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organizátor turnaie. RK Petrovice

hlavní pořadatel Milan SlavÍcek, email milan'slavicek@seznam'cz, zástupce Jana Stupková,
607 87

7 7

93, jastupkova(Ôqmail' com

tel

Datum a místo: sobota 8.4.2017, hřiště RK Petrovice - Grammova 40812,109 00 Praha 10 Petrovice

Přihlášené týmy: Teddington RFC (ENG)' Regbija klubs Mitava (LVA), RC Chadari (GEo), Berliner SV
1892 (GER), Eleja/Transact Pro (LVA), Rugby Cricket Dresden (GER), Vilnius RugbyAcademy (LTU), SM
Klevas (LTU), National Team of Kaliningrad region (RUS), RC Jurmala (LVA), RC Kiev - Darnitsa (UKR),
USV Potsdam (GER), RA Olymp Praha (CZE), RC Dragon Brno (CZE), RC Slavia Praha A (CZE), RC
Slavia Praha B (CZE), RC Praga A (CZE), RC Praga B (CZE), RK Petrovice (CZE), RC Olomouc (CZE),
RC Zlín (CZE), RC Mountíield Říčany A (CZE), RC Mountfield Říčany B (CZE), RC Tatra Smíchov A
(CZE), RC Tatra Smíchov B (cZE), PetSpa Barbarians (CzE), RC ČeskéBudějovice (CzE), RC Kralupy
nfult. (CZE)' RC Brno Bystrc (czË)' RC Sparta Praha (CZE)
Startovné. 1000 Kč zatým

Podmínkv startu. startují hráči narození v období od 1.1.2005 do 31J2.2006 včetně. Trenéři zašlou
soupisku ve formátu stanoveném pořadatelem (v případě vĺce týmů jednoho klubu pak kaŽdého týmu
zvlášt') elektronicky na adresu jastupkova@qmail.com do 3'l'3'2017. Podepsané soupisky odevzdají při
přĺchodu na turnaj pořadateli v klubovně ke kontrole spolu s licencemi

ČsRu.

Program.
otevřenĺ areálu
schůzka trenérůuprostřed hřiště
nástup, slavnostní zahájení
10'00 výkop prvních utkánÍ
12 - 13 obědy
kolem 18. hodiny slavnostní ukončení

8.00
9.30
9.45

Hrací systém turnaie.

V první fázi se hraje v 6 skupinách AažF, skupiny majĺ 5 účastnĺků,
systém kaŽdý s kaŽdým.
V druhé fázi
VŠechny první týmy + čtyři nejlepšídruhé týmy ze základních skupin budou rozděleny do finálových skupin

CupAaCupB.

Dva nejhoršÍ druhé týmy, všechny třetí týmy a dva nejlepšíčtvrtétýmy ze základních skupin skupin budou
rozděleny do finálových skupin Plate A a Plate B
čtyři nejhorŠíčtvrtétýmy a všechny páté týmy ze základních skupin budou rozděleny do finálových skupin

BowlAaBowlB

VŠechny finálové skupiny mají pět ÚčastnÍkůa opět se hraje systémem kaŽdý s kaŽdým
protoŽe se hraje vyřazovacím způsobem nemohou zápasy skončit nerozhodně.
Následují zápasy o umístěníve čtyřech skupinách po čtyřech.

www.pyrf.webnode.cz

YouthnuGBY

pyrf@estec.cz

V třetĺ fázi
hraje pouze druhý ze skupiny Cup A s druhým ze skupiny Cup B o celkové třetí místo a dále vítěz skupiny
Cup A s vítězem skupiny Cup B o celkové prvenství.
Dalšĺutkání o pořadĺ (o 5.místo' o 7'místo atd') se jiŽ nehrají.
Doba hry 7 minut (celkem základní hrací doba max 56 minut s výjimkou nejlepšíchčtyřech týmů ty hrají 63
minut) . Pro většinu týmů 8 zápasů, pro ctyři nelepšízápasů 9.

V tomto systému je moŽné, Že se některé týmy potkají dvakrát: v prvním kole a ve druhém 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 pocítá 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
v případě záporného skóre rozdĺl menší
',pětek" c) Většípočet poloŽení
d) Vzájemný

zápas

e) Menšĺpočet v turnaji vyloučených hráčů
f) Menší počet hráčůstaršíhoročníku(2005) na soupisce
g) Los

V případě vyřazovacÍch zápasů se prodluŽuje do doby, neŽ někteý 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 a auty

V

předvečer turnaje, v pátek 7.4.2017 od 18:00 proběhne na hřišti RK Petrovice slavnostnĺ zahĄení a
schůzka trenérů,na které vás srdečně zveme.

