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PRAGUE YOUTH RUGBY FESTIVAL  
 

               Praha 15. října 2022 
 

 

PYRF kategorie U12  -  

 podzim 2022 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 
 

Organizátor kategorie: Rugby Klub Petrovice, z.s. 

Hlavní organizátor: Oto Petrášek email petrasek@zakladani.cz, tel. +420 602 226 411,  

Zástupce: Jana Stupková email jastupkova@gmail.com, tel. +420 607 877 793 

 

Datum a místo konání: sobota 15.října 2022, hřiště RK Petrovice, Grammova 2, Praha 10 Petrovice – 

prosím respektujte, že vjezd do ulice Grammova bude uzavřen, prosím použijte přilehlá parkoviště. 

 

ÚČASTNÍCI:  

Celkem byly akceptovány přihlášky od 23 týmů: TSV Handschuhsheim – 2 týmy (GER), RC Luxembourg 

(LUX) ACS Warriors Timisoara (ROU), Rugby Union Donau Wien (AUT) + 18 týmů z Čech a Moravy. 

 

Hřiště:  

Hraje se na třech hřištích – A, B a C (hřiště A na půlce hřiště blíže klubovny, hřiště B na půlce hřiště 

dále od klubovny, hřiště C v prostoru za hlavním hřištěm) 

 

Hrací doba: 

Základní skupiny A,B a C po šesti účastnících hrací doba utkání 1x 7min., základní skupina D má 

účastníků pět a hrací doba je 1x 8 mon. 

V odpoledním finálovém programu se hrají všechna utkání 2x 5 min.  

 

HRACÍ SYSTÉM: 

Dopoledne 4 kvalifikační skupiny – 3 skupiny po 6 účastnících a jedna skupina s pěti účastníky. 

 

Přestávka na oběd  

 

Odpoledne finálové skupiny:  

 

- finálová skupina – CUP – nejlepší 4 týmy hrající o umístění 1-4  - Vítězové všech kvalifikačních 

skupin 

 

- finálová skupina – PLATE – všechny druhé týmy z kvalifikačních skupin hrají o umístění 5-8  

 

- finálová skupina – BOWL – všechny třetí týmy z kvalifikačních skupin hrají o umístění 9-12  
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- finálová skupina – SHIELD – všechny čtvrté týmy z kvalifikačních skupin hrají o umístění 13-

16 

 

- skupina 17-20 – všechny páté týmy z kvalifikačních skupin hrají o umístění 17-20 

 

- skupina – POOL 21-23 – šesté týmy z kvalifikačních skupin A,B a C hrají o umístění 21-23  

 

 

Časová program:  

8,00 otevření areálu 

8,30 – 9,20 Registrace a kontrola soupisek 

9,30 – schůzka trenérů pod háčkem blíže klubovně   

9,50 – výkop prvních utkání na všech třech hřištích 

9,50 – 13,04 utkání kvalifikačních skupin 

12,30 – 13,45 přestávka na oběd 

14,00 – 16,45 utkání odpoledních finálových skupin CUP, PLATE, BOWL, SHIELD, skupina 17-20 a 

skupina 21-23  

Ca. - 17:15 Závěrečné vyhlášení 

 

Určení pořadí týmů ve skupinách: 

Bodování výsledku utkání: výhra 3 body, remíza 2 body, prohra 1 bod. V případě nenastoupení 
družstva k utkání se nastoupenému družstvu počítá skóre 5:0 a 3 body, nenastoupenému družstvu 
skóre 0:5 a 0 bodů. 
V případě rovnosti bodů ve skupině rozhodují o umístění v tomto pořadí následující skutečnosti: 
a) Větší rozdíl dosažených a obdržených položení (v případě záporného čísla menší) ve 
skupině 
b) je-li a) shodné pak větší počet dosažených položení ve skupině 
c) je-li a) i b) shodné pak výsledek vzájemného utkání 
d) je-li a) i b) i c) shodné pak menší počet v turnaji vyloučených hráčů 
e) je-li a) i b) i c) i d) shodné pak větší počet na soupisce napsaných hráčů mladšího ročníku (2012) 
f)  je-li a) i b) i c) i d) i e) shodné pak los 

 

Pravidla: 

“Popis změn pravidel dětí U6-U12” ze dne 28.6.2020, kategorie U12 podzim, s mlýny a auty. 

 

PROSÍME RESPEKTUJTE NÁSLEDUJÍCÍ NAŘÍZENÍ: 

1. V CELÉM PROSTORU HŘIŠTĚ NA TRAVNATÉ PLOŠE SE NESMÍ POHYBOVAT NIKDO 

JINÝ NEŽ HRÁČI, TRENÉŘI, ROZHODČÍ, POŘADATELÉ A ORGANIZÁTOŘI TURNAJE. 

2. Parkování – prosíme využijte přilehlá bezplatná parkoviště, ulice Dopplerova (mezi školami), 

nebo menší parkoviště u zastávky MHD Newtonova, či v ulici Morseova (nad Sokolovnou). 

 

Těšíme se na vydařený turnaj hodnotné sportovní výkony mladých hráčů a věříme v krásný den s rugby, 

který se ponese v duchu fair play a respektu k ostatním ! 

 

Za organizační tým PICU CUP / PYRF U12 

 

 

Oto Petrášek 


