SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

Rozpis soutěže
Pořádající složka: ČSRU, Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6, 160 17
Název soutěže: Pohár Nadějí 2019 - muži
A - Všeobecná ustanovení
1. Řízení soutěže:
STK ČSRU (dále jen STK), David Frydrych, Černokostelecká 619, Říčany, 251 01, stk@rugbyunion.cz,
fax 323 631 705, tel 606 644 050.
2. Pořadatel:
Kluby a oddíly ragby uvedené v rozlosování na prvním místě.
3. Termíny:
viz sportovní kalendář ČSRU
4. Místo utkání:
Hraje se na hřišti pořádajícího klubu dle rozlosování. Při utkání play-off dle odstavce 10) tohoto
rozpisu. V případě potřeby z hlediska marketinku a propagace ČSRU se utkání základní části nebo
play-off odehraje na místě, které určí STK ČSRU.
5. Účastníci soutěže:
V soutěži startují kluby registrovaní v ČSRU (ranking 2018)
1. RC Tatra Smíchov, 2. JIMI RC Vyškov, 3. RC Sparta Praha, 4. Mountfield Říčany, 5. RC Praga Praha,
6. RC Dragon Brno, 7. RC Slavia Praha, 8. RC Zlín.
6. Hospodářské náležitosti:
Kluby startují v soutěži na vlastní náklady. ČSRU hradí pouze cestovní náklady rozhodčích a delegátů.
B - Technická ustanovení
7. Předpis:
Hraje se dle platných pravidel ragby, jejich doplňků, platného SŘR ČSRU a jeho doplňků a ustanovení
tohoto rozpisu.
Počet hráčů: 10 (minimálně)
Hrací doba: 2x25 minut (minimálně)
Hráči mohou odehrát ve 3 po sobě jdoucích dnech maximálně 3 poločasy (120 minut).
K utkání je možno nominovat až 23 hráčů, za předpokladu splnění Pravidel ragby 3.5. b)
8. Startují:
Hráči, kteří ke dni utkání dovršili věk 18 let (dle čl. 131 SŘR) a starší. Hráči mladší 18 let mohou
startovat pouze tehdy, splní-li podmínky dle článků 140, 141, 142 SŘR. Ostaršení lze provádět po
dovršení 17 let.
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9. Podmínky účasti pro klub:
Klub má povinnost se účastnit „POHÁRU NADĚJÍ 2019“, který se hraje paralelně s 1. ligou
ragby, tzn. ve stejný hrací den.
V případě nenastoupení k utkání nebo nedodržení Rozpisu soutěže Poháru Nadějí bude
klub penalizován odečtením 1 bodu v tabulce základní a nadstavbové části 1. ligy ragby.
10. Systém soutěže:

Základní část:
Jednokolově, 7 kol (7 utkání), dle Bergerových tabulek
Pořadí je určováno dle čl. 116 odstavec 1. SŘR.

Nadstavbová část:
Týmy na 1. – 6. místě 1. ligy ragby, postup do nadstavbové části Poháru Nadějí 2019
Jednokolově, 5 kol (5 utkání), dle Bergerových tabulek
Nasazení: dle pořadí v základní části
Pořadí je určováno dle čl. 116 odstavec 1. SŘR.
11. Hodnocení výsledků:
Čtyři body za výhru, dva body za remízu, nula bodů za prohru.
Bonusové body: jeden bod za 4 a více položení, jeden bod za prohru o 7 a méně bodů. Bonusy se
vzájemně nevylučují.
Kontumace: při kontumačním výsledku se přiznává vítěznému mužstvu 5 bodů a aktivní skóre 30:0.
Provinivšímu se mužstvu (popř. oběma) se započítává minus 1 bod a pasivní skóre 0:30. Dojde-li k
ukončení utkání a k následné kontumaci, neprovinivšímu se mužstvu, je-li to pro něj výhodnější, se
započítává skóre a body za výsledek dosažený na hřišti.
Při vyhlášení kontumačního výsledku z důvodu nedostavení se družstva k zápasu se
přiznává neprovinivšímu mužstvu 5 bodů a aktivní skóre 30:0. Provinivšímu mužstvu se
odečítá 1 bod v tabulce, připíše se mu pasivní skóre 0:30 a bude disciplinárně potrestáno.
12. Hlášení utkání:
Podle čl. 67 SŘR nejméně 12 dnů před termínem utkání. A to soupeři, STK ČSRU (STK ČSRU,
Pekařství Frydrych, Černokostelecká 619, 25101 Říčany), Fax: 323 631 705, e-mail:
stk@rugbyunion.cz, delegovaným rozhodčím, případnému komisaři a komisy SRR ČSRU (Tomáš
Tůma) na adresu: srr@rugbyunion.cz. (Apelujeme na sekretáře, aby v rámci lepší informovanosti
zasílali hlášenky dříve jak 12 dní před zápasem.)
13. Hrací den:
Řídí se dle čl. 74 a 75 SŘR. (hrací den je sobota)
14. Delegace rozhodčích:
Sbor rozhodčích ragby ČSRU – Tomáš Tůma, e-mail: srr@rugbyunion.cz
15. Námitky:
Podávají se a vyřizují dle SŘR ČSRU.
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16. Titul a ceny:
Vítěz nadstavbové části:
Pohár Nadějí 2019
17. Vítěz předchozího ročníku:
RC Praga Praha
18. Zápis o utkání:
Pořadatel připravuje před utkáním zápis v elektronické podobě. Ten je povinen řádně vyplněný
oběma týmy a pořadatelem připravit rozhodčím nejméně 30 minut před začátkem utkání. Mužstva
jsou povinna nastupovat do utkání s čísly na dresech odpovídajícím jednotlivým postům,
základní sestava 1-15, náhradníci 16-23.
19. Hlášení výsledku utkání:
Pořadatel utkání (domácí tým) je povinen ihned po skončení utkání nahlásit výsledek na příslušné
kontakty.
20. Důležitá upozornění:
Povinnost pořadatele zajistit přítomnost kvalifikované zdravotní služby s potřebným lékařským
vybavením pro poskytnutí první pomoci včetně připravených nosítek. První pomoc je zdravotní služba
povinna poskytnout příslušníkům obou družstev, nemají-li vlastního lékaře či zdravotníka. Zdravotní
služba musí být viditelně označena výraznou vestou s křížem a před zahájením zápasu představena
zástupcům pořádajícího i hostujícího družstva. Bez přítomnosti zdravotní služby nesmí být
sportovní akce zahájena. V případě vážného zranění hráče je povinností pořádajícího klubu
zabezpečit rychlý převoz zraněného k ošetření. Doporučuje se přítomnost sanitního vozu na místě
probíhající sportovní akce.
Říčany 31/01/2019
David Frydrych
STK ČSRU

3/3

