Regulamin II Ligi Rugby
Sezon 2017
I. Cel zawodów
1. Celem sportowym jest wyłonienie Mistrza II Ligi Rugby.
2. Celem organizacyjnym II Ligi jest aktywowanie nowych ośrodków i ognisk rugby 15 w
Polsce, a także danie możliwości działającym już klubom podwyższania swojego poziomu
sportowego i organizacyjnego.
II. Uczestnictwo
1. W rozgrywkach II Ligi bierze udział 13 zespołów, które potwierdziły swój udział na piśmie
do PZR.
2. W rozgrywkach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy posiadający ważną licencję
opłaconą przez właściwy klub.
3. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie
wystawione zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 roku.
Zaświadczenie wydaje lekarz medycyny sportowej lub lekarz posiadający certyfikat
ukończenia kursu do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.
4. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w roku 1998 i starsi.
5. Od rundy jesiennej sezonu 2017 w rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni
w 1999 r. i starsi. Zawodnicy rocznika 1999 nie mają prawa gry w pierwszej linii młyna.
6. W rozgrywkach sezonu zasadniczego jak i rundy playoff nie obowiązują ograniczenia co
do ilości zawodników, których pierwsza licencja nie została wydana przez PZR, lub którzy
nie posiadają uprawnień do gry w reprezentacji Polski, według przepisów World Rugby.
7. W przypadku meczu barażowego o I ligę na boisku w trakcie całego meczu musi
przebywać minimum jedenastu zawodników polskich, przez których rozumie się
zawodników, których pierwsza licencja została wydana przez PZR, lub którzy posiadają
uprawnienia do gry w reprezentacji Polski, według przepisów World Rugby.
8. Zawodnik nie będący „zawodnikiem polskim” w rozumieniu Rozdziału III pkt. 20
Regulaminu PZR uzyskuje prawo gry w meczu barażowym po rozegraniu minimum trzech
spotkań w sezonie zasadniczym, (warunkiem wliczenia meczu do tego limitu jest pojawienie
się zawodnika na placu gry, wliczane są mecze z rundy zasadniczej i playoff).
9. W rozgrywkach mogą uczestniczyć wyłącznie kluby, które poddadzą się jurysdykcji Sądu
Polubownego PZR. Osoby upoważnione do reprezentacji klubów podpiszą przed
rozpoczęciem rozgrywek stosowne oświadczenie.
III. System zawodów
1. Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem, terminarzem rozgrywek,
przepisami gry, przepisami PZR, regulaminem licencyjnym oraz Regulaminem
Dyscyplinarnym PZR.
2. Rozgrywki odbywają się systemem wiosna/jesień 2017.
3. W rozgrywkach II Ligi wystąpią następujące zespoły podzielone na trzy grupy regionalne:

a) Region wschodni: Legia Warszawa, Mazovia Mińsk Mazowiecki, Rugby Klub Białystok,
AZS AWF Warszawa;
b) Region południowy: KS Rugby Ruda Śląska, Biało-Czarni Nowy Sącz, RCC
Częstochowa, Miedziowi Lubin, Wataha Zielona Góra;
c) Region zachodni: Alfa Bydgoszcz, Arka Rumia, Chaos Poznań, Sparta Jarocin.
4. Rozgrywki podzielone są wg. następującego klucza: - w rundzie zasadniczej, w każdej z
grup, każdy zespół rozgrywa mecze każdy z każdym systemem mecz i rewanż - o kolejności
rozgrywania meczów i roli gospodarz/goście decyduje losowanie - po rundzie zasadniczej
zespoły w grupie wschodniej i zachodniej w wyniku liczby zdobytych punktów zajmują
stosownie miejsca od 1 do 4, natomiast w grupie południowej miejsca od 1 do 5.
5. W rundzie Playoff zwycięzcy grup zmierzą się ze sobą w grupie rywalizując o miejsca 1-3
systemem mecz i rewanż. Zwycięzca tej grupy zdobędzie tytuł Mistrza II Ligi oraz uzyska
prawo do gry w barażu o awans do I Ligi z ostatnią drużyną I Ligi.
6. W rundzie Playoff drużyny, które w swoich grupach zajęły 2 miejsca zmierzą się ze sobą
w grupie rywalizując o miejsca 4-6 systemem mecz i rewanż.
7. W rundzie Playoff drużyny, które w swoich grupach zajęły 3 miejsca zmierzą się ze sobą
w grupie rywalizując o miejsca 7-9 systemem mecz i rewanż.
8. W rundzie Playoff drużyny, które w swoich grupach zajęły 4 miejsca oraz 5 miejsce w
grupie południowej będą rywalizowały o miejsca 10-13. Na drodze losowania zostały
wyłonione półfinały w których systemem mecz i rewanż zmierzą się:
a) półfinał I - 4 Zachód - 5 Południe
b) półfinał II - 4 Wschód - 4 Południe
9. Zwycięzca półfinału I zmierzy się ze zwycięzcą półfinału II w bezpośrednim dwumeczu.
Zwycięzca tego meczu zajmie 10 miejsce na koniec sezonu.
10. Przegrany półfinału I zmierzy się z przegranym półfinału II w bezpośrednim dwumeczu.
Zwycięzca tego meczu zajmie 12 miejsce na koniec sezonu.
11. W przypadku gdy w dwumeczu półfinałowym jak i finałowym wynik będzie remisowy
zarządza się dogrywkę (2 x 10 minut, przerwa 5 minut). Jeśli dogrywka nie przyniesie
rozstrzygnięcie, zarządza się rzuty karne wykonywane wedle następującego klucza:
 pierwsza faza: 5 prób dla każdej drużyny z linii 22 metrów.
 druga faza: po jednej próbie, na zmianę aż do skutku z linii 22 metrów.
O kolejności kopów decyduje losowanie. W próbach uczestniczą jedynie ci zawodnicy,
którzy ukończyli mecz na boisku. W każdej fazie jeden zawodnik może wykonać tylko jedną
próbę. Zawodnik może wykonać drugą próbę jeżeli wszyscy zawodnicy z jego drużyny
wykonali już próbę.
12. Do rundy Playoff zespoły przystępują z zerowym dorobkiem punktowym.
13. Składy drużyn - jeżeli drużyna posiada mniej niż 15 zawodników, drużyny rozgrywają
mecz w równych liczebnie składach ustalonych przez kapitanów, jednakże nie mniej niż 12
zawodników na boisku w jednym zespole, jeżeli kapitanowie nie znajdą wspólnego
stanowiska podczas odprawy przed zawodami, sędzia ustala liczbę grających, równą w
każdym zespole, wg. następującego klucza, drużyna o mniejszej liczbie zawodników
wpisanych w protokół meczowy ma prawo pozostawić na ławce rezerwowej maksymalnie
jednego zawodnika, jeżeli któryś z zespołów ma tylko 12 zawodników wpisanych w protokół
meczowy ma on obowiązek rozrywać mecz bez zawodników rezerwowych, drużyna
liczniejsza może dokonywać zmian według wszystkich zapisów niniejszego regulaminu przy
zachowaniu początkowej liczby zawodników na boisku, mecz rozgrywany po 12 zawodników
w zespole rozgrywany jest z podziałem na formacje: 5 osobowe młyny i 7 osobowy atak, w

sytuacji rozgrywania meczów w składach 13 lub 14 osobowych zespół nie posiadający 15tu
zawodników decyduje w której formacji pojawi się zawodnik 13 lub 13 i 14.
14. W przypadku gdy z drużyny grającej w 12 osobowym składzie zostanie wykluczonych
(czasowo lub na stałe), lub doznania kontuzji przez dwóch zawodników mecz zostaje
zakończony, a wynik zostaje zweryfikowany jako walkower dla drużyny grającej w pełnym
składzie. W tym przypadku drużyna ukarana walkowerem nie ponosi sankcji finansowej.
15. Organizator meczu ma obowiązek zapewnić:
- boisko;
- sędziego;
- wodę dla drużyny przyjezdnej;
- opiekę medyczną (lekarz lub ratownik medyczny).
16. Organizator meczu ma obowiązek najpóźniej na 14 dni przed datą meczu wynikającą z
terminarza, poinformować drużynę przyjezdną: - o dokładnej godzinie rozpoczęcia meczu miejscu rozgrywania meczu (dokładny adres) - kolorach strojów w jakich wystąpią
gospodarze - czy drużyna gospodarzy planuje występ w liczbie 15 czy mniej zawodników.
17. Drużyna występująca w roli gościa, najpóźniej na 10 dni przed terminem meczu
wyznaczonego przez gospodarzy, ma obowiązek: - potwierdzić przyjazd w określonym przez
gospodarza terminie - określić w przybliżeniu liczbę zawodników jaka przyjedzie na mecz
(szczególnie gdyby miałoby to być mniej niż 15).
18. Jeżeli drużyna mimo potwierdzenia przyjazdu nie pojawi się w określonym terminie lub
dotrze w składzie nie pozwalającym rozegrać spotkania z udziałem 12 zawodników jednej
drużyny (niedopuszczalna jest gra w nierównych składach lub w mniejszych niż 12): przegrywa mecz walkowerem 0:25 (drużyna zwycięska otrzymuje 5 dużych punktów drużyna przegrana otrzymuje - 1 pkt = 1 punkt ujemny) - kara za walkower wynosi 1500,00
zł.
19. Drużyna przyjezdna ma obowiązek potwierdzić przyjazd na 10 dni przed wyznaczonym
terminem. W przypadku nie potwierdzenia przyjazdu zostanie przyznany walkower drużynie
przeciwnej bez sankcji finansowych. W przypadku potwierdzenia przyjazdu i nie pojawienia
się w określonym terminie lub przyjazdu na miejsce rozegrania meczu w składzie nie
pozwalającym na rozegranie spotkania z udziałem 12 zawodników jednej drużyny
(niedopuszczalna jest gra w nierównych składach lub w mniejszych niż 12) - przegrywa
mecz walkowerem 0:25 (drużyna zwycięska otrzymuje 5 dużych punktów - drużyna
przegrana otrzymuje - 1 pkt = 1 punkt ujemny) - kara za walkower wynosi 1500,00zł.
20. Gospodarz meczu po zakończeniu zawodów ma obowiązek w jak najkrótszym czasie
(maksymalnie 6 godzin od końcowego gwizdka) przesłać do biura PZR drogą mailową lub
scan protokołu meczu.
21. Jeżeli któraś z drużyn zwołuje po meczu konferencję prasową, ma prawo wymagać od
drużyny przeciwnej aby w tej konferencji wziął udział trener i najlepszy zawodnik wskazany
przez trenera.
IV. Klasyfikacja
1. O końcowej klasyfikacji w rundzie zasadniczej II Ligi decydują w kolejności:
a) Większa liczba zdobytych dużych punktów łącznie z bonusowymi,
b) Rezultaty bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi (mała tabela),
c) Korzystniejszy stosunek małych punktów,
d) Większa liczba zdobytych małych punktów,
e) Mniejsza liczba wykluczeń,

f) Mniejsza liczba upomnień,
2. Mecze półfinałowe i finał muszą zakończyć się zwycięstwem jednego z zespołów dlatego
obowiązują przepisy ogólne Polskiego Związku Rugby o dogrywce i karnych stosowanych w
meczach o charakterze eliminacyjnym.
V. Punktacja
1. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 4 lub 5 (4+1) punktów w przypadku, gdy wywalczy
punkt bonusowy;
2. Za remis drużyna otrzymuje 2 lub 3 (2+1) punkty w przypadku, gdy wywalczy punkt
bonusowy;
3. Za porażkę drużyna otrzymuje 0 lub 1 punkt w przypadku, gdy wywalczy punkt bonusowy;
4. Za porażkę walkowerem drużyna karana jest minus jeden punkt, w małych punktach 0:25;
5. Za zwycięstwo walkowerem zespół otrzymuje 5 punktów, w małych punktach 25:0;
6. Za zdobycie w meczu 4 lub więcej przyłożeń zespół otrzymuje dodatkowo 1 punkt
bonusowy;
7. Za przegranie meczu siedmioma i mniej punktami zespół otrzymuje dodatkowo 1 punkt
bonusowy,
8. Zespół może otrzymać tylko jeden punkt bonusowy w danym meczu.

VI. Sędziowie
1. Sędzia główny jest delegowany przez Kolegium Sędziów przy Polskim Związku Rugby. W
przypadku nie pojawienia się sędziego głównego wyznaczonego przez Kolegium Sędziów
dopuszczalne jest wyznaczenie przez gospodarza osoby spoza grona zawodników
zgłoszonych w protokole meczowym pod warunkiem, że jest to osoba kompetentna w
tematyce rugby 15 i wyrazi na to zgodę drużyna przyjezdna, każde zgłoszenie sędziego
głównego spoza grona sędziów musi zostać opatrzone krótką notatką na temat samego
kandydata oraz powodu takiego stanu rzeczy
2. W rozgrywkach II Ligi nie ma możliwości delegowania przez Kolegium Sędziów innych
sędziów poza sędzią głównym. Sędziowie liniowi powinni zostać wyznaczeni po jednym
przez każdą drużynę, jednak w sytuacji, w której drużyna przyjezdna nie posiada kandydata
obaj sędziowie liniowi zostają wyznaczeni przez gospodarza.
3. Z zawodów musi zostać sporządzony protokół zawodów zgodnie z regulaminem PZR.
VII. Zmiany:
1. Każda drużyna może w trakcie jednej połowy meczu dokonać maksymalnie 5 zmian
pozwala to na dokonanie maksymalnie 10 zmian w trakcie meczu.
2. Dopuszczalne są zmiany powrotne pod warunkiem jednak, że zawodnika powracający na
boisko został zdjęty w pierwszej połowie (wyjątek stanowi sytuacja w której drużyna zostaje
osłabiona przez kontuzję zawodnika a jedyni zawodnicy rezerwowi to tacy którzy mogą dać
zmianę powrotną) - zmiana powrotna to taka w której zawodnik zdjęty w pierwszej połowie
powraca na boisko w drugiej i liczona jest jako - JEDNA ZMIANA.
3. Zawodnicy schodzący z boiska z kontuzją inną niż krwawiąca rana lub na badanie urazu
głowy z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu nie mają możliwości powrotu na boisko

VIII. Terminarz II Ligi Rugby w sezonie 2017
1. Runda zasadnicza dla Regionu wschodniego i zachodniego:
a) I kolejka – 01/02 kwiecień 2017;
b) II kolejka – 08/09 kwiecień 2017;
c) III kolejka – 29/30 kwiecień 2017;
d) IV kolejka – 13/14 maja 2017;
e) V kolejka – 27/28 maja 2017;
f) VI kolejka – 17/18 czerwca 2017.
2. Runda zasadnicza dla Regionu południowego
a) I kolejka – 01/02 kwiecień 2017;
b) II kolejka – 08/09 kwiecień 2017;
c) III kolejka – 29/30 kwiecień 2017;
d) IV kolejka – 13/14 maja 2017;
e) V kolejka – 20/21 maja 2017;
f) VI kolejka – 03/04 czerwca 2017;
g) VII kolejka – 10/11 czerwca 2017;
h) VIII kolejka – 24/25 czerwca 2017;
i) IX kolejka – 01/02 lipca 2017;
j) X kolejka – 02/03 września 2017.
3. Runda Playoff dla drużyn które w swoich grupach zajęły miejsca od 1-3 odbędą się w
następujących terminach:
a) I kolejka – 09/10 września 2017;
b) II kolejka – 16/17 września 2017;
c) III kolejka – 23/24 września 2017;
d) IV kolejka – 07/08 października 2017;
e) V kolejka – 14/15 października 2017;
f) VI kolejka – 28/29 października 2017.
3. Półfinały dla drużyn, które w swoich grupach zajęły miejsca 4 oraz w grupie południowej
miejsce 5 zaplanowane są na 16/17 września 2017 oraz 30-09/01-10 2017.
4. Mecze o 10 miejsce pomiędzy zwycięzcami półfinałów zaplanowane są na 14/15
października 2017 oraz 28/29 października 2017.
5. Mecze o 12 miejsce pomiędzy przegranymi półfinałów zaplanowane są na 14/15
października 2017 oraz 28/29 października 2017.
6. Baraż o wejście do I Ligi 11 listopada 2017.
IX. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone do w/w zbioru przepisów muszą zostać
zaakceptowane przez Komisję Gier i Dyscypliny PZR po zasięgnięciu opinii upoważnionych
do tego przedstawicieli wszystkich klubów II ligi.
Osoby odpowiedzialne:
Alfa Bydgoszcz – Leszek Komoń (508-386-522)
Arka Rumia – Paweł Nowak (501-226-056)
Biało-Czarni Nowy Sącz – Grzegorz Goliński (793-559-229)

Chaos Poznań – Krzysztof Kuśnierek (887-800-207)
KS AZS AWF Warszawa – Marcin Danieluk (601-611-100)
Legia Warszawa - Marcin Stolarz (784-577-785)
Mazovia Mińsk Mazowiecki – Andrzej Gołowicz (698-662-115)
Miedziowi Lubin – Tomasz Mimczyk (606-240-596)
RCC Częstochowa – Mateusz Nowak (510-120-388), Katarzyna Sterna (505-067-278)
RK Białystok – Mateusz Perzyna (600-561-587)
RK Ruda Śląska – Mariusz Świerczyński (510-132-922)
Sparta Jarocin – Bartosz Włodarek (537-051-153)
Wataha RC Zielona Góra - Paweł Prokopowicz (663-933-779)

