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Regulamin Rozgrywek
Międzyszkolnych Rugby Tag Dzieci
Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Rugby
Szkoły zgłoszone do rozgrywek wyłaniają drogą wewnętrznych eliminacji najlepsze drużyny Rugby
Tag z klas IV, V i VI. W turnieju finałowym organizowanym przez WMOZR bierze udział maksymalnie
po jednej drużynie z każdego rocznika (klasy) z danej szkoły.

Drużyna:
-W każdej z drużyn musi być zgłoszonych do turnieju finałowego 10. dzieci, przy czym, minimum 2
dziewczynki (jeśli występuje większość chłopców) lub minimum 2 chłopców (jeśli występuje
większość dziewczynek).
- drużyna składa się z 10. dzieci urodzonych w tym samym roku (w uzasadnionych i pojedynczych
przypadkach WMOZR może wyrazić zgodę na odstępstwo od tego zapisu).
-Zawodnicy nie muszą posiadać licencji zawodniczej Polskiego Związku Rugby.
-Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, zgodne z aktualnym Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia. Zaświadczenie wydaje lekarz medycyny sportowej lub inny lekarz z mocy
obowiązującego prawa.
-Zawodnicy muszą posiadać aktualne legitymacje szkolne.

Turniej finałowy:
-Turniej organizuje WMOZR.
-Czas trwania turnieju to 1 dzień.
-Drużyny docierają na turniej na własny koszt
-Co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem turnieju, pełnoletni przedstawiciel drużyny przedstawia
sędziemu turnieju wymagane i aktualne dokumenty w formie papierowej, tj. badania lekarskie
zawodników, legitymacje szkolne, wypełnione i podpisane oświadczenia RODO (według wzoru
WMOZR) i inne, jeśli zostały wcześniej ogłoszone jako wymagane przez WMOZR.
- Sędzia zawodów w porozumieniu z WMOZR, w uzasadnionych przypadkach rażącego łamania
regulaminów i przepisów, decydują o ewentualnym niedopuszczeniu zawodników lub drużyny do
turnieju/rozgrywek.
-System rozgrywania turnieju jest uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów. Decyduje o nim przed
zawodami WMOZR, w porozumieniu z sędzią zawodów.
-Jeden mecz posiada dwie połowy, z których każda liczy po 5 lub 7 minut, w zależności od ilości
zgłoszonych drużyn. Sędzia decyduje o ewentualnym zatrzymaniu czasu, w razie takiej potrzeby.

-Mecze punktowane są metodą:
wygrana - 3 pkt.
2 miejsce - 1 pkt.
remis - po 2 pkt. dla drużyn,
walkower - 0 pkt. dla drużyny nie przystępującej do meczu lub wykluczonej i 3 pkt. dla przeciwnika.
Każdy zespół, który ukończy turniej, zdobywa 1 pkt. bonusowy za udział.
W drużynie gra jednorazowo 5. zawodników podczas meczu, z czego minimum jedno przeciwnej płci.
-O końcowej klasyfikacji turnieju decydują: większa ilość punktów lub w przypadku remisu większa
ilość zdobytych przyłożeń; następnie, mniejsza ilość żółtych, czerwonych kartek. Jeśli mimo wszystko
będzie remis, sędzia ogłasza dogrywkę do pierwszego przyłożenia.
-Zawodnicy podczas meczu muszą być ubrani w koszulki o jednakowym kolorze. Zabroniona jest gra
w odzieży zagrażającej zdrowiu uczestników, z biżuterią, wisiorkami, opaskami, itp. oraz bez obuwia.
-Każda z drużyn musi posiadać regulaminowy zestaw tagów dla swoich zawodników.
-Zmiany zawodników wykonywane są podczas przerw w grze. Zmiana musi być zgłoszona ustnie i
skutecznie dla sędziego zawodów.
-Żółta kartka to 2 minuty wyłączenia z gry ukaranego zawodnika. Czerwona kartka to wyłączenie
zawodnika z gry do końca turnieju.
-Drużyny stosują się do poleceń sędziów zawodów. W przypadku łamania zasad fair play przez
zawodników, trenerów, kibiców i innych osób związanych z drużyną, sędzia ma prawo upominać oraz
w przypadku nagminnego niestosowania się do jego poleceń, ukarać drużynę czerwoną kartką, co
skutkuje wykluczeniem jej z turnieju.
O wszelkich kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje WMOZR lub sędzia zawodów.
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