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„Mała Liga RUGBY TAG” jest imprezą cykliczną promującą rugby wśród dzieci z 

łódzkich szkół podstawowych z klas V-VI. Turnieje odbywać w  

 

HALA PARKOWA ul. Małachowskiego 5/7 

 

Kilka słów o RUGBY TAG 

Tag Rugby to jedna z odmian rugby - bardzo popularna w Irlandii. Zasady Rugby Tag 

oparte są na podstawowych przepisach rugby. Piłkę można podawać jedynie do tyłu, 

a punkty zdobywa się poprzez przyłożenia. Z założenia jest to gra bezkontaktowa, 

ucząca koordynacji wzrokowo ruchowej oraz ucząca podstawowych zasad i nawyków 

w rugby.  Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Rugby Tag mają przyczepione na 

wysokości bioder  kolorowe taśmy. Zatrzymanie przeciwnika polega na zerwaniu 

szarfy (Tag). Zawodnik, któremu zostanie zerwana szarfa musi oddać piłkę 

zawodnikowi swojej drużyny (w przypadku zerwania jednej taśmy). W momencie, 

kiedy rywal zerwie obydwie taśmy piłka przechodzi na jego stronę. Elementem 

różniącym Rugby Tag od klasycznego rugby są właśnie owe kolorowe taśmy.  

W odmianie Tag wyeliminowanie zawodnika polega na zerwaniu taśmy. Formuła 

Rugby Tag pozwala na świetną zabawę oraz bezkontaktową grę w rugby, uczy 

zdyscyplinowania i gry zespołowej.  

 
 

Terminy: 

 21.10. 2013g. 9.5o – pierwszy turniej 

 18.11.2013 g 9.5o – drugi turniej 

 16.12.2013 g 9.5o – Turniej Finałowy 
 
 

Zgłoszenia: 
Prosimy o zgłaszanie drużyn do dnia 20 października 2013. 
 
na maila: biuro@bbrclodz.pl 
bądź pod numer telefonu: Zbigniew Grądys - 502-719-485, Marta Jarecka – 531-255-837 
Więcej informacji na www.bbrclodz.pl 
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Przepisy: 
 
Drużyna: 
Drużyna może składać się z 10 zawodników (chłopców i dziewczynek) zgłaszanych do każdego 
turnieju. W każdym meczu udział bierze 5 zawodników; zmiany hokejowe.  
 
Zapewniamy: 
Opiekę medyczną; Sędziów; Opiekę zawodników; Napoje dla uczestników; Możliwość skorzystania z 
szatni i natrysków. 
 
Nagrody: 
Puchary i medale dla 3 najlepszych drużyn 
Upominki dla 3 najlepszych trenerów 
Dyplomy dla każdego uczestnika 
Nagroda dla najlepszego zawodnika (w opinii sędziów) 
Nagroda dla najlepszej zawodniczki (w opinii sędziów) 
 
Wsparcie: 
Jesteśmy w stanie przeprowadzić w Państwa placówce trening przed zawodami aby uczniowie oraz 
nauczyciele mogli zobaczyć na czym polega gra. W takim przypadku prosimy o wcześniejszy 
kontakt. 
 
Liga: 
Każdy turniej jest liczony do klasyfikacji ogólnej. W turnieju punkty liczymy: za zwycięstwo 3, za remis 
2, przegrana 1.  
 
Organizatorzy: 
Klub Sportowy BBRC Łódź 
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PODSTAWOWE ZASADY GRY: 

 
ZAWODNICY 

 Gramy po 5 zawodników w polu gry, 5 zawodników do zmiany; 

 Zmiany tzw. „hokejowe” czyli w trakcie gry; 

  
TAG-  czyli szarfy do zrywania 

 Każdy zawodników musi mieć przymocowany pasek ze znacznikami (TAG); 

 TAG – szarfa nie może być zasłonięta przez koszulkę, ani owinięta wokół paska; 
 
ZDOBYWANIE PUNKTÓW 

 Piłka musi być przeniesiona przez zawodnika na pole punktowe i położona:  

 Piłka nie może być rzucona o podłogę – rozpoczyna drużyna przeciwna z pola punktowego; 

 Zawodnik nie może rzucać się z piłką na podłogę; 
 

PODANIA 

 Piłkę podawać wolno tylko do tyłu 

 Piłkę należy nosić w dwóch rękach 

 Zawodnik drużyny przeciwnej nie może łapać za piłkę 

  
STRATA PIŁKI 

 Po zerwaniu jednej taśmy zawodnik musi się zatrzymać i podać piłkę w ciągu 3 sekund (sędzia 
liczy na głos), jeżeli tego nie uczyni traci piłkę; 

 Po zerwaniu  dwóch taśm piłkę otrzymuje drużyna przeciwna i rozpoczyna grę 

 Po podaniu piłki do przodu grę z miejsca podania rozpoczyna drużyna przeciwna 

 Za wymuszony kontakt 

 Zbijanie ręki przeciwnika który chwyta TAG 

 Wyjście na aut 

 Podanie do przodu 
 

ROZPOCZĘCIE/WZNOWIENIE GRY 

 Przy rozpoczęciu drużyna przeciwna musi stać w odległości 5 metrów (kroków) od piłki 

 Gra rozpoczyna się po komendzie „gra”, bądź gdy zawodnik trzymający piłkę „zaznaczy ją” 
tzn. a) piłka leży na ziemi zawodnik dotyka ją  nogą i podnosi; b) trzymając piłkę dotyka stopy 
tak aby piłka opuściła na chwile ręce 
 

TAG – zerwanie szarfy 

 Po zerwaniu szarfy zawodnik podnosi rękę do góry i mówi „TAG”, sędzia dyktuje komendę 
„podaj” i liczy na głos do 3, jeżeli zawodnik nie poda piłki traci ją 

 Zawodnik któremu zerwano szarfę musi podać piłkę i odebrać szarfę od przeciwnika 

 Zabrania się ze względów bezpieczeństwa rzucania szarf na ziemię 
 

OFF-SIDE 

 Po zerwaniu szarfy zawodnicy w defensywie muszą się cofnąć w stronę swojego pola 
punktowego i nie mogą brać udziału w grze 

 Jeżeli zawodnik przeszkodzi w grze; gra przesuwana jest o 5 metrów i jest wznawiana 
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PRZÓD/UPUSZCZENIE PIŁKI 

 Jeżeli piłka zostanie upuszczona jest „wolna” tzn. każdy może ją podnieść i podjąć grę, jednak 
jeżeli stwarza niebezpieczną grę (przepychania, rzucania się na nią)  sędzia decyduje, która 
drużyna była pierwsza przy piłce 

 Przy podaniu do przodu drużyna może przechwycić piłkę i podjąć grę 
 
PRZEWINIENIA 

 Nie można blokować przeciwnika bez piłki 

 Nie można łapać przeciwnika za żadną część ubrania oprócz szarf 

 Nie można chwytać za piłkę którą trzyma przeciwnik 

 Nie można rzucać szarfy na ziemię, należy ja podać osobie której została zerwana 

 Należy zachowywać się w sposób sportowy 
 
SĘDZIA 

 Sędzia jest animatorem gry 

 Prowadzi tak spotkanie aby zapewnić ciągłość gry  

 Dba o bezpieczeństwo zawodników 

 Odlicza czas gry, który wynosi 2x5min 
 
 

 


