Pravidla ragby mládeže U6-U12 2020

(1)

U6

U8

U10

U12

ROZMĚRY HŘIŠTĚ

22 × 6 m (3 hráči)
22 × 8 m (4 hráči)

35 × 15 m

40 × 25 m

55 × 40 m (9 hráčů)
55 × 45 m (10 hráčů)

POČET HRÁČŮ(2)

3 (5)

5

6

9 (podzim)
10 (jaro)

VELIKOST MÍČE

3

3

3

4

ZPŮSOB ROZEHRÁNÍ

TAP(3)

TAP(3)

TAP(3)

pokopnutí / mlýn / autové vhazování

ODSTUP OBRANY

minimálně 5 m

minimálně 5 m

minimálně 8 m

minimálně 10 m

PŘEDHOZ

NE – přihrávka dopředu a úmyslný předhoz platí

NE – přihrávka dopředu a úmyslný předhoz platí

ANO

ANO

ZÓNY SKLÁDKY

Zelená – od pasu dolů, OK
Oranžová – od pasu k podpaží, UPOZORNĚNÍ(4)
Červená – od podpaží nahoru, TK

Zelená – od pasu dolů, OK
Oranžová – od pasu k podpaží, UPOZORNĚNÍ(4)
Červená – od podpaží nahoru, TK

Zelená – od pasu dolů, OK
Oranžová – od pasu k podpaží, UPOZORNĚNÍ(4)
Červená – od podpaží nahoru, TK

Zelená – od pasu dolů, OK
Oranžová – od pasu k podpaží, UPOZORNĚNÍ(4)
Červená – od podpaží nahoru, TK

PRORÁŽENÍ

NE(5)

NE(5)

NE(5)

NE(5)

ODMÍTÁNÍ

NE(5)

NE(5)

NE(5)

NE(5)

BOJ O MÍČ VE SKLÁDCE

NE(5)

NE(5)

NE(5)

ANO

BOJ O MÍČ PO SKLÁDCE

NE(5) – po 5 s neaktivity je míč volný

ANO

ANO

ANO

ATAKOVÁNÍ „9“

NE – je zakázáno atakovat hráče
rozehrávajícího po skládce až do okamžiku,
kdy míč přihraje nebo se rozběhne

NE – je zakázáno atakovat hráče
rozehrávajícího po skládce nebo rucku až
do okamžiku, kdy míč přihraje nebo se rozběhne

NE – je zakázáno atakovat hráče
rozehrávajícího po skládce nebo rucku až
do okamžiku, kdy míč přihraje nebo se rozběhne

NE(5) – je zakázáno atakovat hráče
rozehrávajícího po mlýnu až do okamžiku,
kdy míč přihraje nebo se rozběhne

POČET HRÁČŮ V RUCKU

Ruck je ZAKÁZÁN(5)

1 v 1(5) – pokud ruck následuje po skládce, mohou
se ho účastnit pouze skládající a skládaný; to
platí i v případě, že skládají dva obránci současně

1+1 v 1+1(5) – pokud ruck následuje po skládce,
mohou se ho účastnit pouze skládající a skládaný 1+2 v 1+2(5)
a dále z každého týmu jeden hráč podpory

POČET HRÁČŮ V MAULU

Maul je ZAKÁZÁN(5) – útočící straně je povoleno
připojit se k hráči v kontaktu za účelem předání
míče, max. trvání 3 s

Maul je ZAKÁZÁN(5) – útočící straně je povoleno
připojit se k hráči v kontaktu za účelem předání
míče, max. trvání 3 s

2 v 2(5) – pouze jedno zastavení,
maul bez pohybu vpřed nejvýše 3 s

3 v 3(5) – pouze jedno zastavení,
maul bez pohybu vpřed nejvýše 3 s

MLÝNY

NE

NE

NE

ANO – nesoutěžní, tlak maximálně 0,5 m

POČET HRÁČŮ VE MLÝNU

-

-

-

3 (podzim, vázání 2-1)
5 (jaro, vázání 3-2)

AUTOVÉ VHAZOVÁNÍ

NE

NE

NE

ANO – nesoutěžní, autové seřazení 3+3

HRA NOHOU / KOPY

NE – pouze možnost zastavit míč nohou

ANO – bez zisku území

ANO – bez zisku území

ANO – bez zisku území

VÝKOPY

NE

NE

ANO – kopem z ruky nebo dropem; pokud první
pokus není úspěšný, rozehrává druhá strana
(TAP); tým, který obdržel body si může zvolit
místo výkopu příjem

ANO – dropem; tým, který obdržel body, si může
zvolit místo výkopu příjem

(5)

(5)

(5)

(1) Jedná se o úpravy pravidel od podzimu 2020. Nezmíněná pravidla (např. zákaz vystrkování do autu a roztáčení za dres, squeeze ball atp.) zůstávají beze změn.
(2) Počet náhradníků není omezen, střídání „hokejově“.
(3) TAP je zjednodušený způsob rozehrání poklepnutím (dotykem) míče v rukách o zem nebo o nohu.

Podle dokumentu POPIS ZMĚN PRAVIDEL DĚTÍ 2020, Metodická komise ČSRU, zpracoval Milan Haitman, SRR ČSRU.

(4) Rozhodčí upozorní na správnou techniku skládky, při opakování TK.
(5) Trest: Volný kop.
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