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РЕГЛАМЕНТ
проведення Відкритого всеукраїнського турніру з регбі
серед юнацьких команд присвяченого Міжнародному Дню народження регбі. 

Мета і завдання 
	Відкритий всеукраїнський турнір з регбі серед юнацьких команд присвячений  Міжнародному Дню народження регбі  (далі – Турнір) проводиться з метою :
n	подальшого розвитку регбі в Україні; 
n	підвищення рівня майстерності спортсменів,
n	відбору сильніших спортсменів для участі у міжнародних змаганнях,
n	укріплення спортивних контактів та співробітництва між клубами та федераціями регбі,
n	пропаганди здорового способу життя у дітей та юнацтва.

2. Термін та місце проведення змагань   
	Турнір проводиться 06 квітня 2019 року у м. Києві, СЗШ № 35  (вул.. Гната Юри, 10-б).  

3. Керівництво проведенням змагань 
Загальне керівництво організацією та проведенням змагань відповідно до      п. 2.2.1 Договору про проведення експерименту щодо залучення Мінмолодьспортом України національної спортивної федерації до організації та проведення спортивних заходів з регбі здійснює Федерація регбі України (далі – Федерація).
Відповідальність за підготовку місць та безпосереднє проведення змагань покладається на Київську міську Федерацію регбі, ГО «Фонд розвитку дитячо-юнацького регбі в Україні» та головну суддівську колегію, затверджену Федерацією. 

4.	Учасники змагань
До участі у Турнірі допускаються збірні команди обласних регіональних федерацій регбі, команди регбійних клубів, ДЮСШ та загально-освітніх шкіл України, закордонні команди, які офіційно підтвердили участь у змаганнях в установлений термін.
Змагання проводяться у двох вікових групах серед юнаків 2006-2007 та 2008-2009 років народження.


 Склади команд:
	юнаки 2006-2007 років народження - 15 осіб, у тому числі 13 спортсменів,               1 тренер, 1 тренер-представник або лікар;
	юнаки 2008-2009 років народження – 13 осіб, у тому числі 11 спортсменів, 1 тренер, 1 тренер-представник або лікар;

Регбі 5:  
	учні загальноосвітніх  шкіл 3 - 4 класів - 12 осіб, у тому числі 10 спортсменів, 1 тренер, 1 тренер-представник або лікар;
	 учні загальноосвітніх  шкіл 6 - 8 класів - 12 осіб, у тому числі 10 спортсменів, 1 тренер, 1 тренер-представник або лікар;


Всі учасники змагань повинні мати страховий поліс для участі у змаганнях з регбі. Для дотримання правил безпеки під час гри кожен спортсмен - учасник змагань повинен мати необхідне спорядження, яке відповідає міжнародним вимогам.

5. Система проведення змагань
Турнір проводиться згідно з чинними в Україні правилами змагань з регбі (далі – Правила), затвердженими Федерацією та погодженими в установленому порядку з центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту, які не суперечать міжнародним правилам, та відповідно до цього регламенту.
Система проведення Турніру та порядок визначення переможців буде визначено в перший день після приїзду команд та визначення кількості команд-учасниць. .
Тривалість ігор:
- змагання серед юнаків 2006-2007 років народження  - 2 тайми по 10 хвилин кожний, перерва 3 хвилини, грають команди у складі 10 гравців, дозволено          6 замін;
- змагання серед юнаків 2008-2009 років народження  - 2 тайми по 8 хвилин кожний, перерва 2 хвилини, грають команди у складі 8 гравців, дозволено            6 замін;
 - змагання серед юнаків з регбі-5 - 2 тайми по 5 хвилин кожний, перерва 2 хвилини, грають команди у складі 5 гравців, дозволено 5 замін;
Під час ігор дозволяються заміни гравців без права зворотних.
Гравець, що отримав 2 попередження або вилучений з поля, пропускає одну гру.
Початковий удар після результативної атаки проводить команда, яка набрала ігрові очки.
У випадку нічийного результату у фінальних або стикових іграх призначається додатковий час (без зміни половини поля командами) до першого набраного ігрового очка.

6. Нагородження 
	Команда, яка вибороли 1,2,3 місця, нагороджується Кубками та призами,  спортсмени і тренери команд-призерів нагороджуються дипломами відповідних ступенів. 





7. Фінансові умови проведення змагань 
	Витрати на організацію та проведення змагань здійснює Федерація регбі України; ГО «Фонд розвитку дитячо-юнацького регбі в Україні».
	Витрати на проїзд учасників змагань до м. Київ та зворотно, витрати на забезпечення учасників під час перебування та участі в Турнірі (проїзд до м. Києва та зворотно, добові у дорозі, проживання та харчування» членів команд-учасниць) несуть організації, які відряджають.
	

8. Порядок підготовки спортивних споруд
	Відповідно  до  Постанови  Кабінету  Міністрів  від  18 грудня  1998  року    № 2025 “Про порядок підготовки спортивних та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів” :
- підготовка спортивних споруд покладається на їх власників,
- контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпеченням безпеки при проведенні змагань здійснюють робочі комісії обласних державних адміністрацій за місцем проведення змагань.
Власник спортивної споруди не менше, ніж за 4 години до початку змагань зобов’язаний подати до робочої комісії акт про її готовність до проведення змагань.
 	Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стало причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України.

9. Заявки
Офіційні підтвердження про участь у змаганнях надсилаються на адресу оргкомітету Турніру за адресою: м. Київ, вул. Якуба Колоса, 6-б, ап..100, тел./факс: 044-405-50-49, до 30 березня 2019 року.
Команди-учасниці турніру в день приїзду повинні подати до Головної суддівської колегії наступні документи:
- іменні заявки, завірені організацією, яка відряджає, та лікарсько-фізкультурним диспансером;
- страховий поліс на кожного учасника для участі у змаганнях з регбі;
- свідоцтво про народження, учнівський квиток, ліцензії відповідної федерації регбі на кожного учасника змагань або інші документи, які засвідчують особу спортсмена.

							ГО «Фонд розвитку 
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