
SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE 

 

ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE 

 

Člen World Rugby Česká rugbyová unie www.rugbyunion.cz 
Člen Rugby Europe U Vojtěšky 11 Tel/Fax +420 739 224 211 

Člen Českého olympijského výboru 162 00 Praha 6 sekretariat@rugbyunion.cz 

Člen České unie sportu 

Rozpis soutěže 

 
Pořádající složka: ČSRU, U Vojtěšky 11, 162 00 Praha 6 - Břevnov 
Název soutěže: Pohár ragby XV 2022 – muži 
 
A - Všeobecná ustanovení 
 
1. Řízení soutěže: 
STK ČSRU (dále jen STK), Antonín Brabec, U Vojtěšky 11, 162 00 Praha 6 - Břevnov, 
stk@rugbyunion.cz, telefon 737 024 284. 
 
2. Pořadatel: 
Kluby a oddíly ragby uvedené v rozlosování na prvním místě. 
 
3. Termíny: 
viz sportovní kalendář ČSRU 
 
4. Místo utkání: 
Hraje se na hřišti pořádajícího klubu dle rozlosování. Při utkání play-off dle odstavce 10) tohoto 
rozpisu. V případě potřeby z hlediska marketinku a propagace ČSRU se utkání základní části nebo 
play-off odehraje na místě, které určí STK ČSRU. Utkání o první místo skupiny A se dle rozhodnutí VV 
odehraje na národním stadionu ČSRU – Markéta.  
 
5. Účastníci soutěže: 
V soutěži startují kluby a společenství klubů registrovaných v ČSRU dle následujícího rankingu: 
1. RC Mountfield Říčany, 2. RC Tatra Smíchov, 3. RC Sparta Praha, 4. RC Praga Praha,  5. JIMI RC 
Vyškov, 6. RC Slavia Praha, 7. RC Dragon Brno, 8. RC Zlín, 9. RC Přelouč, 10. společenství RC Říčany 
B/ARC Iuridica, 11. RK Petrovice, 12. RC Bystrc, 13. Sokol Mariánské Hory, 14. společenství Rugby 
Šumava Nýrsko/RC České Budějovice, 15. RC Havířov, 16. RC Tatra Smíchov B, 17. společenství RC 
Plzeň/RC Rakovník/RC Kralupy nad Vltavou, 18. společenství RK Petrovice B/RC Liberec/Rugby Babice, 
19. RC Slavia Praha B, 20. společenství RC Olomouc/JIMI RC Vyškov B 
 
6. Pořad utkání 
Dle rozlosování, viz příloha. 
 
7. Hospodářské náležitosti: 
Kluby startují v soutěži na vlastní náklady. ČSRU hradí pouze cestovní náklady rozhodčích a delegátů. 
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B - Technická ustanovení 
 
8. Předpis: 
Hraje se dle platných pravidel ragby, jejich doplňků, platného SŘR ČSRU a jeho doplňků a ustanovení 
tohoto rozpisu. 
Hráči mohou odehrát ve 3 po sobě jdoucích dnech maximálně 3 poločasy (120 minut). 
K utkání je možno nominovat až 23 hráčů, za předpokladu splnění článku 3 „Pravidel ragby“ o střídání 
a náhradě první řady. Pokud je družstvo schopno nominovat pouze dva náhradníky do první řady 
může nominovat pouze 22 hráčů. 
Pro tuto soutěž platí zkušební pravidlo o větším počtu střídaní. Každé družstvo má navíc 4 střídání, 
to platí včetně dočasných střídání (krev).  
Družstva nejsou povinna nastupovat do utkání s čísly na dresech odpovídajícím jednotlivým postům, 
číselná řada 1 – 99. 
 
9. Startují: 
Hráči, kteří ke dni utkání dovršili věk 18 let (dle čl. 131 SŘR) a starší. Hráči mladší 18 let mohou 
startovat pouze tehdy, splní-li podmínky dle článků 140, 141, 142 SŘR. Ostaršení lze provádět po 
dovršení 17 let. 
 
10. Podmínky účasti klubů a společenství klubů: 
Kluby a společenství musí splnit podmínky SŘR ČSRU a rozpisu soutěže. Každý hráč musí mít platnou 
licenci hráče v informačním systému ČSRU ke dni konání utkání. Každý trenér musí mít platnou licenci 
trenéra v informačním systému ČSRU ke dni konání utkání. 
 
Za plnění povinností stanovených vnitřními předpisy ČSRU odpovídají kluby účastnící se na 
společenství společně a nerozdílně.  Ve společenství, kterého se účastní stejný klub, může nastoupit 
jen takový hráč, který nenastoupil v základní sestavě v utkání stejného klubu, jeden nebo dva dny 
před utkáním tohoto společenství.    
 
11. Systém soutěže: 
Základní část: 
Týmy jsou rozděleny po čtyřech do pěti výkonnostních skupiny. 
Hraje se jednokolově, 3 kola (3 utkání), dle Bergerových tabulek 
– týmy nasazené na prvních dvou místech ve skupině hrají 2 utkání doma a 1venku 
– týmy nasazené na třetím a čtvrtém místě hrají 1 utkání doma a 2 venku 
Pořadí je určováno dle čl. 116 odstavec 1. SŘR. 
 
Nadstavbová část: 
- čtvrtfinále 
Podle umístění v tabulce, se týmy z vyšší skupiny utkají s týmy z nižší skupiny o postup do semifinále. 
A4 vs B1, A3 vs B2, B3 vs C2, B4 vs C1, C3 vs D2, C4 vs D1, D3 vs E2, D4 vs E1 - hraje se na 2 kola – 1 
utkání doma a 1 utkání venku 
A1 vs A2, E3 vs E4 - hraje se na 1 utkání o nasazení pro semifinále 
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- semifinále 
Vítězové čtvrtfinále hrají semifinále vyšší skupiny, poražení ve čtvrtfinále hrají semifinále nižší skupiny 
- 2 kola – 1 utkání doma + 1 utkání venku 
 
V případě rovnosti skóre v obou utkáních rozhoduje: 

a) vyšší počet položených pětek 
b) rozdíl položených a obdržených pětek 
c) nižší počet obdržených pětek 
d) nižší počet obdržených žlutých nebo červených karet 
e) los 

 
- finále (o umístění) 
Vítězové semifinále hrají o 1. místo. Poražení semifinalisté hrají o 3. místo.  
1 kolo – 1 utkání (nasazení domácího prostředí dle lepšího výsledku v semifinále) 
 
Utkání se hrají do úplného rozhodnutí dle čl. 116 odstavec 3. SŘR. 
 
12. Hodnocení výsledků: 
Základní část:  
Čtyři body za výhru, dva body za remízu, nula bodů za prohru. 
Bonusové body: jeden bod za 4 a více položení, jeden bod za prohru o 7 a méně bodů. Bonusy se 
vzájemně nevylučují. 
Nadstavbová část: podle čl. 116. odst. 3 SŘR 
Kontumace: při kontumačním výsledku se přiznává vítěznému mužstvu 5 bodů a aktivní skóre 30:0. 
Provinivšímu se mužstvu (popř. oběma) se započítává minus 1 bod a pasivní skóre 0:30. Dojde-li k 
ukončení utkání a k následné kontumaci, neprovinivšímu se mužstvu, je-li to pro něj výhodnější, se 
započítává skóre a body za výsledek dosažený na hřišti. 
Při vyhlášení kontumačního výsledku z důvodu nedostavení se družstva k zápasu se přiznává 
neprovinivšímu mužstvu 5 bodů a aktivní skóre 35:0 (5 trestných pětek). Provinivšímu mužstvu se 
odečítá 1 bod v tabulce, připíše se mu pasivní skóre 0:35 a bude disciplinárně potrestáno. 
 
13. Postup a sestup 
Týmy se o postup/sestup utkávají ve čtvrtfinále.  
 
14. Hlášení utkání: 
Podle čl. 67 SŘR nejméně 12 dnů před termínem utkání (v případě play-off neprodleně po zveřejnění 
oběžníku STK z předchozího kola). A to soupeři a na centrální adresu informačního systému 
hlasenky@rugbyunion.cz (Apelujeme na sekretáře, aby v rámci lepší informovanosti zasílali hlášenky 
dříve jak 12 dní před zápasem.). 
 
15. Delegace rozhodčích: 
Sbor rozhodčích ragby ČSRU – Tomáš Tůma, e-mail: srr@rugbyunion.cz 
 
16. Námitky: 
Podávají se a vyřizují dle SŘR ČSRU. 
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17. Hodnocení soutěže 
Kluby, které se této soutěže zúčastní, jsou povinny zaslat zhodnocení soutěže řídící STK nejpozději do 
14 dnů od ukončení celé soutěže. 
 
18. Titul a ceny: 
Skupina A: 
Vítěz skupiny A získává „Cup“ – „Pohár“ 
Vítěz skupiny B získává „Plate“ – „Talíř“ 
Vítěz skupiny C získává „Bowl“ – „Mísu“ 
Vítěz skupiny D získává „Shield“ – „Štít“ 
Vítěz skupiny E získává „Spoon“ – „Lžíci“ 
 
19. Různé poznámky: 
Pořadatel je povinen ihned po skončení utkání zaslat výsledek utkání ve tvaru konečné skóre, 
poločasové skóre, položené pětky na vysledky@rugbyunion.cz, vzor: 12:10(7:0) 2:2 
 
Povinnost pořadatele zajistit přítomnost kvalifikované zdravotní služby s potřebným lékařským 
vybavením pro poskytnutí první pomoci včetně připravených nosítek. První pomoc je zdravotní služba 
povinna poskytnout příslušníkům obou družstev, nemají-li vlastního lékaře či zdravotníka. Zdravotní 
služba musí být viditelně označena výraznou vestou s křížem a před zahájením zápasu představena 
zástupcům pořádajícího i hostujícího družstva. Bez přítomnosti zdravotní služby nesmí být sportovní 
akce zahájena. V případě vážného zranění hráče je povinností pořádajícího klubu zabezpečit rychlý 
převoz zraněného k ošetření. Doporučuje se přítomnost sanitního vozu na místě probíhající sportovní 
akce. 
 
Skupina A a B: 
Pořadatel je povinen nejpozději 12 hodin před utkáním vyplnit v informačním systému České 
rugbyové unie (dále jen IS ČSRU) v zápisu utkání místo konání, jméno pořadatele a zdravotní službu 
(osobu nebo společnost). Oba týmy vyplní v  zápisu o utkání nominaci hráčů nejpozději 24 hodin před 
výkopem utkání (změny v zápise jsou možné do začátku utkání). Po konci utkání rozhodčí vyplní zápis 
utkání prostřednictvím informačního systému a zástupci obou klubů potvrdí správnost svým PIN 
kódem vygenerovaným prostřednictvím IS ČSRU. 
 
Skupina C, D a E: 
Pořadatel je povinen ihned po skončení utkání zaslat zápis z utkání ve formátu Excel na elektronickou 
adresu stk@rugbyunion.cz. 
 
20. Vítěz předchozího ročníku: 
RC Praga Praha 
 
21. Schvalovací doložka: 
Schválil STK ČSRU dne 26.08 2022 
 
V Praze 26/02/2022 
Antonín Brabec 
Předseda STK ČSRU 


