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PYRF U12 jaro 2022 
 

ROZPIS TURNAJE  
 

Organizátor turnaje: Rugby Klub Petrovice ve spolupráci s Prague Youth Rugby Festival 
 
Hlavní pořadatel: Lukáš Bednář email: lukas.bednar@gmail.com tel 606 770 534 
 
Datum a místo turnaje: sobota 9. dubna 2022, Stadion RK Petrovice, Grammova 2, 109 00 Praha 10 
Petrovice 
 
Přihlášené týmy: 
RC Sparta Praha, RG Heidelberg, TJ Sokol Mariánské Hory, Heidelberger RK, RC Přelouč RC Dragon 
Brno, RA Brno, RC Bystrc, RC Mountfield Říčany, Sportclub Frankfurt 1880 e.V., TSV Handschuhsheim, 
JIMI RC Vyškov, Berliner rugby club, RC Slavia Praha, AMMOR Sport, RC Praga Praha, Berliner SV 1892 
Rugby, RK Petrovice, RC Zlín, TSV Handschuhsheim, RC Tatra Smíchov, Rugby club "Vairas", RC České 
Budějovice 
 
Podmínky startu: startují hráči chlapci narození v období od 1.1.2010 do 31.12.2011 včetně, dívky 
narozené v období 1.1.2009 do 31.12.2011 včetně. Hráči týmů sdružených v ČSRU musí mít platnou 
licenci člena ČSRU s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší než 1 rok (9.4.2021).  Vedoucí týmů 
soupisku donesou vytištěnou a hlavním trenérem či vedoucím týmu podepsanou k zápisu před turnajem. 
Klubová příslušnost hráče se nezjišťuje. Každý tým má svou soupisku (tedy Tatra, Petrovice atp. vytvoří 
soupisky dvě pro každý tým soupisku zvlášť), přebíhání hráčů z jednoho týmu do druhého, byť téhož klubu 
je zakázáno pod sankcí kontumace utkání.  
 
Časový harmonogram turnaje: 
8.30 otevření areálu 
9.00 – 9.30 zápis k turnaji, trenéři odevzdají podepsané soupisky dle výše uvedeného 
9.45 - schůzka trenérů v klubovně 
10.00 - výkop prvních utkání 
10,00 – 12,50 utkání v kvalifikačních skupinách 
11.30 - 13,40 obědy 
13.40 – 16,45 utkání ve finálových skupinách 
17.00 – 17.30 finálová utkání 
Cca 17.45 h. -  vyhlášení a slavnostní ukončení turnaje 
 
Hrací systém turnaje:  
Turnaj je soutěžní 
Základní kvalifikační skupiny  - 2 skupiny po 5 týmech, hraje každý s každým, hrací čas utkání 
v kvalifikačních skupinách (A, B) je 1x 7 minut, obě skupiny hrají na hřišti A. 4 skupiny po 4 týmech, hraje 
každý s každým, hrací čas utkání v kvalifikačních skupinách (C, D, E, F) je 1x 9 minut, skupiny C a D hrají 
na hřišti B, hřiště B je dále od klubovny, skupiny E a F hrají na hřišti C, hřiště C je ve volném prostoru za 
zadním háčkem. 
Finálové skupiny o celkové umístění.- 2 skupiny po 5 týmech (Cup A,Cup B), hraje každý s každým, 
hrací čas utkání ve skupinách o umístění je 1x 7 minut, obě skupiny hrají na hřišti A. 4 skupiny po 4 
týmech, hraje každý s každým, hrací čas utkání ve skupinách o umístění (Plate A, Plate B, Bowl A, Bowl B) 
je 1x 9 minut, skupiny Plate A, Plate B hrají na hřišti B, hřiště B je dále od klubovny, skupiny Bowl A, Bowl 
B hrají na hřišti C, hřiště C je ve volném prostoru za zadním háčkem. 
 
Bodování výsledku utkání: výhra 3 body, remíza 2 body, prohra 1 bod. V případě nenastoupení 
družstva k utkání se nastoupenému družstvu počítá skóre 5:0 a 3 body, nenastoupenému družstvu 
skóre 0:5 a 0 bodů. 



www.pyrf.webnode.cz              pyrf@estec.cz

 

Kvalifikační skupina A a B 
Skupina s 5 týmy: škrtá se zápas s posledním ve skupině, tím se srovná počet zápasů se skupinami se 4 
týmy. Následně se porovná bodový zisk ve všech kvalifikačních skupinách a dojde k porovnání bodového 
zisku a rozdělení do odpolední části (skupiny podle pořadí). 
 
Skupina Cup (A/B) 
1. místo skupina "A" - "F" a 4. nejlepší týmy z 2. místa. 
Skupina Plate (A/B) 
Dvě 2. místa a všechna 3. místa. 
Skupina Bowl (A/B) 
Všechna 4. místa a dvě 5. místa. 
 
Podle konečného pořadí ve skupinách bude vytvořeno celkové pořadí. Vyhlašují se 1. tři místa v celkovém 
pořadí a cena Fair play. 
 
 
V případě rovnosti bodů ve skupině rozhodují o umístění v tomto pořadí následující skutečnosti: 
a) Větší rozdíl dosažených a obdržených položení (v případě záporného čísla menší) ve 
skupině 
b) je-li a) shodné pak větší počet dosažených položení ve skupině 
c) je-li a) i b) shodné pak výsledek vzájemného utkání 
d) je-li a) i b) i c) shodné pak menší počet v turnaji vyloučených hráčů 
e) je-li a) i b) i c) i d) shodné pak větší počet na soupisce napsaných hráčů mladšího ročníku (2011) 
f)  je-li a) i b) i c) i d) i e) shodné pak los 
 
Pravidla: “Popis změn pravidel dětí U6-U12” ze dne 28.6.2020, kategorie U12 podzim, s mlýny a auty. 
 
Rozhodčí: Burnard, Lacina, Hejtmánek, Šedina, Dvořák  
 
Technicko-organizační náležitosti:  

- Zahraniční týmy budou mít přiděleny šatny v klubovně, moravské týmy budou mít přidělené stany, 
ostatní týmy prosíme, aby si přivezly své stany a ty postavili na vant nad hřištěm resp. úplně vzadu 
za hřištěm C. 

- Parkování – vjezd do ulice Grammova bude zakázán s výjimkou zásobování, využijte prosím 
přilehlá parkoviště, a to u zastávky MHD Newtonova, v ulici Morseova – nad Sokolovnou, či v ulici 
Dopplerova – mezi školami, toto parkoviště je vhodné i pro autobusy. Všechna tato parkoviště jsou 
zdarma 

- Obědy 11.30 až 13.40 h. 
- Na hrací plochu celého hřiště je povolen vstup pouze rozhodčím, hráčů, trenérům, zapisovatelům, 

organizátorům, prosíme upozorněte rodiče hráčů, aby utkání sledovali z tribuny či z přilehlých 
prostor hřiště 

 
S pozdravem rugby zdar! 
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