
REGULAMIN 

 Międzynarodowego Turnieju BUFAB Rugby Amber Cup 2020   

w Gdańsk/Sopot 3&4.10.2020 

 

 
 

 

 

!!!Organizator wymaga dokładnego przeczytania regulaminu przez 

każdego uczestnika rozgrywek !!!!  

 

ORGANIZATOR: Fundacja Impuls, Ministerstwo Sportu, Miasto Gdańsk oraz  RC 

Lechia Gdańsk  
 
MIEJSCE ROZGRYWEK: Stadion GOKF Ul. Grunwaldzka 244 Gdańsk oraz 

stadion  MKS Ogniwo Sopot , Ul. Jana z Kolna 18   
 
CEL IMPREZY:  
Popularyzacja Rugby na Pomorzu oraz miasta Gdańsk i umożliwienie 

młodzieży udziału w atrakcyjnej formie czynnego wypoczynku i sportowej 

rywalizacji z drużynami z innych państw europejskich.  

Wyłonienie zwycięzcy w kategorii U11 , U12 ,U14 i U16 turnieju Rugby 

Amber Cup 2020 oraz II, III ,IV, V , VI ,VII, VIII, IX , X, XI i XII drużyny w 

turnieju. 
 
UCZESTNICTWO: 

1. W Turnieju może brać udział maksymalna liczba drużyn: 
2. 12 w kategorii U11 chłopców, 
3. 12 w kategorii U12 chłopców,  
4. 8 w kategorii U14 chłopców,  
5. 8 w kategorii U16 chłopców, 



6. W Turnieju mogą brać udział drużyny klubowe oraz reprezentacje krajów, bądź 
regionów Rugby w kategoriach do lat:  

• U11 roczniki 2010, 2011 i 2012, 

•  U12 - 2009 ,  

• U14 - 2007 i 2008,  

• U16 - 2005 i 2006   
 

. I. WARUNKI UDZIAŁU 

1. Drużyna musi zgłosić do rozgrywek przynajmniej 15 zawodników, przy czym 

skład nie może przekraczać 24 osób w kategorii U14 oraz 15 w kategorii U16. 

Dopuszczalny jest udział:  
–  Dozwolony jest udział dziewczyn w kategorii U14 roczniki 2007 i 2006. 

 

2. Każda z drużyn musi mieć kapitana (kierownika), który będzie 

informowany przez organizatorów o dalszym przebiegu rozgrywek oraz 

innych sprawach organizacyjnych.  
3. W celu zgłoszenia drużyny do rozgrywek należy czytelnie 

wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ która była załączona do 

zaproszenia na turniej Rugby Amber Cup  i przesłać poczta 

elektroniczną do Organizatora turnieju rugbyambercup@wp.pl. 

 

4. Organizator nie odpowiada za ubezpieczenie zdrowotne 

zawodników.  

5.Każda drużyna Polska i zagraniczna musi posiadać własne 

ubezpieczenie na czas rozgrywania turnieju.  

6.Kazda drużyna musi posiadać trenera i kierownika drużyny  

7.Opiekunem może być tylko osoba dorosła (ukończone 18 lat)  
8.Uprawnionym do gry jest wyłącznie zawodnik wpisany do karty zgłoszeniowej 

drużyny. 

9.Zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny podczas trwania turnieju. 

10. Zgłoszenie do rozgrywek oraz udział w turnieju jest jednoznaczne z przyjęciem 

zasad i reguł zawartych w regulaminie i przepisach gry. 

10. Drużyna potwierdza swój udział wpłacając wpisowe 100 PLN za jedną drużynę 

najpóźniej do 1 października 2020 na wskazane przez organizatora konto akceptując 

jednoznacznie w ten sposób regulamin turnieju i zawodów Rugby Amber Cup.   

11. Wpłata wpisowego nie jest zwrotna po 29.09.2020  

 
 
 

 

 

mailto:rugbyambercup@wp.pl


 

 

 

 

 

ORGANIZACJA ROZGRYWEK, 

Rozgrywki zostaną przeprowadzone 3.10.2020r. o godz. 9.00 do 17:00 – faza 

grupowa, stadion GOKF Gdańsk 4.10.2020 o godz 9:00 do 15:30 faza 

pucharowa i finały, stadion GOKF Gdańsk.   

3.10.2020r. o godz. 9:00 do 16:00 faza grupowa i pucharowa stadion MKS 

Ogniwo Sopot.   

1. Dokładny system rozgrywania zawodów, zostanie podany 26.09.2020. 

2. Czas trwania meczu to 1 połowa x 17 minut dla kategorii U14 i U16  

3. Mecze finałowe o 1 miejsce w kategorii u14 i u16 rozegrane zostaną 2x10 minut z 

2 min przerwą pomiędzy połowami.  

4. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 2 pkt, 

przegrana 1 pkt, walkower 0, O kolejności w tabeli decyduje w 

kolejności:  
– ilość zdobytych punktów,  
– wynik bezpośredniego pojedynku między drużynami (w przypadku 3 lub więcej 

drużyn “mała tabela” uwzględniająca wyniki bezpośrednich pojedynków),  
– ilość punktów dodatnich wynikająca z różnicy punktów zdobytych i straconych,  
– ilość zdobytych przełożeń w turnieju,  
– konkurs rzutów karnych ( drop gol ) – informacje w przepisach gry  

 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1.W przypadku nieprzestrzegania regulaminu i przepisów organizator ma prawo:   
•weryfikacji wyniku meczu,  
•dyskwalifikacji zawodnika z meczu bądź turnieju. 

2.Stan zdrowia: 

3.Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki 

wynikające z udziału w zajęciach osób chorych oraz skutki wypadków 

przed, po i w czasie gry. 

4.Organizator ma prawo do sprawdzenia tożsamości osób zgłoszonych do meczu.  

5.Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator. 

6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie 

obiektu. 

7. Turniej jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i następstw 

nieszczęśliwych wypadków.  
8.Na zakończenie turnieju uczestnicy otrzymają puchary i medale oraz ciepły posiłek 
9. Organizator nie wyraża zgody na udział zawodników nie będących zawodnikami 
danego klubu – bez wcześniejszej konsultacji z organizatorem  



10. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu.  

 

 

 

 

PRZEPISY GRY  
1. Turniej odbywa się na boisku MKS Ogniwo Sopot Ul. Jana z Kolna 18 w Sopocie. 

Na Pełnowymiarowym boisku 105x 62 takim samym dla kategorii U14 i U16.   
2. Zespoły występują w trzynastoosobowych składach odpowiednio dla 
kategorii U14 i dziesięcioosobowych U16 Gra może być rozpoczęta w 
sytuacji, gdy drużyna liczy 12 zawodników. 

- Ilość zmian zawodników z pola podczas trwania meczu jest nieograniczona oraz 

wymaga przerwy w grze. 

- Zawodnik, który został zmieniony może powtórnie wrócić na boisko podczas 

kolejnej zmiany.  
  

3. Czas gry/meczu – 1  17 min. Bez przerwy w trakcie meczu. 
 

4. Zabronione jest stosowanie obuwia z wkręcanymi kołkami o długości wkrętów 
dłuższej niż 22 mm.). Sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika do gry 
występującego w nieprawidłowym obuwiu. 

- Zawodnik nie może nosić na sobie czegokolwiek, co mogłoby zagrozić 

bezpieczeństwu innych zawodników. 
5. Obowiązują przepisy gry Rugby Europe oraz PZRugby z zastrzeżeniem: 

• Zawodnicy w kategorii U14 nie wynoszą w autach (tylko do zbicia bądź 
chwytu) 

• Dozwolone wynoszenie w kategorii U16 w autach  
• Młyny w kategorii U14 nie pchane  
• Młynarze w kategorii U14 mogą walczyć o piłkę, jeżeli wrzut był 

nieprawidłowy.  
• Młyny w kategorii U16 pchane max 1,5 metra  
• Rzut Karny odpowiednio dla kategorii U14 i U16 wykonywany jest z Drop 

gola na bramkę (kop z kozła), (zabronione jest używanie podstawki, 
piasku,)  

• Rzut karny/Drop Gol wykonywany jest z miejsca przewinienia 
• Czerwona kartka wyklucza zawodnika tylko w następnym spotkaniu.  
• Żółta kartka – 2 minuty kary dla zawodnika, 2 żółte kartki w meczu nie 

wykluczają zawodnika z następnego spotkania  
• W meczach fazy pucharowej/playoff przy wyniku remisowym konkurs 

rzutów karnych (drop gol) – z 22 metra na wprost słupów 3 różnych 
zawodników wyznaczonych przez trenerów.  

• Jeżeli po 3 seriach rzutów będzie wynik remisowy to konkurs toczy się, aż 
któraś z drużyn przegra pojedynczą serię.  

• Konkurs rzutów odbędzie się na bramkę wskazaną przez sędziego.   
6. Mecze będą sędziowane przez arbitrów wyznaczonych przez kolegium 

sędziów PZRugby. 



7. Przepisy gry dla miniżaka U10 i żak U12  takie same jak na stronie PZRugby 

z wyjątkiem:  

• Czas gry dla u11 – 8 minut jedna połowa oraz U12 -12 minut jedna 

połowa  

• W meczach fazy pucharowej, drużyny grają do pierwszego decydującego 

przyłożenia. 

• Zmiany w czasie gry są „hokejowe” ale tylko i wyłącznie w przypadku 

kontuzji oraz zatrzymanej akcji.  

 

 

 

 

 

 

Organizacja na czas turnieju Bufab Rugby Amber Cup 2020 w podwyższonym 
reżimie sanitarnym.  
 

1. Na czas powyższego reżimu w dnia 3-4 października 2020 zawodnicy poza 

boiskiem zobowiązani są do posiadania i noszenia maseczki na ustach i nosie.  

2. Drużyny zostaną przydzielone do osobnych namiotów bądź szatni w czasie 

trwania turnieju.  

3. Przed pierwszym meczem I i II dnia będzie badana uczestnikom temperatura.  

4. W czasie trwania turnieju obowiązuje zakaz opuszczania obiektu sportowego 

GOKF oraz Stadionu MKS Ogniwo Sopot.  

5. Drużyny zobowiązane są do przekazania organizatorowi imiennych list z 

zawodnikami biorącymi udział w turnieju Bufab Rugby Amber Cup 2020.  

6. Wszystkim zawodnikom i osobom towarzyszącym zapewnione są posiłki w 

stołówce GOKF ul. Grunwaldzka 244, kategorii U14 i U16  oraz Jana z Kolna 18 

w Sopocie dla kategorii U11 i U12  

7. Posiłki będą wydawane o różnych porach tak by przed i po posiłku 

zdezynfekować stoły oraz pomieszczenie stołówki.  

8. W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy, którzy przed I meczem w turnieju 

będą mieć temperaturę poniżej 37,2” C.   

9. W czasie trwania turnieju zapewnione zostaną środki dezynfekujące przy 

wejściu na główną płytę stadionu w szatniach oraz przy stoliku sędziowskim  

10. W czasie trwania turnieju zapewniona będzie opieka medyczna która będzie 

sprawdzała w przypadku zakażenia koronawirusem stan zawodników oraz 

osób przebywających na obiektach GOKF oraz Stadionu MKS Ogniwo Sopot.  



 


