PRAGUE 
YOUTH
RUGBY 
FESTIVAL
U8
Organizátor turnaje:RC Tatra Smíchov
hlavní pořadatel Iva Riegertová tel. 731 126 095, email riegertova@sdengineering.cz
Datum a místo:sobota 8.4.2017, tréninkové hřiště RC Tatra Smíchov u ulice Běžecká, Praha 6, mapa,
místa pro parkování jsou vyznačena na připojeném plánku, prosíme o dodržování.
Přihlášené týmy: Petrovice , Říčany A, Říčany B, Tatra A, Tatra B, Sparta, Slavia , Praga A, Praga B, Tatra
Barbarians A, Tatra Barbarians B, Olomouc, Plzeň, Přelouč, SK Mariánské Hory, Olymp Barbarians, Rugby
Cricket Dresden Club (GER), Veltener RC Empor 1969 (GER)
Startovné:500 Kč za tým
Podmínky startu: startují hráči narození v období od 1.1.2009 do 31.12.2010 včetně. Trenéři zašlou
soupisku ve formátu stanoveném pořadatelem (v případě více týmů jednoho klubu pak každého týmu
zvlášť) elektronicky na adresy riegertova@sdengineering.cz a ragbytatra@gmail.com do 31.3.2017.
Podepsané soupisky odevzdají při příchodu na turnaj Ivě Riegertové ke kontrole spolu buď s licencemi
ČSRU (není u U8 povinná) nebo s ofocenými kartičkami zdravotních pojišťoven všech na soupisce
uvedených hráčů.
Program:
8.30
otevření areálu, registrace týmů; při příchodu se každý tým ohlásí u informačního stánku, kde
dostane poukaz na obědy a odevzdá originál soupisky a kopie kartiček zdravotních pojišťoven
10.40 schůzka trenérů (ve středu hřiště)
10.50 nástup, slavnostní zahájení
11.00 výkop prvních utkání
kolem 12.30 přestávka na oběd
kolem 16. hodiny slavnostní ukončení
Hrací systém turnaje:
V první fázi se hraje ve třech skupinách po šesti systémem každý s každým. O konečném pořadí
rozhodnou utkání tříčlenných skupin složených s týmů, které se v základních skupinách umístily na stejném
místě (o první místo hrají první ze tří základních skupin atd.). Bodování výsledku utkání: výhra 3 body,
remíza 2 body, prohra 1 bod, (v případě nenastoupení družstva k utkání se nastoupenému družstvu počítá
skóre 5:0 a 3 body, nenastoupenému družstvu skóre 0:5 a 0 bodů). O pořadí ve skupinách i o závěrečném
pořadí rozhodují následující kritéria (v uvedeném pořadí):
a) Více dosažených bodů
b) Větší rozdíl položených a obdržených „pětek“ – v případě záporného skóre rozdíl menší
c) Větší počet položení
d) Vzájemný zápas
e) Menší počet v turnaji vyloučených hráčů
f) Menší počet hráčů staršího ročníku (2007) na soupisce
g) Los

www.pyrf.webnode.cz

pyrf@estec.cz

V závěrečné skupině se v rámci kriteria d) bere v potaz i případný předchozí vzájemný zápas v úvodní
skupině.
V případě vyřazovacích zápasů se prodlužuje do doby, než některý tým skóruje.
Hrací doba všech utkání: 1 x 7 minut (celkem základní hrací doba max 49 minut). Každý tým odehraje 7
zápasů.
Pravidla
: Úpravy pravidel po přípravky upraveno KM ČSRU ze dne 27.5.2016, s mlýny
V předvečer turnaje, v pátek 7.4.2017 od 18:00 proběhne na hřišti RK Petrovice slavnostní zahájení a
schůzka trenérů, ne které vás srdečně zveme.

