PRAGUE 
YOUTH
RUGBY 
FESTIVAL
U10
Organizátor turnaje:RC Tatra Smíchov
hlavní pořadatel Ondřej Surga, email ondrejsurga@gmail.com, zástupce Kateřina Suchá, tel. 733698824,
rctatrasmichov@gmail.com
Datum a místo:sobota 8.4.2017, FCC ragby arena, mapa
Přihlášené týmy: Veltener Rugbyclub Empor 1969e.V., Regbija klubs Mitava, Rugby Stahl Hennigsdorf,
Rugby Cricket Dresden, Vilnius Rugby Academy, Rugby Babice, RC Dragon Brno, RC Mountfield Říčany
1, 2, Rugby Club Griffins Jablonec nad Nisou, RC Olomouc, RC Slavia Praha 1, 2 , RC Sparta Praha, RC
Zlín, RK Petrovice, RC Tatra Smíchov 1,2,3, ARC IURIDICA, RC Plzeň, RC Přelouč, Ragby Olymp 1, 2,
RC Praga, Sokol Mariánské hory RC Ostrava, RC Kralupy nad Vltavou, Tatra Barbarians, RC Rakovník,
RC Brno Bystrc
Startovné:500 Kč za tým
Podmínky startu: startují hráči narození v období od 1.1.2007 do 31.12.2008 včetně. Trenéři zašlou
soupisku ve formátu stanoveném pořadatelem (v případě více týmů jednoho klubu pak každého týmu
zvlášť) elektronicky na adresu ondrejsurga@gmail.com do 31.3.2017. Podepsané soupisky odevzdají při
příchodu na turnaj Kateřině Suché ke kontrole spolu buď s licencemi ČSRU (není u U10 povinná) nebo s
ofocenými kartičkami zdravotních pojišťoven všech na soupisce uvedených hráčů.
Program:
8.30
otevření areálu
10.10 schůzka trenérů uprostřed hřiště
10.20 nástup, slavnostní zahájení
10.30 výkop prvních utkání
12 - 13 obědy
kolem 17. hodiny slavnostní ukončení
Hrací systém turnaje:
V první fázi 
se hraje v 8 skupinách A až H. Skupiny A, B, C, E, F, G mají čtyři týmy, skupiny D a H mají 3
týmy. První dva ze skupiny postupují do bojů o první místo. Tím se týmy rozdělí na horních 16 a spodních
14.
V druhé fázi horních 16 (první a druzí ze skupin) hraje
- nejprve první a druzí se sousedních skupin sehrají zápasy křížem (A1/B2, C1/D2, A2/B1, C2/D1, E1/F2,
G1/H2, E2/F1, G2/H1)
- pak vítěz A1/B2 s vítězem C1/D2, vítěz A2/B1 s vítězem C2/D1, vE1/F2 s vG1/H2, vE2/F1 s vG2/H1 a
podobně poražení (pA1/B2 s PC1/D2, pA2/B1 s pC2/D1, pE1/F2 s pG1/H2)
- tímto vyřazovacím způsobem budou týmy rozděleny do 4 skupin, které tvoří týmy stejného pořadí. protože
se hraje vyřazovacím způsobem nemohou zápasy skončit nerozhodně.
Následují zápasy o umístění ve čtyřech skupinách po čtyřech.
V druhé fázi spodních 14 (třetí a čtvrtí ze skupin) hraje
- nejprve ve čtyřech skupinách; dvě jsou čtyřčlenné a dvě tříčlenné; týmy z menších základních skupin jsou
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v početnějších skupinách: modrá skupina: A4, B3, C4, D3, červená skupina: E4, F3, G4, H3, oranžová
skupina: A3, B4, C3, zelená skupina: E3, F4, G3
- následují vyřazovacím způsobem zápasy týmů stejného pořadí o konečné pořadí (ve dvou stupních):
- první z modré skupiny (1m) s prvním z červené skupiny (č), o1/z1, m2/č2, o2/z2, m3/č3, o3/z3, m4/č4
- a následně vítěz m1/č1 s vítězem ž1/h1, Vm2/č2 s Vo2/z2, Pm1/č1 s Po1/z1, Vm3/č3 s Vo3/z3, Pm3/č3 s
Po3/z3
Doba hry 7 minut (celkem základní hrací doba max 56 minut). Pro většinu týmů 8 zápasů, pro některé 7,
pro poslední dva týmy (pokud by byl z tříčlenných kvalifikačních skupin) může být jen 6 zápasů.
V tomto systému je možné, že se některé týmy potkají dvakrát: v prvním kole a ve třetím kole. Takové
zápasy se znovu odehrají. 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
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
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, na které vás srdečně zveme.

