
Novinky a výklady 2006/7

Tomáš Tůma
Hlušice 2007



Mlýn 2007

Nově 4 fáze pro všechny kategorie
Připravte se – Chyťte se – Čekejte – Važte
„Sehnout – Dotek – Pauza – Vázat“

– „Chyťte se“ (dotek) – piliří se svou vnější rukou 
dotknou ramene protějšího pilíře



Mlýn 2007

Připomenutí přestupků

– Video CD



Výklad 1/06 – Pravidlo 18

Definice „Lapení“ říká, že není možné provést 
lapení z výkopu (kick-off). To připomíná, že by 
mohlo být provedeno lapení ze 
znovuzahajovacího výkopu (restart kick).

Výkop NE
Výkop po bodování NE
Výkop 22 m ANO



Výklad 2/06 – Pravidlo 19 a 21

P19.4 (výjimka) Při TK do autu vhazuje 
mužstvo kopající.
P21.4 d) Kop do autu může být z ruky nebo 
drop, ale nesmí být ze země.
Kdo bude vhazovat, po kopu na branku, když 
se míč odrazí od tyče a odkutálí se do autu?



Výklad 2/06 – Pravidlo 19 a 21

Vhazovat bude bránící mužstvo. TK je na 
branku. Pokud bude kop do autu, tak nemůže 
být ze země.



Výklad 3/06 – Pravidlo 3 (U19)

Pokud je při U19 nominováno více než 22 
hráčů, tak musí být alespoň 3 hráči do druhé 
řady. 
Co nastane, pokud se 1 hráč druhé řady zraní 
a mužstvo nevyhoví požadavku na 3 hráče?
Bude rozhodčí nařizovat nesoutěžní mlýny?



Výklad 3/06 – Pravidlo 3 (U19)

Zde je nesoulad v Pravidlech U19. Pokud 
mužstvo nominuje méně než 22 hráčů, tak 
nejsou žádné požadavky na hráče 2.řady. 
Pravidla hovoří pouze o hráčích 1. Řady.

Budou se hrát dále normální mlýny



Výklad 4 a 5/06

Týkající se dresů a spodního prádla a nápisů 
na nich.



Výklad 6/06 – Pravidlo 10
Při skládce byl prvotní kontakt pod úrovní ramen. Paže 
skládajícího se ale dostaly do kontaktu s hlavou nebo 
krkem skládaného.
I když není první kontakt s hlavou/krkem úmyslný, ale 
je nebezpečný, neměl by rozhodčí posuzovat první 
úmysl? (bez trestu) Nebo by rozhodčí měl posuzovat 
následek? (trest)
Pokud je výklad „trest“, neměl by rozhodčí posuzovat 
přestupek jako neúmyslný a použít karty pouze pokud 
byl přestupek neopatrný?



Výklad 6/06 – Pravidlo 10

Rozhodčí by neměl posuzovat záměr, ale 
výstup. V této situaci je výstupem nebezpečná 
skládka za hlavu/krk.
Pro tento přestupek má rozhodčí tři možnosti: 
TK, TK+ŽK, TK+ČK



Výklad 7/06 – Pravidlo 10

Výklad k 10.2 Bránění ve hře a 10.4n) Letící 
klín
Mužstvo A vyhrálo autové vhazování a na 
skokana se hned navázali spoluhráči a 
pohybují se dopředu. Mužstvo B se nezapojilo 
do bránění. 

Otázky:



Výklad 7/06 – Pravidlo 10
Jedná se o „letící klín“, když míč je vepředu s prvním 
hráčem a nebrání žádnému hráči B skládat?
Jedná se o „letící klín“, když míč je uprostřed hráčů A a 
brání hráčům B skládat hráče s míčem?
Jedná se o „letící klín“, když u hráče na konci nebo na 
kraji skupiny hráčů A a nebrání hráčům B skládat 
hráče s míčem?
Pokud nejsou tyto scénáře považovány za „letící klín“, 
nemělo by být uvažováno o bránění ve hře?



Výklad 7/06 – Pravidlo 10

Pokud se hráči B nepokoušejí o kontakt nebo 
skládku, hra by měla pokračovat, protože akce 
A nebrání hráčům B učinit skládku.
Následně pokud není míč držen prvním 
hráčem ve skupině A a hráči B se pokusí složit 
hráče s míčem a nemohou, měl by být nařízen 
TK za bránění ve hře.



Výklad 8/06 – Pravidlo 16 Ruck
Může hráč ve hře zaútočit na soupeře, jakmile má ruce 
na balonu tím, že přeskočí hráče před sebou na zemi?
Může hráč ve hře zaútočit na míč, jakmile vyjde z rucku 
tím, že přeskočí hráče před sebou na zemi?
Může hráč ve hře zachytit paži soupeře držícího míč 
tím, že přeskočí hráče před sebou na zemi?
Může hráč ve hře zachytit paži soupeře držícího míč 
tím, že stojí na nohou a je v kontaktu s hráči na zemi 
před ním. 



Výklad 8/06 – Pravidlo 16 Ruck

Ne. Pravidlo 16.2 d) a 16.3 d)
Ne. Pravidlo 16.2 d) a 16.3 d)
Ne. Pravidlo 16.2 d) a 16.3 d)
Ano. Pokud je hráč na nohou a přichází ze své 
strany.



Výklad 9/06 – Pravidlo 17 Maul

Během maulu se hráč s míčem a jeden 
spoluhráč odpoutají z maulu:

a) Může soupeř skládat hráče s míčem?
b) Musí být hráč s míčem první ve skupině?

Během maulu se bránící hráči odpojí od 
maulu až na jednoho:

a) Může tento hráč skládat hráče s míčem?



Výklad 9/06 – Pravidlo 17 Maul

Během autu hráči, kteří vyhráli míč, vytvoří 
maul, ale žádný bránící hráč se nepřipojí:

a) Vytvořila tato skupina hráčů maul?
b) Může bránící hráč skládat hráče s míčem?
c) Musí být hráč s míčem prvním hráčem ve skupině? 



Výklad 9/06 – Pravidlo 17 Maul

Během maulu se hráč s míčem a jeden 
spoluhráč odpoutají z maulu:

a) Může soupeř skládat hráče s míčem?
b) Musí být hráč s míčem první ve skupině?

Během maulu se bránící hráči odpojí od 
maulu až na jednoho:

a) Může tento hráč skládat hráče s míčem?

a) ANO – maul už nepokračuje; b) ANO – jinak bránění ve hře

NE – maul pořád trvá a nesmí být stržen



Výklad 9/06 – Pravidlo 17 Maul

Během autu hráči, kteří vyhráli míč, vytvoří 
maul, ale žádný bránící hráč se nepřipojí:

a) Vytvořila tato skupina hráčů maul?
b) Může bránící hráč skládat hráče s míčem?
c) Musí být hráč s míčem prvním hráčem ve skupině? 

a) NE – viz definice maulu

b) ANO

c) ANO – jinak jde o bránění ve hře



Výklad 10/06 – Pravidlo 10
Podle čeho se posuzují přestupky hráčů před 
zápasem, o přestávce a po skončení zápasu? Jsou 
osoby v obvodu hřiště také objektem tohoto Pravidla 
stejně jako hráči?

Od prvního hvizdu do posledního (včetně přestávky) se 
všichni řídí podle Pravidel ragby a jejich sankcím. 
Osoby jsou definovány jako hráči a činovníci mužstva 
a mohou být řešeni jako hráči.
Přestupky v šatnách a na cestě z a do šaten jsou 
řešeny Směrnicí IRB 17.21 Nesportovní chování.
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