TURNERINGSREGLEMENT FOR BØRN OG UNGDOM
DANSK RUGBY UNION

Formål:
1. Dansk Rugby Union ønsker med Danmarksturneringen for børn og unge, gennem udskrivning
af turnering i henhold til rugbyspillet charter, at medvirke til udviklingen af dansk rugby,
udvikling af den enkelte spilleres rugbymæssige kunnen, samt til opdragelse af spillerne til
fairplay og god sportsånd.
Generelt:
1. Dansk Rugby Union arrangerer en landsdækkende turnering for børn og unge til og med 18 år
(DM B&U).
2. Det er lovpligtigt for alle klubber at indhente børneattester på alle trænere, ledere mv. der er
involveret i børne- og ungdomsrugby
Aldersgrænser og dispensation regler:
1. Overordnet gælder det, at spillerne skal spille hvor de får mest succes og hvor de bliver
udfordret mest. Dette gælder både piger og drenge i alle aldre.
2. Der konkurreres i følgende aldersgrupper:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

U 8 - spillere ikke fyldt 8 år den 1. januar i året turneringen afvikles
U 10 - spillere ikke fyldt 10 år den 1. januar i året turneringen afvikles
U 12 - spillere ikke fyldt 12 år den 1. januar i året turneringen afvikles
U 14 - spillere ikke fyldt 14 år den 1. januar i året turneringen afvikles
U 16 - spillere ikke fyldt 16 år den 1. januar i året turneringen afvikles
U 18 - spillere ikke fyldt 18 år den 1. januar i året turneringen afvikles

U18 regler:
3. For spillere der fylder 18 år i det år turneringen afvikles gælder det, at de spiller sæsonen
færdig i U18. Herved fastholdes aldersgruppen gennem hele sæsonen.
4. Hvis der er enkelte spillere hvis, fysiske udvikling og/eller erfaring retfærdiggør, at
vedkommende spiller et år mere U18 turneringen, kan klubben søge om dispensation.
5. Piger må ikke deltage i U18 rækken
6. For regler vedr. seniorlicens henvises til reglementer for disse turneringer.
Regler for øvrige aldersgrupper:
7. Piger der er fyldt 15 år kan spille med i U14 turneringen uden at indhente dispensation
8. Piger der er fyldt 16 år har mulighed for at søge dispensation på følgende måder:.

a. Dispensation til fortsat at spille med i U14 turneringen
b. Dispensation til at deltage i kvindesenior turneringen.
c. Dispensation til at deltage i U16 drenge turneringen
9. For at opnå dispensation foretages en grundig vurdering af både klubtræner, DRU ansvarlige
og i samråd med forældre. Der skal ligge en dispensationsansøgning med forældre
underskrift.
10. Spillere, der opfylder aldersgrænserne, og som kan dokumentere sin alder gennem
fremvisning af sygesikringsbevis, er spillerberettigede.
11. Alle spillere skal medbringe sygesikringsbevis eller fotokopi af dette til turneringer, som skal
kunne forevises ved evt. kontrol.
Turneringen og dens afvikling generelt:
1. Danmarksturneringen afvikles som en serie af enkeltstående stævner, som klubberne kan
tilmelde sig. Ved hvert stævne findes en vinder og en placering for alle deltagende hold.
Turneringen afholdes som en åben turnering, dvs. udenlandske hold er velkomne til at
deltage og ”nye” hold kan tilmelde sig i løbet af sæsonen.
2. Stævnerne afvikles så vidt muligt i månederne april - juni, samt august - oktober.
Skoleferier, helligdage m.v. kan begrunde en flytning af tidspunktet.
3. Klubber der ønsker at spille med i den landsdækkende ungdomsturnering, skal tilmelde hele
hold til hvert enkelt stævne. Klubber der ikke har spillere nok til et helt hold kan indgå i et
holdfællesskab med andre klubber.
4. Det er klubbernes eget ansvar at aftale holdfællesskaber.
5. Når invitationen til et stævne sendes ud, tilmelder klubber hele hold til det pågældende
stævne. Altså tilmelder man sig kun til et stævne ad gangen. Overholdes deadline for
tilmelding ikke, kan man ikke påregne at kunne deltage.
Sidste frist for tilmelding vil typisk være 14 dage inden stævnet.
6. Ansøgning om stævne sendes ud til klubberne medio februar måned. Fristen for ansøgning er
den 1. marts. Herefter kommer man ikke i betragtning til et stævne.
7. Efter tilmeldingsfristen udløb laves der en turneringsplan ud fra antal tilmeldte hold.
8. For at finde en danmarksmester uddeles der points i forhold til holdenes placering ved de
enkelte stævner.
Er der f.eks. 5 deltagende hold ved et stævne tildeles:
1. plads: 5 points
2. plads: 4 point
....

5. plads: 1 point
Vinderen af DM er det DANSKE hold der ved sæsonens afslutning har flest point.
Et hold skal deltage i alle 6 DM stævner for at blive DM vinder samlet
(gælder for hold i rækkerne U12 – U18)
9. Udenlandske hold tæller med i stævnet på dagen og kan altså vinde et enkelt stævne, men de
tæller ikke med i pointfordelingen, som tages med i den samlede DM-turnering.
- Dvs. hvis 2 udenlandske hold bliver placeret som nr. 1. og 2. i en turnering med 7
deltagende hold, og først på 3. pladsen kommer et dansk hold, så slutter det danske hold
med 5. point for den turnering, som tages med videre i det samlede regnskab.
10. Den arrangerende klub beslutter selv om de vil give medaljer til de mindste årgange (U8-U10)
til de enkelte stævner og/eller en præmie til de vindende hold.
11. Såfremt et tilmeldt hold ikke er i stand til at gennemføre en planlagt kamp, eller ikke møder til
kampstart, taberdømmes holdet med cifrene 0-25.
12. Hvis flere hold, ved turneringens afslutning står lige i point, afgøres deres placering af:
a. Opnåede matchpoint i samtlige indbyrdes kampe ved alle stævner.
b. Måldifferencen i samtlige indbyrdes kampe ved begge stævner
c. Måldifferencen i samtlige kampe
d. Hvis der herefter stadig er pointlighed afgøres den indbyrdes placering ved omkamp. Hvis
e. Omkampen ender uafgjort, spilles der med overtid indtil første scoring.
f. Vinderne af hver række, samt nummer 2 og 3 tildeles DRUs medaljer i henholdsvis guld,
sølv og bronze, samt en pokal.
- Alle deltagere i turneringen skal anvende tandbeskyttere.
- Der må anvendes klyngehjelm og shoulderpads i alle rækker
13. DRU udpeger en stævneansvarlig, som har det overordnede ansvar for det enkelte stævnes
afvikling, under ansvar overfor dette reglement.
14. DRU udpeger værtsskabet for et stævne
Til stævnerne skal mindst følgende faciliteter være til rådighed:
1. Tydeligt markerede (med kridt) mini rugbybaner i henhold til spillereglernes anvisninger for
banestørrelsen til U8, U10, U12 og U14, samt 2 baner i fuld størrelse til U16 og U18.
2. Et klubhus, telt eller lokale, hvor spillere og ledere imellem kampene kan opholde sig.
3. Mulighed for at købe mad og drikkevarer til en rimelig pris.
4. Et lokale til oprettelse af stævnekontor. Ved årets sidste stævne skal klubberne yderligere stille
trailer til rådighed til præmieoverrækkelse efter DRUs anvisning

5. Omklædningsrum med tilhørende toilet- og badeforhold – til begge køn.
6. Fysioterapeut, samaritter eller læge.
7. Adgang til telefon.
8. Der skal udsendes en bane og omklædningsoversigt, til klubberne og den stævneansvarlige inden
stævnet.
9. Indtagelse af enhver form for alkohol må kun finde sted i den arrangerende klubs Klubhus eller et
dertil indrettet område. Den arrangerende klub er ansvarlig for at dette overholdes
10. DRU har det overordnede organisatoriske ansvar for afvikling af stævnet, samt planlægning af
kampene
11. Stævneansvarlige kan foretage kontrol af sygesikringsbeviser - på eget initiativ eller på
opfordring.
12. Den arrangerende klub udpeger en ansvarlig leder, som har det praktiske ansvar for afvikling af
stævnet, baner, omklædningsrum og klubhus faciliteter. Den ansvarlige leder skal være til stede
under hele stævnet
13. DRU søger gennem Dommerforeningen at udpege dommere til afvikling af U16 og U18 kampe. I
tilfælde af, at det ikke kan lade sig gøre, sørger de deltagende klubber for at udpege dommere til
kampene. Dommerpåsætningen skal være på plads inden første kamp.
14. Hver klub der deltager, skal stille med mindst én leder eller træner, der har gennemgået DRUs
dommerkursus niveau 1. og/eller børne- og ungdomsdommercertificering. De deltagende
klubber sørger selv for dommere til U8, U10, U12 og U14. For at kunne være
ungdomsdommer, skal man helst have deltaget i DRUs dommerkursus niveau 1 og/eller børneog ungdomsdommercertificering (Putting Kids First).
15. Klubben skal dømme de kampe den er udpeget til at dømme og som står på turneringsplanen for
stævnet.
Udvisninger:
1. En spiller, som bliver udvist fra en kamp, får automatisk karantæne ved resten af stævnet, dog
undtaget tidsbestemte udvisninger af op til 5 minutters varighed
2. Der skal bruges tidsbestemte udvisninger ved gentagne høje tacklinger og andet voldsomt spil,
som er til fare for modstanderne.
3. En spiller, som bliver udvist fra en kamp pga. vold, får automatisk karantæne ved resten af
stævnet, samt det efterfølgende stævne.

4. Dommeren kan tildele et hold en tidsbestemt udvisning, såfremt holdets træner/leder udviser
usportslig optræden under kampe. Træneren vælger den spiller som skal tildeles den
tidsbestemte udvisning.
Ankeinstans:
1. Anke over alle forhold som er omfattet af dette reglement skal rettes til Dansk Rugby Unions
kontor senest 1 uge efter forholdet har fundet sted
Ændringer i reglement og spilleregler:
Ændringer til reglement og spilleregler behandles på den årlige breddekonference og godkendes af DRUs
bestyrelse.
Gyldighed:
Dette turneringsreglement er vedtaget på DRUs ungdomslederkonference den 27. november 2004 (med
efterfølgende rettelser på ungdomslederkonference den 26. november 2005, 24. februar 2007, 2.
februar 2008, 5. februar 2011 og 4. februar 2012). Ændringer til reglement marts 2016 godkendt af DRUs
bestyrelse efter indstilling fra DRUs breddekonference afholdt den 30. februar 2016.

