené s projednáváním případu provinivšímu se klubu,
Článek 157

ODVOLÁNÍ SE PROTI ROZHODNUTÍ ORGÁNŮ ČSRU

Proti rozhodnutí orgánů I. instance - komisí– je možno se odvolat k orgánu II. instance, kterým je dozorčí
rada ČSRU (dále jen „DR“), a to do 15 dnů ode dne převzetí verdiktu I. instance. Lhůta 15 dnů k podání
odvolání začíná dnem, kdy potrestaná strana, nebo strana, jejímž námitkám nebylo vyhověno, dostala
písemně doporučeně rozhodnutí k podané námitce. Rozhodujícím dnem je datum podání u poštovního úřadu.
DR je povinna prozkoumat, zda při rozhodování orgánu I. instance byly dodrženy všechny směrnice a předpisy
ČSRU a rozhodnutí I. instance potvrdit, nebo vrátit k novému projednání. Rozhodnutí DR je konečné.
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Funkcionář, který o případu rozhodoval jako člen orgánu I. instance, nemůže o tomtéž případu rozhodovat
jako člen orgánu II. instance.
Článek 158

POSTUP PŘI ODVOLÁNÍ

Odvolání se podává písemně doporučeně (faxem) orgánu II. instance. Opis odvolání se současně zašle na
vědomí orgánu I. instance, a to doporučeně (faxem).
K odvolání je nutno doložit:
- doklad o zaplacení vkladu,
- doklad o zaslání opisu odvolání orgánu I. instance.
Vklady:
a) 500 Kč - celostátní mistrovské soutěže včetně play off
- Český pohár,
- mistrovství ČR v ragby o 7 hráčích,
- kvalifikace o postup do soutěže nejvyšší třídy,
b) 300 Kč - finále přeboru ČR st. a ml. dorostu,
- dlouhodobý přebor české republiky mládeže,
- turnaje s mezinárodní účastí,
- oblastní (krajské) přebory dospělých,
- oblastní (krajské) přebory st. a ml. dorostu,
c) 100 Kč - žákovské soutěže bez rozdílu soutěžních tříd,
- turnaje bez mezinárodní účasti.
Orgán II. instance nebude odvolání projednávat, nebude-li mít všechny náležitosti jak uvedeno v tomto článku
SŘ. Odvolání podané po stanovené lhůtě bude považováno za nepodané a nebude projednáváno.
Článek 159

POSTOUPENÍ PODKLADŮ ORGÁNU II. INSTANCE

Orgán rozhodující v I. instanci je povinen nejpozději do osmi dnů po obdržení kopie odvolání postoupit bez
vyzvání veškeré písemné materiály a doklady orgánu II. instance. Zároveň písemně zdůvodní své rozhodnutí,
proti kterému bylo odvolání podáno.
Článek 160

ROZHODNUTÍ II. INSTANCE

Orgán II. instance rozhoduje o odvolání na podkladě výsledků vlastního šetření s přihlédnutím k písemným
materiálům a vyjádření, které obdržel od orgánu I. instance. Rozhodnutí orgánu II. instance je konečné a
nelze se proti němu odvolávat. Jedinou výjimkou je rozhodnutí o vyloučení z ČSRU, kdy je možno se do 15
dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolat k valné hromadě ČSRU.
Své rozhodnutí orgán II. instance oznámí všem zúčastněným stranám, včetně orgánu I. instance písemně. V
případě zamítnutí podaného odvolání propadá složený peněžní vklad ve prospěch ČSRU. Bylo-li odvolání
vyhověno, byť jen částečně, vrací se vklad v plné výši odvolávajícímu se klubu.
Orgán II. instance může tomu, kdo nedbalost nebo přestupek zavinil, předepsat k úhradě výlohy spojené s
projednáváním případu.
Článek 161

ODKLADNÝ ÚČINEK ODVOLÁNÍ

Odvolání nemá v žádném případě odkladný účinek.
Článek 162

REVIZE PŘÍPADU

DR ČSRU může v mimořádně závažných případech celý případ prozkoumat formou mimořádné revize a
případně doporučit, po projednání s VV ČSRU, k novému projednání orgánu I. instance. O mimořádnou revizi
však musí jedna z dotčených stran požádat do 6 týdnů ode dne, kdy obdržela konečné rozhodnutí orgánu II.
instance.
V mimořádných případech, je-li stanovisko DR a orgánu I. instance i po novém projednání rozporné, může být
případ předán k rozhodnutí valné hromadě ČSRU.
Článek 163

PŘERUŠENÍ NÁMITKOVÉHO NEBO ODVOLACÍHO ŘÍZENÍ

Námitky nebo odvolání lze vzít zpět před zahájením jejich projednávání, namítající nebo odvolávající se straně
však může být uloženo, aby uhradila všechny prokazatelné výlohy, které s přípravou projednávání případu
vznikly. Vklad pak bude vracen.

Strana 26 z celkem 34
Není-li titulní list dokumentu podepsán, nejedná se o řízený dokument, má pouze informativní povahu a jeho
aktuálnost je nutné předem ověřit.

Soutěžní řád ragby

Článek 164

Úplné znění podle stavu ke dni 14. květnu 2017

PŘÍTOMNOST ZÁSTUPCŮ STRAN PŘI PROJEDNÁVÁNÍ NÁMITEK NEBO ODVOLÁNÍ

Orgán, který o námitkách nebo odvolání rozhoduje, dbá, aby byli přítomni zástupci sporných stran, aby mohla
být objektivně zjištěna míra provinění a skutková podstata činu, proti kterému byla námitka podána.
Projednávající orgán je povinen oznámit zástupcům sporných stran termín jednání, na kterém budou námitky
nebo odvolání projednány, a to nejdéle 4 dny před konáním tohoto jednání. Nedostaví-li se pozvaní zástupci
stran, projedná se případ bez jejich účasti.
Výlohy spojené s účasti na jednání si zúčastněné strany hradí samy.
Článek 165 - 170

Pro doplňky
HLAVA VI.

SMĚRNICE PRO UKLÁDÁNÍ ADMINISTRATIVNĚ POŘÁDKOVÝCH POKUT
Článek 171

ADMINISTRATIVNĚ POŘÁDKOVÁ POKUTA

Vyčerpá-li řídící orgán (STK) všechny možnosti udělení kárných opatření a nedosáhl-li nápravy, je povinen
uložit administrativně pořádkovou pokutu podle čl. 118 B) SŘ.
Článek 172

ORGÁNY OPRÁVNĚNÉ K UKLÁDÁNÍ POKUT

a) sportovně technická komise VV ČSRU a STK oblastí (krajů),
b) komise rozhodčích VV ČSRU (jen u rozhodčích),
c) disciplinární komise VV ČSRU.
Článek 173

MAXIMÁLNÍ VÝŠE POKUTY

Maximální výše administrativně pořádkové pokuty nesmí přesáhnout Kč 10 000 při potrestání klubů a Kč 5
000 při potrestání rozhodčích.
Článek 174

POSTUP PŘI UKLÁDÁNÍ POŘÁDKOVÝCH POKUT

A) Orgán ukládající pokutu:
1. Komise, která pořádkovou pokutu uložila, musí ve zdůvodnění zasílaném vždy písemně doporučeně,
uvést:
a) popis přestupku,
b) ustanovení SŘ nebo jiných směrnic, rozpisu soutěže atd., které bylo porušeno,
c) článek SŘ nebo DŘ dle kterého se pokuta ukládá,
d) výši pokuty,
e) datum splatnosti pokuty,
f) popř. termín a místo předložení dokladu o zaplacení pokuty (např. rozhodčímu utkání apod.).
2. Komise, která pořádkovou pokutu uložila, zasílá současně s výměrem i poštovní peněžní poukázku k
zaplacení pokuty.
3. Uložení pořádkových pokut musí být ukládajícím orgánem řádně evidováno a zaplacení pokut
kontrolováno.
B) Potrestaný subjekt:
1. Potrestaný subjekt je povinen pokutu uhradit do 8 dnů.
2. Předložit doklad o zaplacení pokuty na místě a v termínu, jak určí orgán, který pokutu uložil.
Přílohy:
1.

Rozpis dlouhodobé soutěže

2.

Rozpis jednorázové soutěže - turnaje

3.

Hodnocení soutěží

4.

Hlášení o mezinárodním utkání

5.

Hodnocení mezinárodního utkání

6.

Žádost o zařazení do jiné věkové kategorie

7.

Hlášení o přestupku hráče v utkání
Pavel Chaloupka v.r.
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příloha č. 1
ROZPIS DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE
Pořádající složka:
Název soutěže:
A) Všeobecná ustanovení
1. Řízení soutěže
2. Pořadatel
3. Termíny
4. Místo konání
5. Účastníci soutěže
6. Pořad utkání - rozlosování dle Bergerových tabulek
7. Hospodářské náležitosti
B) Technická ustanovení
8. Předpis
9. Startují (hráči - věkové omezení)
10. Podmínky účasti (pro hráče, pro kluby)
11. Systém soutěže
12. Hodnocení výsledků
13. Postup a sestup
14. Hlášení utkání
15. Delegace rozhodčích (kdo ji provádí)
16. Námitky
17. Hodnocení soutěže - způsob
18. Titul a ceny
19. Různé poznámky (odlišnosti proti SŘ)
20. Vítěz předchozího ročníku
21. Schvalovací doložka (který orgán rozpis soutěže schválil, datum schválení)
Místo a datum vydání rozpisu
Jméno a příjmení předsedy řídícího orgánu soutěže
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příloha č. 2
ROZPIS JEDNORÁZOVÉ SOUTĚŽE–TURNAJE
Pořádající složka:
Název soutěže:
A) Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel soutěže
2. Termíny
3. Místo konání
4. Vedoucí činovníci soutěže: ředitel turnaje, sekretář, hlavní rozhodčí
5. Účastníci
6. Přihlášky (termín podání)
7. Ubytování a stravování (možnosti, ceny, podmínky zajištění apod.)
8. Úhrada
9. Informace
B) Technická ustanovení
10. Předpis soutěže
11. Startují (hráči - věkové omezení)
12. Podmínky účasti (pro hráče, pro kluby)
13. Systém soutěže
14. Časový pořad soutěže
15. Podávání námitek, podmínky a způsob vyřízení
16. Delegace rozhodčích (kdo ji provádí)
17. Hodnocení soutěže - způsob
18. Titul a ceny
19. Vítěz předchozího ročníku
20. Různé poznámky (např. způsob doručení putovní ceny)
21. Schvalovací doložka (který orgán rozpis soutěže schválil, datum schválení)
Místo a datum vydání rozpisu
Jméno a příjmení ředitele soutěže
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příloha č. 3
HODNOCENÍ SOUTĚŽÍ
1. Celková organizace soutěže
- připomínky k řízení soutěže,
- pravidelnost a četnost informací o průběhu soutěže,
- termíny soutěže, dodržování sportovního kalendáře
- připomínky k práci disciplinární komise,
- komunikace se soupeři (hlášenky a pod.),
- připomínky k financování.
2. Systém soutěže
- poznatky a připomínky k systému základní části,
- poznatky a připomínky k nadstavbovým částem,
- připomínky k systému sestupu a postupu,
- připomínky k podmínkám startu pro hráče,
- připomínky k podmínkám startu pro kluby.
3. Rozhodčí a delegáti
- připomínky ke způsobu delegace rozhodčích,
- hodnocení úrovně rozhodčích,
- připomínky k delegátům.
4. Úroveň hřišť a zázemí
- poznatky a připomínky k úrovni připravenosti hřišť (lajnování, vymezení prostoru okolo hřiště,
podmínky pro náhradníky a realizační týmy apod.),
- úroveň pořadatelské služby,
- chování diváků,
- úroveň zázemí (technická vybavenost, připravenost šaten, teplá voda apod.)
5. Zhodnocení sportovní úrovně zúčastněných družstev
6. Návrhy pro další ročník soutěže
Místo a datum
Jméno a příjmení zástupce hodnotícího klubu
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příloha č. 4
HLÁŠENÍ O MEZINÁRODNÍM UTKÁNÍ
Klub............................sehraje dne....................................................................
v.................................mezinárodní utkání s klubem: ..........................................
země...........................rozhodčí utkání ..............................................................
kategorie.....................úroveň zahraničního družstva............................................
osoba zodpovědná za přijetí soupeře ....................................................................
telefon/fax...................e-mail............................................................................
v případě, že se jedná o turné - ostatní soupeři:.....................................................
.......................................................................................................................
V........................dne.......................
........................................
sekretář klubu
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příloha č. 5
HODNOCENÍ MEZINÁRODNÍHO UTKÁNÍ
Klub............................sehrál dne...................................v................................
mezinárodní utkání s klubem: .............................................................................
země...........................s výsledkem................................poločas........................
kategorie.....................rozhodčí utkání...............................................................
Krátké hodnocení utkání:....................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Poznámky:........................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Kopie zápisu v příloze zprávy
V........................dne.......................
........................................
sekretář klubu
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Soutěžní řád ragby

Úplné znění podle stavu ke dni 14. květnu 2017

příloha č. 6
ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO JINÉ VĚKOVÉ KATEGORIE
Jméno a příjmení:.......................................................datum narození:...............
Adresa bydliště:.................................................................................................
.......................................................................................................................
Zaměstnání:......................................................................................................
Sportovní odvětví: ragby
Člen klubu:..............................................................číslo licence:......................
Návrh na zařazení do kategorie:............................z kategorie:.............................
Vyjádření a podpis současného trenéra:................................................................
.......................................................................................................................
Vyjádření a podpis budoucího trenéra:..................................................................
.......................................................................................................................
Vyjádření a podpis rodičů:...................................................................................
.......................................................................................................................
Vyjádření oddělení TV lékařství:...........................................................................
.......................................................................................................................
Vyjádření STK příslušné oblasti (kraje):.................................................................
.......................................................................................................................
Vyjádření STK ČSRU:..........................................................................................
.......................................................................................................................
Vyjádření komise mládeže ČSRU:............................................................................................
.......................................................................................................................
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Soutěžní řád ragby

Úplné znění podle stavu ke dni 14. květnu 2017

příloha č. 7
ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE
HLÁŠENÍ O PŘESTUPKU HRÁČE V UTKÁNÍ

Hlášení podává rozhodčí

K přestupku došlo v utkání
Označení soutěže Domácí Hosté

Kategorie

Hráno dne

Vyloučen byl hráč
Jméno a příjmení

Číslo licence

Mateřský klub

Popis přestupku
[popis jednání, intenzita]

Následky přestupku
[bez následků / střídání později v průběhu zápasu / střídání ihned / nutno vyhledat odborné lékařské ošetření]

Další okolnosti přestupku
[stupňování agrese, předchozí napomínání, slovní doprovod, pohnutka (reakce na provokaci, odveta ze
předchozí zákrok ve hře), omluva (ihned/dodatečně), zákeřnost]

Datum

Podpis rozhodčího

………………..
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