
  
  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



Regulamin  
Bełchatowskiej Ligi Rugby Tag  

  
  

1. Organizator  

Organizatorem Bełchatowskiej Ligi Rugby Tag, zwanej dalej TURNIEJEM jest Klub Sportowy  

Rugby Club Bełchatów, Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie oraz Powiatowy Szkolny Związek 

Sportowy w Bełchatowie, zwani dalej ORGANIZATOREM.  

  

2. Cel turnieju  :  

1. Popularyzacja rugby i rugby tag.    

2. Aktywizacja dzieci i młodzieży szkół podstawowych,  prowadzenie aktywnego, sportowego stylu 

życia oraz zasad fair-play.   

3. Promocja Miasta Bełchatowa.  

4. Eliminacje do  Szkolnej Ligi Rugby Tag 2022 (  do półfinału rozgrywanego w Łodzi awansują po  

dwie najlepsze klasy czwarte, piąte i szóste)  

  

3. Warunki uczestnictwa:  

Uczestnictwo w turnieju jest bezpłatne. Turniej adresowany jest do uczniów szkół podstawowych    

z Bełchatowa i powiatu bełchatowskiego. Każda szkoła wystawia trzy zespoły reprezentujące klasę 

IV, V, VI. Mecze BLRT są rozgrywane między drużynami o tej samej liczbie zawodników. Każda 

z drużyn może składać się z nie więcej niż 8 zawodników ( w tym minimum 2 dziewczyny ) i nie 

mniej niż z pięciu na boisku ( w tym minimum jedna dziewczyna ). Przed każdym meczem drużyny 

mogą ustalić ilość zmian. Zmieniony zawodnik może znów powrócić na boisko w każdym 

momencie meczu. Zmiany mogą mieć miejsce tylko w przypadku przerwy w grze („martwej piłki”) 

lub w trakcie zmiany stron między pierwszą i drugą połową meczu zawsze za wiedzą sędziego. 

Organizator zapewni sędziów oraz obsługę techniczną podczas rozgrywek zawodów. Organizator 

zobowiązuje się do przygotowania regulaminu i harmonogramu gier.  

 

 

  

4. Kategorie:  

Szkoły podstawowe :  



Klasy IV ( roczniki 2011 i młodsi )  

Klasy V   ( roczniki 2010 i młodsi )  

Klasy VI  ( roczniki 2009 i młodsi )  

  
  

5. Drużyna i zawodnicy:  

Aby wziąć udział w turnieju drużyna szkolna przed przystąpieniem do turnieju jest zobowiązana 

przedstawić organizatorowi listę zgłoszeniową. Zawodnicy są zobowiązani do posiadania zgody 

rodziców na udział w turnieju oraz sprzętu sportowego umożliwiającego grę na boiskach - obuwie 

sportowe, koszulkę i spodenki. Wymagana jest również legitymacja szkolna w celu ewentualnej 

weryfikacji danych. Wszyscy zawodnicy drużyny w miarę możliwości winni posiadać jednolite 

koszulki. Drużyna powinna liczyć nie więcej niż 8 zawodników plus jedna osoba dorosła jako 

opiekun szkoły. Zawodnik zgłoszony do turnieju może reprezentować barwy tylko jednej drużyny.  

Drużynę stanowią uczniowie szkół podstawowych klas IV, V, VI.  

  

6. Zasady gry:  

Turniej rozgrywany jest na zasadach gry w RUGBY TAG według Polskiego Związku Rugby.   

  

7. Punktacja  

Wygrana – 3 punkty  

Remis – 2 punkty  

Przegrana – 1 punkt  

Walkower – 0 punktów dla przegranego, 4 punkty dla wygranego  

  

O kolejności drużyn w klasyfikacji podczas jednakowej ilości punktów decydują tzw. „małe punkty” 

(przyłożenia). Gdy nadal nie można rozstrzygnąć kolejności, rozgrywany jest mecz dodatkowy.  

 

 

  

8. Klasyfikacja  

Obowiązuje klasyfikacja generalna. Drużyny, które zajmą pierwsze i drugie miejsca w kategorii klas 

czwartych, piątych i szóstych awansują do turnieju półfinałowego Szkolnej Ligi Rugby Tag, który 

odbędzie się w Łodzi.   



  

9. Etapy rozgrywek    

Rozgrywki będą prowadzone w systemie każdy z każdym ( czwarte klasy z czwartymi, piąte z piątymi 

, szóste z szóstymi ). Turniej odbędzie się w dniu 18 maja 2022r. o godz. 09:00 na boisku  ze sztuczną 

nawierzchnią Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie.  

  
  

10. Interpretacje regulaminu  

Wszelkie protesty i zastrzeżenia należy zgłaszać przed rozpoczęciem rozgrywek. Rozpatrywane one 

będą przez przedstawicieli organizatora. We wszystkich sprawach dotyczących turnieju nieujętych w 

Regulaminie decyzję podejmuje organizator. W spornych sytuacjach organizator zastrzega sobie 

własną interpretację niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian 

w niniejszym Regulaminie w uzasadnionych przypadkach po uprzednim powiadomieniu stron.  


