ČRSV

Česká národní liga rugby vozíčkářů

Povinnosti pořadatele ligového kola a ostatních účastníků

I.
Preambule
1. Tento dokument navazuje na Herní plán České národní ligy rugby vozíčkářů,
schválený STK Českého ragbyového svazu vozíčkářů. Jeho smyslem není rozšířit,
ale upřesnit povinnosti pořadatele (tedy jednotlivých oddílů) při organizaci
dílčího kola ligy. Snahou je zajistit uspokojující podmínky ke hře, dodržení
časového rozpisu a mimo jiné předejít nesrovnalostem při hře.
II.
Povinnosti pořadatele kola
1. Pořadatel kola je povinný zajistit technické vybavení předepsané k průběhu
hry, dle platných pravidel vozíčkářsko rugby (oddíl 3). Potřebné vybavení tvoří
sférický míč (2x), zařízení na měření času (měření period hry, periody 40 sekund
a ukazující průběh skóre hry), zařízení na měření oddechových časů (např.
stopky), šipka označující náhradní postup, zápisy hry a trestů (na jedno kolo ligy
potřebnou sadu zápisů plus dvě sady náhradní), stolky zapisovatelů hry a trestů a
kužely na označení brankové čáry (4x). Povinností pořadatele je veškeré vybavení
instalovat před řádným začátkem první hry, a to s dostatečným předstihem (min.
30 minut před začátkem prvního zápasu).
2. Pořadatel kola je povinný zajistit stolkové rozhodčí v odpovídajícím počtu pro
realizaci jednotlivých her, tedy min. tři až šest stolkových rozhodčích
(zapisovatel skóre, časoměřič a zapisovatel trestů).
3. Pořadatel kola je povinný zajistit halu – vyznačenou hrací plochu dle
předepsaných rozměrů, které ustanovují platná pravidla vozíčkářského rugby
(oddíl 2). Součástí hrací plochy má být dostatečná plocha pro hráčské lavičky,
prostor pro střídání, stolky zapisovatelů a trestné boxy. Vně hřiště je vyžadován
uspokojivý prostor pro vhazování a bezpečnou hru v prostoru za brankovou čárou.
V případě, že není zajištěno zázemí pro jednotlivé týmy mimo prostor, kde se
nachází hrací plocha, je nutné zajistit také odpovídající plochu k uskladnění
vozíků a vybavení týmů tak, aby nenarušovali průběh probíhající hry. Je
vyžadováno vyznačení všech součástí hrací plochy dle čl. 3–13 platných pravidel
(tedy i trestné boxy, prostor hráčské lavičky, prostor pro střídání apod.).
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Minimálním rozměrům pro uspokojivý prostor vně hřiště přibližně odpovídají:
a) 3 metry u postraních čar (dostatečný odstup pro vhazování - vzhledem
k délce obraných vozíků spolu s plochou pro stolky zapisovatelů, trestné
boxy a lavičky obou týmů)
b) 5 metrů u koncových/brankových čar (především dostatečný prostor za
brankovištěm pro bezpečnou hru – dojezdová plocha)
4. Pořadatel kola je povinný s dostatečným předstihem (minimálně dva týdny před
konáním ligového kola) zajistit rozpis zápasů dle platného Herního plánu České
národní ligy rugby vozíčkářů, schváleného STK Českého ragbyového svazu
vozíčkářů. Rozpis bude v průběhu konání kola ligy vyvěšen na dostupném místě.
III.
Povinnosti hlavního rozhodčího
1. Hlavní rozhodčí je povinný ve spolupráci s pořadatelem ligového kola
s dostatečným předstihem (minimálně týden před konáním ligového kola) zajistit
rozhodčí v odpovídajícím počtu a rozpis rozhodčích. Dále je povinný zajistit
platná „Mezinárodní pravidla rugby na vozíku“.
IV.
Povinnosti jednotlivých oddílů
1. Členové jednotlivých oddílů (hráči, doprovod) jsou zodpovědní za vlastní
vybavení, tak aby jeho umístění a technický stav neohrožovali bezpečnost
probíhající hry nebo znemožňovali její samotný průběh.

Pozn.: Platná pravidla a ostatní dokumenty (zápisy s návody, rozměry a
uspořádání hřiště apod.) jsou on-line dostupné na internetovém odkazu
www.ref.webnode.cz v sekci „Pravidla“ a „Ke stažení“.
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