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Směrnice výkonného výboru ČSRU o soutěžích mládeže ČSRU

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Tato směrnice výkonného výboru České rugbyové unie je souhrnem všech sportovně technických předpisů
platných pro pořádání a řízení mládežnických klubových soutěží ragby organizovaných v rámci České
rugbyové unie (dále jen ČSRU) na území České republiky.
2. Směrnice je platná a závazná pro všechny kluby a členy ČSRU.
3. Doplňky a změny této směrnice schvaluje výkonný výbor ČSRU na základě návrhu sportovního ředitele ČSRU
po projednání s komisí mládeže a trenérsko-metodickou komisí.
Článek 1
1.

VĚKOVÉ KATEGORIE MLÁDEŽE

Pro ragby jsou v ČSRU stanoveny následující chlapecké věkové kategorie:


muži - v roce zahájení soutěže dovršili nebo dovrší 18 let



starší dorost (U18, junioři) – v roce zahájení soutěže dovršili nebo dovrší 16 nebo 17 let



mladší dorost (U16, kadeti) – v roce zahájení soutěže dovršili nebo dovrší 14 nebo 15 let



starší žáci (U14) – v roce zahájení soutěže dovršili nebo dovrší 12 nebo 13 let



mladší žáci (U12) – v roce zahájení soutěže dovršili nebo dovrší 10 nebo 11 let



starší přípravky (U10) – v roce zahájení soutěže dovršili nebo dovrší 8 nebo 9 let



mladší přípravky (U8) – v roce zahájení soutěže dovršili nebo dovrší 6 nebo 7 let



minipřípravky (U6) – v roce zahájení soutěže dovršili nebo dovrší 4 nebo 5 let

Mladší děti se mohou účastnit soutěží mimo soutěží ragby.
2.

3.

4.

Pro dívky jsou stanoveny následující věkové kategorie:


ženy – v roce zahájení soutěže dovršili nebo dovrší 18 let



starší dorostenky (U18, juniorky) – v roce zahájení soutěže dovršili nebo dovrší 15, 16 nebo 17 let



starší žákyně – v roce zahájení soutěže dovršili nebo dovrší 12, 13 nebo 14 let

Chlapci a dívky mohou hrát společně v těchto kategoriích:


starší žáci společně se staršími žákyněmi



mladší žáci



starší přípravky



mladší přípravky



minipřípravky

Vhodnost mimořádného ostaršení o více než jeden rok se posuzuje výlučně z hlediska hráče samotného.
Důvodem pro mimořádné ostaršení může být zejména mimořádný fyzický nebo herní vývoj hráče, nesmí
však být na úkor zdraví hráče. V případě ostaršení o více než jeden rok:
a)

musí být z vyjádření lékaře zřejmé, že se zabýval ostaršením o dobu odpovídají žádosti o ostaršení, a
že s takovým ostaršením souhlasí,

b)

musí být provedeno zhodnocení obdobně podle čl. 2 odst. 1 písm. a) až c) této směrnice.

Součástí zhodnocení je i pohovor s hráčem a jeho zákonným zástupcem, ledaže příslušná komi-se rozhodne,
že ostaršení je možné i bez tohoto pohovoru. Pokud hráč spadá do věkové katego-rie, ve které ČSRU
sestavuje reprezentační výběr, přihlédne se k vyjádření trenéra reprezentace příslušné věkové kategorie.
Součástí rozhodnutí o ostaršení může být stanovení podmínek nebo časového omezení platnosti ostaršení.
Pokud žádosti o ostaršení není vyhověno, vydá o tom příslušný orgán bez zbytečného odkladu rozhodnutí,
proti kterému je přípustné odvolání.
Ostaršením o více než jeden rok je míněno ostaršení hráče mladšího ročníku jedné kategorie do vyšší
kategorie a ostaršení o více než jednu kategorii.
5.

Pokud to připustí rozpis soutěže, mohou ostaršení hráči kdykoliv během ročníku soutěže, ve které jim bylo
povoleno ostaršení do vyšší věkové kategorie, startovat za svoji původní kategorii.

Článek 2
1.

ZAŘAZENÍ DO NIŽŠÍ VĚKOVÉ KATEGORIE

Zařazení do nižší věkové kategorie je možné pouze v mimořádných případech a pouze pokud byla hráči
dětským lékařem diagnostikována růstová retardace (o jeden rok nebo více let) a současně je provedeno
zhodnocení, které vezme v úvahu:
a)

sociální a osobní vývoj hráče,

b)

fyzický vývoj hráče v porovnání s ostatními členy týmu a dané kategorie,

c)

dovednosti hráče,

d)

dopad, jaký by mělo zařazení hráče do nižší věkové kategorie na ostatní členy týmu a soupeře.

Článek 3

HRACÍ DOBA MLÁDEŽNICKÝCH DRUŽSTEV
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Pokud nestanoví předpis Komise mládeže jinak, platí pro mládežnické soutěže následující ustanovení o hrací
době:
Starší dorost 2x35 minut přestávka 10 min.
Mladší dorost 2x30 minut přestávka 10 min.
Starší žáci 2x20 minut přestávka 5 min.
V mistrovských a jiných soutěžích výše uvedených kategorií hraných turnajovým způsobem určí hrací dobu
rozpis soutěže.
Mladší žáci 60 minut na turnaj, jehož trvání nepřesáhne 4 hodiny, 75 minut na celodenní turnaj.
Starší přípravka 45 minut na turnaj, jehož trvání nepřesáhne 4 hodiny, 55 minut na celodenní turnaj.
Mladší přípravka 35 minut na turnaj, jehož trvání nepřesáhne 4 hodiny, 45 minut na celodenní turnaj.
Minipřípravka 30 minut na turnaj.
Článek 4

PRAVIDLA V MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍCH

1.

U soutěží staršího dorostu, mladšího dorostu a starších žáků se hraje podle pravidel ragby pro 15 hráčů,
pokud Komise mládeže nevydá úpravy pravidel i pro tyto kategorie.

2.

Počet hráčů v kategoriích dorostu je 15, v kategorii starších žáků určuje počet hráčů rozpis soutěže nebo
úpravy pravidel vydané Komisí mládeže.

3.

V soutěžích mladších žáků a přípravek určuje pravidla rozpis dané soutěže nebo úpravy pravidel vydané
Komisí mládeže.

Článek 5

SOUTĚŽE MLÁDEŽE

1.

Mládežnické soutěže zahrnují soutěže dorostu a soutěže staršího žactva.

2.

Kategorie mladších žáků a přípravek jsou nesoutěžní.

3.

Soutěže mládeže se rozdělují do následujících skupin:

4.



přebornické,



pohárové,



přátelské,



mezinárodní.

Dorostenecké a žákovské mistrovské soutěže jsou řízeny podle čl. 27 SŘ a rozdělují se do těchto tříd:


oblastní přebory - hrají se dlouhodobě systémem, který určí řídící STK v rozpisu v rozpisu soutěže,



dlouhodobý přebor České republiky - hraje se dlouhodobě systémem, který určí řídící STK v rozpisu
soutěže,



finále přeboru České republiky.

5.

Pohárové soutěže se organizují podle podmínek příslušné oblasti. Soutěž organizuje příslušná oblastní STK
popř. STK VV ČSRU.

6.

Přátelské dorostenecké a žákovské soutěže organizují kluby nebo KM ČSRU v podobě utkání vybraných
družstev.

7.

Mezinárodní dorostenecké a žákovské soutěže se organizují v podobě turnajů se zahraničními soupeři.
Mezinárodní styk nesmí narušit mistrovské soutěže a musí být v souladu se sportovním kalendářem ČSRU.

Článek 6
1.

POČET DRUŽSTEV V SOUTĚŽÍCH

Maximální počet družstev v jednotlivých mistrovských soutěžích tento:
a) finále přeboru ČR - 4 družstva,
b) dlouhodobý přebor ČR - do 8 družstev,
c) oblastní přebor - do 10 družstev,
d) přebory krajů - do 10 družstev.

2.

Pokud by se počet družstev přihlášených do oblastního (krajského) přeboru zvýšil nad 10, musejí být v
oblasti (kraji) vytvořeny dvě soutěžní skupiny. Ke konečné tabulce předchozího ročníku soutěže se zařadí
nově přihlášená družstva, a to na 11. a další místa. Tabulka se pak rozdělí na dvě poloviny a družstva horní
poloviny tabulky pak vytvoří mistrovskou soutěž vyšší třídy (s právem prvních dvou družstev na postup do
finále přeboru ČR), ostatní družstva vytvoří soutěž nižší třídy. V případě lichého počtu přihlášených družstev
musí být do soutěže vyšší třídy zařazen sudý počet družstev.

3.

Nejnižší počet družstev pro oblastní (krajské) soutěže se stanoví na 3 družstva. Pro nižší počet družstev
se mistrovské soutěže neorganizují.

Článek 7

POSTUPY A SESTUPY V DOROSTENECKÝCH SOUTĚŽÍCH
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1.

Platí následující:
a) do dlouhodobého přeboru ČR postupuje vítěz kvalifikace mezi vítězi oblastních přeborů. Družstvo, které
se umístilo na posledním místě dlouhodobého přeboru ČR, sestupuje do příslušné oblastní soutěže;
b) do oblastních soutěží postupuje přímo vítěz kvalifikace mezi vítězi krajských přeborů. Družstvo, které
se umístilo na posledním místě oblastního přeboru, sestupuje do příslušné skupiny krajského přeboru.

2.

Pro jednorázové soutěže platí, že počet družstev postupujících do finálového turnaje přeboru ČR dorostu a
starších žáků určí rozpisy příslušných oblastních soutěží. V případě, že počet družstev v jedné oblasti
převýší počet družstev ve druhé oblasti v poměru větším než 2:1, postoupí z této oblasti do finálového
turnaje 3 družstva a ze slaběji obsazené oblastní soutěže pouze 1 družstvo.

Článek 8
a)

HRACÍ SYSTÉM FINÁLOVÝCH TURNAJŮ PŘEBORU ČR

Pokud rozpis soutěže neurčí jinak, starší dorost, mladší dorost a starší žáci hrají vyřazovacím způsobem:
1. z Čech - 2. z Moravy
1. z Moravy - 2. z Čech
Vítězové se střetnou o 1. a 2. místo, poražení o 3. a 4. místo.

b)

V kategorii mladších žáků, která je nesoutěžní, lze pořádat otevřené celostátní turnaje, které mohou být
označeny jako mistrovství ČR mladších žáků.

Článek 9

VÝSTROJ HRÁČŮ V MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORIÍCH

V soutěžích mládeže startují hráči ve stejné výstroji jako dospělí dle čl. 76 a) SŘ.
Článek 10 Soupisky
V kategoriích přípravek je povinností zaslat s přihlášením týmu na turnaj jeho organizátorovi soupisku hráčů,
obsahující jméno a příjmení, datum narození a číslo licence, pokud ji hráč má.
Článek 11 Přechodná ustanovení
Ostaršení hráčů mládežnických kategorií o více než jeden rok vydaná před 1. 7. 2015, zanikají uplynutím tří
měsíců od účinnosti těchto změn, pokud nebudou do uplynutí této lhůty splněny podmínky podle článku 1 odst.
4. (vyjádření lékaře, zhodnocení). Ostaršení nezanikne, pokud hráč v této lhůtě dovrší věk dostatečný pro
ostaršení podle článku 140 odst. 1 Soutěžního řádu.
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2015.
David Frydrych v.r.
Poznámka k úplnému znění:
Změna schválená výkonným výborem dne 2. prosince 2015, která mimo jiné doplnila článek 11, nabyla účinnosti
patnáctým dnem po schválení, tedy dnem 17. prosince 2015. Lhůta podle článku 11 pro dodatečné splnění
podmínek pro ostaršení v případě ostaršení o více než jeden rok vydaných před 1. července 2015 tak končí
dnem 17. března 2016.
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