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Pokyny pro používání Pravidel ragby pro sezónu 2009/10 
 
Určeno pro: Rozhodčí SRR ČSRU, Kluby ČSRU 
 
Vzhledem k několika dokumentům, které byly vydány k Pravidlům ragby před začátkem soutěží sezóny 
2009/10, SRR ČSRU připravil tento souhrnný materiál, který obsahuje oblasti Pravidel ragby, kterých se 
dokumenty IRB týkaly.  
 
Tyto pokyny slouží pro připomenutí změn v Pravidlech ragby 2009 a správné aplikace Pravidel 
rozhodčími. 
 
1.  Autové seřazení 
- počet hráčů v autovém seřazení určuje vhazující družstvo. ELV bylo zrušeno. (změna pravidel) 
 
 
2.  Maul 
- je zakázáno jakkoliv strhávat maul. ELV bylo zrušeno. (změna pravidel) 
- maul musí být vytvářen tak, aby soupeř mohl bojovat o míč v okamžiku tvoření maulu. Hráči, kteří jsou 
při tvoření maulu před hráčem s míčem, musí být trestáni TK za bránění ve hře (obstrukci). (změna 
posuzování do souladu s Pravidly) 
- hráč s míčem musí být pevně přivázán k maulu celou rukou (sám nebo spoluhráčem). Hráči, kteří se 
pouze dotýkají nataženou rukou, mohou být skládáni, protože maul skončil. Zároveň všichni hráči před 
hráčem s míčem jsou v ofsajdu. Pokud se takto „přivázaný“ hráč znovu připojí k maulu, tak bude družstvo 
trestáno TK za bránění ve hře (obstrukci). (změna posuzování) 
- maul se musí pohybovat dopředu a může se pouze 2x zastavit. Při druhém zastavení musí být míč 
rozehrán. Pokud rozhodčí míč vidí, tak poskytne čas na rozehrání. Pokyn rozhodčího „hraj s míčem“ („use 
it“) následuje a míč musí být rozehrán. Znovu roztlačení maulu není možné.  
 
Video k dispozici na http://www.irblaws.com/EN/guidelines/ 
 
 
3.  Ruck 
- hrát v rucku rukama je proti Pravidlům. I hráči družstva, které má míč pod kontrolou, musí toto pravidlo 
respektovat. 
- první hráč, který po skládce stojí na nohou a snaží se hrát s míčem, tak může činit i poté, co se k němu 
přivázal protihráč. Tito dva hráči mohou i po vytvoření rucku bojovat o míč rukama. Všichni ostatní hráči 
zapojení v rucku hrát rukama nesmí. (změna posuzování) 
 
Video k dispozici na http://www.rugbyunion.cz nebo http://files.uloziste.com/fd457df583b0bba2/  
 
 
4.  Ruck/Maul 
-  hráči nesmí nabíhat do R/M bez přivázání se na hráče v R/M – nebezpečná hra TK. 
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5.  Nebezpečná skládka 
- hráč, který zvedne horizontálně hráče ze země při skládce a buď ho zatlačí do země hlavou napřed, 
nebo ho pustí z výšky na zem bez ohledu bezpečnost skládaného hráče, musí být potrestán vyloučením 
do konce zápasu – ČK.  
Při posuzování rozhodčími nesmí hrát roli případný (ne)úmysl skládajícího, ale objektivní zhodnocení 
okolností skládky. 
 
Video k dispozici na http://www.youtube.com/watch?v=VD21OGxan4M (hráč následně potrestán 
zastavením činnosti na 3 týdny – měla být udělena ČK) nebo 
http://www.youtube.com/watch?v=505kT2ZgbFY&feature=related (hráč měl být trestán ČK). 
 
- za skládku za krk se považuje i skládka, která začala pod úrovní ramen, ale skončila nad jejich úrovní. 
 
 
Výklady a úpravy Pravidel ragby 2009 jsou k dispozici na www.rozhodciragby.cz. 
 
Dotazy posílejte: tomas.tuma@rugbyunion.cz 
 
Přeji úspěšnou sezónu, 
 
 
 
Tomáš Tůma, SRR ČSRU 
Praha, 26. 8. 2009 
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