PRO: Kluby, Hráči, Rozhodčí

V Praze 20. Srpna 2012

Úpravy Pravidel 2012 – celosvětové testování
Následující úpravy Pravidel byly schváleny Sněmem IRB pro celosvětové testování. Data
zavedení úprav Pravidel jsou začátek příští sezóny na severní polokouli okolo 1. září 2012 a
začátek příští sezóny na jižní polokouli okolo 1. ledna 2013. Není určeno, že Členské Unie
musí zavézt zkušební úpravy Pravidel uprostřed sezóny nebo uprostřed soutěže. Členské
Unie budou v budoucnu požádány o komentáře k Testovacím Pravidlům. Postup poskytnutí
zpětné vazby bude nastaven v blízké budoucnosti.
Pro soutěže ČSRU jsou tato Pravidla platná od 17. 9. 2012 na všech úrovních.
Další informace je možné získat na http://www.irblaws.com.

Tomáš Tůma
SRR ČSRU, 20. srpna 2012

Příloha: 4 strany

Úpravy Pravidel 2012 – Celosvětové testování

srpen ’12

1. Pravidlo 3.4 Hráči nominovaní jako střídající
Současné Pravidlo 3.4:
Pro mezistátní utkání může Unie nominovat až sedm náhradníků/střídajících.
Opravit Pravidlo 3.4 následovně:
Pro mezistátní utkání může Unie nominovat až 8 náhradníků/střídajících.
Poznámka – Zkušební Pravidlo 3.4 je platné od listopadových termínů pro mezistátní
zápasy.

2. Pravidlo 4 Výstroj hráčů – Ustanovení povolující použití GPS
Sněm IRB potvrdil, že současná ustanovení vztahující se na povolení Unií pro používání
GPS zařízení budou pokračovat. Detaily mohou být vyžádány od IRB Technical Services.

3. Pravidlo 4.2 Speciální součásti pro ženy
Současné Pravidlo 4.2 se stává 4.2 (a).
Přidat nové 4.2 (b):
Hráčky ženského pohlaví mohou nosit pod šortkami a stulpnami dlouhé punčochové kalhoty
z bavlněné směsi jedním
vnitřním švem.

4. Pravidlo 4.3 Kolíky
Rozmístění na podrážce na obrázku bylo schváleno pro testování.

Pro bezpečné rozmístění uvedené výše musí kolíky odpovídat Pravidlu 4 a Normám IRB
(Směrnice 12).
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5. Pravidlo 6.A.6 (b) Rozhodčí se radí s ostatními
Sněm IRB odsouhlasil zkušební verze, které rozšíří pravomoci TMO. Zkušební vyrianta bude
uplatněna ve vybraných soutěžích. Protokol a postup bude rozšířen později.

6. Pravidlo 9.B.1 Provedení kopu po pětce
Současné Pravidlo 9.B.1 (e):
Kopáč musí provést kop do jedné minuty od doby, kdy naznačil záměr kopat. Záměr kopat je
signalizován přinesením kopátka nebo písku, nebo hráč udělá na zemi značku. Hráč musí
dokončit kop do jedné minuty, i pokud míč spadne a musí být znovu postaven.
Opravit Pravidlo 9.B.1 (e) následovně:
Kop musí být provede do 1 minuty a 30 vteřin (90 vteřin) od položení pětky, i pokud míč
spadne a musí být znovu postaven.

7. Pravidlo 12.1 Výsledek předhozu nebo přihrávky dopředu
Přidat nové 12.1 e):
Předhoz nebo přihrávka dopředu do autu. Když míč letí do autu po předhozu nebo přihrávce
dopředu, má neprovinivší se družstvo možnost volby autového seřazení na místě, kde míč
přešel pomezní čáru nebo mlýn na místě předhozu nebo přihrávky dopředu. Neprovinivší se
družstvo může uplatnit tuto volbu rychlým vhazováním z autu.
Současné Pravidlo 12.1 (e) se stává 12.1 (f).

8. Pravidlo 16.7 Neúspěšný konec rucku
Přidat nové 16.7 (c):
Pokud byl míč v rucku jasně získán jedním družstvem a je k dispozici k rozehrání, rozhodčí
ohlásí „Hraj“ („Use it“). Míč musí být následně rozehrán do 5 vteřin. Pokud není míč rozehrán
do 5 vteřin nařídí rozhodčí mlýn a mužstvo, které nemělo míč v držení, bude vhazovat.
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9. Pravidlo 19.2 Rychlé vhazování
Současné 19.2 (b):
Pro rychlé vhazování může být hráč kdekoliv mimo hřiště mezi místem, kde míč přešel do
autu a svou brankovou čárou.
Opravit 19.2 (b) následovně:
Pro rychlé vhazování může být hráč kdekoliv mimo hřiště mezi čárou autu a svou brankovou
čárou.

10. Pravidlo 20.1 (g) Tvoření mlýnu
Současné 20.1 (g):
Rozhodčí ohlásí „sehnout“ („crouch“) a potom „dotek“ („touch“). První řady se sehnou a
všichni pilíři se svou vnější rukou dotknou vnějšího ramene protějšího pilíře. Potom pilíři paže
zase stáhnou. Rozhodčí potom ohlásí „pauza“ („pause“). Následně po pauze rozhodčí řekne
„vázat“ („engage“). První řady se potom mohou svázat. Výzva „vázat“ („engage“) není příkaz,
ale oznámení, že se první řady mohou svázat, pokud jsou připraveny.
Opravit 20.1 (g) následovně:
Rozhodčí ohlásí „sehnout“ („crouch“) a potom „dotek“ („touch“). První řady se sehnou a
všichni pilíři se svou vnější rukou dotknou vnějšího ramene protějšího pilíře. Potom pilíři paže
zase stáhnou. Rozhodčí potom ohláší „vázat“ („set“), když jsou první řady připraveny. První
řady se potom mohou svázat. Výzva „vázat“ („set“) není příkaz, ale oznámení, že se první
řady mohou svázat, pokud jsou připraveny.

11. 21.4 Trestný a volný kop – Možnosti a požadavky
Přidat nové 21.4 (b)
Možnost autového seřazení. Družstvo, které získalo tretný nebo volný kop z autového
seřazení si může zvolit další autové seřazení a vhazovat míč. Toto je rozšíření k možnosti
mlýna.
Současné 21.4 (b) až (k) se stávají (c) až (l).
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Varianta Sedmičky – Platné od 1. června 2012
Pravidlo 3.4 – Počet hráčů
Opravit Pravidlo 3.4:
Družstvo může nominovat až pět náhradníků/střídajících.
Družstvo může vystřídat nebo nahradit až pět hráčů.

Tomáš Tůma, SRR ČSRU
20. srpna 2012
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