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Oběžník STK ČSRU děti a mládež č. ML/25/2022 ze dne 
31.08.2022    

Regionální turnaje přípravek a mladších žáků  
2022/2023 

 
 

                                   

1. ZÁSADY ORGANIZACE REGIONÁLNÍCH TURNAJŮ (RT) PRO 
KATEGORIE U8, U10 A U12 

 

- Pořadatel turnaje vypíše hlášenku s přihlašovacím formulářem do příslušné skupiny trenérů 
v případě RT OPČ a na kluby v případě RT OPM a to nejlépe 12 dní před konáním turnaje 

samotného. V hlášence je možnost libovolně přihlašovat týmy do jednotlivých výkonnostních 
skupin. V hlášence je i termín, do kterého se mohou jednotlivé týmy přihlašovat 

- RT se hrají ve výkonnostních skupinách A a B v kategoriích U12 a U6 resp. A, B a C 
v kategoriích U10 a U8 (pokud je dostatek týmů na rozdělení do výkonnostních skupin) 

- RT se hrají dle čl. 26a) SŘR rozvojové soutěže 

- Po uzávěrce přihlášek vytvoří pořadatel rozlosování turnaje po výkonnostních skupinách 
(pokud jsou). Není bezpodmínečně nutné, aby se v dané skupině odehrála všechna utkání 

každý s každým. Naopak se doporučuje, a to zejména v kategoriích U12 a U10 aby tomu tak 
nebylo. 

- Hrací doba: (pozor důležité !!) 

Kategorie U12 – Ve výkonnostní skupině A odehraje každý tým dvě utkání s hrací dobou 
2x12 minut, ve výkonnostní skupině B je povoleno, aby tým odehrál utkání 3 s hrací dobou 2x 

8 minut, případně obdobně jako ve výkonnostní skupině A. V předpisu rozlosování jsou 
tabulky pro 3,4 a 5 týmů, s tím že pro 4 týmy jsou dvě varianty, varianta sk.A je určena pro 

skupinu A, ale může se použít i pro nižší výkonnost, klasická varianta pro 4 týmy se pro 

výkonnost A naopak použít nesmí. V případě většího počtu týmů v dané výkonnostní skupině 
se pak tyto rozdělí např. 6 = 3+3, 7 = 4+3 atd … 

Kategorie U10 – Ve výkonnostní skupině A odehraje každý tým maximálně 3 utkání s hrací 
dobou 2x 8 minut v případě je-li sudý počet účastníků, v případě lichého počtu účastníků smí 

týmy odehrát utkání 4 s hrací dobou 2x6 minut. V ostatních výkonnostních skupinách se 
postupuje buď stejně, nebo dle rozlosování dle přiložených tabulek rozpisů. Maximální počet 

týmů v jedné skupině je šest. V případě, že se do některé z výkonnostních skupin přihlásí více 

týmů, než je uvedený maximální počet, je pořadatel povinen rozdělit tuto výkonnostní skupinu 
na další dvě či více (např. B1, B2, B3) tak, aby v jedné skupině nebyl překročen maximální 

počet týmů.  
Kategorie U8 – Pořadatel je povinen provézt rozlosování výhradně dle předepsaných tabulek 

pro kategorii U8. Maximální počet týmů v jednotlivé skupině je u kategorie U8 sedm týmů. 

V případě, že se do některé z výkonnostních skupin přihlásí více týmů, než je uvedený 
maximální počet, je pořadatel povinen rozdělit tuto výkonnostní skupinu na další dvě či více 

(např. B1, B2, B3) tak, aby v jedné skupině nebyl překročen maximální počet týmů. Pořadatel, 
pokud nemá dostatečné hrací plochy na vytvoření patřičného počtu hřišť pro danou kategorii, 

může skupiny rozložit v daném dni i časově. 
Kategorie U6 – minimálně polovina doby určené pro turnaj by měla být zpestřena 

doprovodnými hrami, družstva mohou hrát i utkání, a to náhodně dle domluvy trenérů. 

Kategorie v těchto utkáních může být rozdělena výkonnostně na A a B. 
 

- Pořadatel po uzávěrce přihlášek zveřejní (opět ve skupině trenérů v případě OPČ) rozlosování 
turnaje včetně časů výkopu jednotlivých skupin a utkání. 
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- Je zakázáno vytvářet dodatečně jakékoliv nadstavby (play off) a podobné systémy, které by 

sváděly k výpočtu pořadí ve skupinách. Pokud pořadatel zvolí i prolínací utkání mezi skupinami 
(zejména u čtyřčlenných skupin) jedné výkonnostní kategorie, pak rozepíše tato utkání 

předem, bez ohledu na výsledky dosažené v základních skupinách. 
- V rozlosování se nesmí nic dalšího měnit, hrací doby jednotlivých utkání jsou pevné. 

- Pořadatel je povinen zajistit zapisovatele a rozhodčí (doporučují se rozhodčí MINI Rugby hráči 

ze starších kategorií). V případě, že pořadatel není schopen zajistit dostatečný počet 
rozhodčích, pak utkání rozhodují trenéři zrovna nehrajících týmů dle předem daného rozpisu, 

který vytvoří pořadatel 
- Po ukončení turnaje je povinen pořadatel zveřejnit výsledky odehraných utkání opět ve 

skupině trenérů (v případě OPČ) či zaslat na kluby. Zveřejňovaní výsledků jednotlivých utkání 

je pouze orientační pro potřeby trenérů jednotlivých týmů a případně pro pořadatele dalšího 
RT v pořadí, tak aby byla zajištěna maximální vyrovnanost jednotlivých utkání. Zveřejňování 

výsledků utkání také využívá KM a STK k evidenci účastnících se týmů a pro kluby je 
potvrzením, že se daného turnaje zúčastnily 

- Pořadatel je povinen na turnaji zajistit odbornou zdravotní službu 
- Pořadatel organizuje turnaj na své vlastní náklady, každý tým se účastní turnaje na své vlastní 

náklady. Na regionálních turnajích se nevybírá startovné. 

- Pořadatel RT je povinen zajistit zapisování výsledků jednotlivých utkání (bez určování pořadí) 
a ty neprodleně zaslat do příslušné skupiny trenérů RT OPČ a trenérům či klubům v případě 

OPM a na STK 
- Tyto zásady neplatí pro organizaci soutěžních a jiných turnajů (např. PYRF, Beach, 

ORF, Brno mini rugby, CT, Barbarians Cup atd.) 

 
 

2. HRACÍ SYSTÉMY  - ROZLOSOVÁNÍ PRO JEDNOTLIVÝ POČET 
DRUŽSTEV 

 

Kategorie U8: 
 

Tři družstva (dvoukolově) – hrací doba utkání 2x 5 min., poločasová přestávka 2 min, přestávka 
mezi utkáními 5 min. Pořad utkání: 2-3; 1-2; 3-1; 3-2; 2-1; 1-3. 

 

Čtyři družstva – hrací doba utkání 2x 6 min., poločasová přestávka 2 min, přestávka mezi utkáními 
6 min. Pořad utkání: 1-4; 2-3; 4-3; 1-2; 2-4; 3-1. 

 
Pět družstev – hrací doba utkání 2x 5 min., poločasová přestávka 2 min, přestávka mezi utkáními 3 

min. Pořad utkání: 2-5; 3-4; 1-2; 5-3; 1-4; 2-3; 4-5; 3-1; 4-2; 5-1. 

 
Šest družstev – hrací doba utkání 2x 4 min., poločasová přestávka 2 min, přestávka mezi utkáními 2 

min. Pořad utkání: 1-6; 2-5; 3-4; 1-2; 5-3; 6-4; 3-1; 4-5; 2-6; 1-4; 2-3; 6-5; 4-2; 5-1; 3-6. 
 

Sedm družstev (používat jen v krajním případě výjimečně, a ne pro výkonnost A) – hrací doba 
utkání 1x 6 min., přestávka mezi utkáními 2 min. Pořad utkání: 3-1; 7-4; 5-6; 2-3; 4-1; 7-5; 1-6; 5-2; 

3-4; 7-1; 2-6; 5-3; 6-4; 3-7; 1-2; 4-5; 2-7; 6-3; 1-5; 4-2; 6-7. 

 
Kategorie U10: 

 
Tři družstva (dvoukolově) – hrací doba utkání 2x 6 min., poločasová přestávka 2 min, přestávka 

mezi utkáními 6 min. Pořad utkání: 2-3; 1-2; 3-1; 3-2; 2-1; 1-3. 

 
Čtyři družstva – hrací doba utkání 2x 8 min., poločasová přestávka 2 min, přestávka mezi utkáními 

6 min. Pořad utkání: 1-4; 2-3; 4-3; 1-2; 2-4; 3-1. 
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Pět družstev – hrací doba utkání 2x 6 min., poločasová přestávka 2 min, přestávka mezi utkáními 3 

min. Pořad utkání: 2-5; 3-4; 1-2; 5-3; 1-4; 2-3; 4-5; 3-1; 4-2; 5-1. 
 

Šest družstev (nepoužívat pro výkonnost A !!!) – hrací doba utkání 2x 5 min., poločasová 
přestávka 2 min, přestávka mezi utkáními 2 min. Pořad utkání: 1-6; 2-5; 3-4; 1-2; 5-3; 6-4; 3-1; 4-5; 

2-6; 1-4; 2-3; 6-5; 4-2; 5-1; 3-6. 

 
Kategorie U12: 

 
Tři družstva – hrací doba utkání 2x 12 min., poločasová přestávka 3 min, přestávka mezi utkáními 

13 min. Pořad utkání: 2-3; 1-2; 3-1. 

 
Čtyři družstva – hrací doba utkání 2x 12 min., poločasová přestávka 2 min, přestávka mezi utkáními 

1a2 a 3a4 je 4 min, přestávka mezi utkáními 2a3 je 34 min. Pořad utkání: 1-4; 2-3; 4-3; 1-2. 
 

Čtyři družstva (nepoužívat pro výkonnost A !!!) – hrací doba utkání 2x 8 min., poločasová 
přestávka 2 min, přestávka mezi utkáními je 8 min. Pořad utkání: 1-4; 2-3; 4-3; 1-2; 2-4; 3-1. 

 

Pět družstev – hrací doba utkání 2x 12 min., poločasová přestávka 2 min, přestávka mezi utkáními 4 
min. Pořad utkání: 1-5; 2-4; 5-3; 4-1; 3-2. 

 

 
 

3. POŘADATELÉ REGIONÁLNÍCH TURNAJŮ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ 
RT OPČ PRO KATEGORIE U8, U10 A U12 – PODZIM 2022 

 

 
neděle – 04.09.2022 

 

1.RT U8/U6 – pořadatel RC Tatra Smíchov 
1.RT U10 – pořadatel RK Petrovice 

1.RT U12 – pořadatel RC Mountfield Říčany 
 

neděle – 11.09.2022 
 

2.RT U8/U6 – pořadatel RK Petrovice 

2.RT U10 – pořadatel RC Mountfield Říčany pro skupinu 1 
                               RC Sparta Praha pro skupinu 2 

2.RT U12 – pořadatel RC Praga Praha pro skupinu 1 
                               RC Tatra Smíchov pro skupinu 2 

 

neděle – 18.09.2022 
 

3.RT U8/U6 – pořadatel RC Rakovník 
3.RT U10 – pořadatel RC Plzeň pro skupinu 1 

                               RC Praga Praha pro skupinu 2 
3.RT U12 – pořadatel RC Přelouč pro všechny kluby z OPČ 

                                

sobota – 01.10.2022 
 

U8 – Olomouc Rugby Festival – otevřený turnaj určen pro všechny kluby ČR 
U10 – Olomouc Rugby Festival – otevřený turnaj určen pro všechny kluby ČR 

U12 – Olomouc Rugby Festival – otevřený turnaj určen pro všechny kluby ČR 

Pro tento turnaj neplatí zásady organizace RT, není to regionální turnaj. 
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neděle – 09.10.2022 

 
4.RT U8/U6 – pořadatel RC Plzeň 

4.RT U10 – pořadatel RC Přelouč pro skupinu 1 

                               RC Sedlčany pro skupinu 2 
4.RT U12 – pořadatel AMMOR pro skupinu 1 

                               RC Slavia Praha pro skupinu 2 
 

sobota – 15.10.2022 

 
U8 – Prague Youth Rugby Festival – otevřený turnaj určen pro všechny kluby ČR – hřiště RC Praga 

Praha 
U10 – Prague Youth Rugby Festival – otevřený turnaj určen pro všechny kluby ČR – hřiště RC Tatra 

Smíchov 
U12 – Prague Youth Rugby Festival – otevřený turnaj určen pro všechny kluby ČR – hřiště RK 

Petrovice 

Tento turnaj není regionální tudíž pro něj neplatí zásady organizace RT 
 

neděle – 23.10.2022 
 

5.RT U8/U6 – pořadatel RC Slavia Praha 

5.RT U10 – pořadatel pro skupinu 1 bude doplněn 
                               RC Kralupy n/Vlt. pro skupinu 2 

5.RT U12 – pořadatel RC Sparta Praha pro skupinu 1 
                               RA Olymp Praha pro skupinu 2 

 
neděle – 06.11.2022 

 

6.RT U10 – pořadatel RA Olymp Praha pro skupinu 1 
                               Rugby Babice pro skupinu 2 

6.RT U12 – pořadatel RK Petrovice pro skupinu 1 
                               RC Mountfield Říčany skupinu 2 

 

 
 

 
 

4. POŘADATELÉ REGIONÁLNÍCH TURNAJŮ RT OPM A SPORTOVNÍ 
KALENDÁŘ PRO KATEGORIE U8, U10 A U12 – JARO 2022 

 

sobota – 10.09.2022 
 

1.RT U8/U10/U12 – pořadatel RC Havířov 

 
sobota – 17.09.2022 

 
2.RT U8/U10/U12 – pořadatel JIMI RC Vyškov 

 

sobota – 24.09.2022 
 

3.RT U8/U10/U12 – pořadatel RC Dragon Brno  
 

sobota – 01.10.2022 
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(4.RT) U8 – Olomouc Rugby Festival – otevřený turnaj určen pro všechny kluby ČR 
(4.RT) U10 – Olomouc Rugby Festival – otevřený turnaj určen pro všechny kluby ČR 

(4.RT) U12 – Olomouc Rugby Festival – otevřený turnaj určen pro všechny kluby ČR 
Pro tento turnaj neplatí zásady organizace RT, není to regionální turnaj. 

 

sobota – 08.10.2022 
 

5.RT U8/U10/U12 – pořadatel RC Bystrc 
 

sobota – 15.10.2022 

 
U8 – Prague Youth Rugby Festival – otevřený turnaj určen pro všechny kluby ČR – hřiště RC Praga 

Praha 
U10 – Prague Youth Rugby Festival – otevřený turnaj určen pro všechny kluby ČR – hřiště RC Tatra 

Smíchov 
U12 – Prague Youth Rugby Festival – otevřený turnaj určen pro všechny kluby ČR – hřiště RK 

Petrovice 

Tento turnaj není regionální tudíž pro něj neplatí zásady organizace RT 
 

sobota – 22.10.2022 
 

6.RT U8/U10/U12 – pořadatel RC Zlín 

 
sobota – 29.10.2022 

 
7.RT U8/U10/U12 – pořadatel TJ Sokol Rugby Mariánské Hory 

 
 

 

- Příloha – Organizace RT OPČ 2022/2023 
 

Tento dokument byl vypracován ve spolupráci s Metodickou komisí ČSRU a s Komisí mládeže ČSRU. 
 

Praha 31.08.2022 

Oto Petrášek 

STK děti a mládež  


