
Ogólnopolska Szkolna Liga Rugby Tag
organizowana przez Polski Związek Rugby dzięki finansowaniu

Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego I Sportu.

Turniej dla szkół Podstawowych klas IV-VI w Rugby Tag wiosna 2021 r.

Dziesiąta edycja Szkolnej Ligi Rugby Tag w
Bełchatowie

20 październik 2021 r.

OGÓLNOPOLSKA SZKOLNA LIGA RUGBY TAG

1. Zgłoszenia tylko na odpowiednim wzorze druku, który został zamieszczony w exelu

każdego uczestnika programu.

2. Termin i miejsce:

Eliminacje Miast za pośrednictwem trenerów łączących.

Bełchatów – obiekt MCS 1 Maja 61, 20 października 2021 r. Start godz. 9.

00 Po  dwie najlepsze drużyny z każdej kategorii otrzymują prawo gry w

półfinale.  Eliminacje Wojewódzkie za pośrednictwem oficerów

regionalnych.

Łódź 17 października – najlepsza drużyna z każdej kategorii awansuje do

finału. Finał Warszawa 2021r.

3. Uczestnictwo: Prawo udziału mają drużyny z grup wiekowych:



- IV Klas Szkół Podstawowych rocznik 2011 i młodsi

- V Klas Szkół Podstawowych rocznik 2010 i młodsi

- VI Klas Szkół Podstawowych rocznik 2009 i młodsi

Zawodnik młodszy ma prawo reprezentowania tylko jednej drużyny.

5. Reguły gry:

Czas gry w eliminacjach zależy od ilości zgłoszonych drużyn.

Czas gry w finale ogólnopolskim w grupach: 1 x 5min

Czas gry w finale ogólnopolskim po fazie grupowej: 2 x 3min

Zespół: max 8 zawodników lub zawodniczek (minimum 5 grających + rezerwa, przepisy
szerokości gry w rugby tag). Chłopcy jak i dziewczynki zdobywają po jednym punkcie.

Minimum dwie dziewczynki w zespole, w tym co najmniej jedna na boisku. Szczegółowe

zasady i przepisy gry w RugbyTag znajdują się na stronie Polskiego Związku Rugby

http://pzrugby.pl/download/35

4. System rozgrywek:

Rozgrywki w finale ogólnopolskim prowadzone w grupach z rankingu poprzedniej edycji,
drużyny które nie brały udziału w poprzednich rozgrywkach będą dolosowane.

5. Punktacja za mecze:

przegrany - 1 punkt,

remis - 2 punkty

wygrany - 3 punkty.

W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów dużych liczą się punkty małe
które  zawodnicy zdobędą podczas gier grupowych.

W przypadku tej samej ilości punktów dużych jak i zdobytych w turnieju liczy się
mniejszy  bilans punktów straconych.

6. Uwagi:

- Uczestnicy zobowiązani są do posiadania aktualnych legitymacji szkolnych - opiekun grupy
odpowiedzialny jest za właściwe zachowanie podopiecznych i pozostawienie porządku w

używanych przez nich pomieszczeniach,

- W zawodach obowiązują przepisy Polskiego Związku Rugby – zasady i przepisy gry w

Rugby Tag.

- Wszelkie sprawy sporne i regulaminowe rozstrzyga sędzia i koordynator zawodów.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

- Ubezpieczenie uczestników,



- Szkody związane z kradzieżą lub uszkodzeniem własności.


