
RAGBY
A JAK

NA NĚJ

Aut se vhazuje mezi dva zástupy hráčů                 
a vhození musí být kolmé na postranní čáru. 
Počet hráčů v autu určuje vhazující strana, 
druhý tým se musí přizpůsobit. Hráči se v autu 
mohou navzájem zdvihat, aby vyskočili výše. 

Rozhodčí je v radiovém spojení s postran-
ními rozhodčími a může si vyžádat konzultaci 
videorozhodčího a jestřábí oko. 
S rozhodčím může mluvit na hřišti pouze 
kapitán týmu. Rozhodčí se oslovuje výhradně 
„pane“ (v případně ženské rozhodčí „paní“). 
Rozhodnutí rozhodčího na hřišti je konečné            
a nezvratné. 
Za porušení pravidel může být tým potrestán 
trestným kopem, vyloučením hráče na deset 
minut (žlutá karta), nebo vyloučením hráče         
do konce utkání (červená karta).

A ještě poslední poznámka: 
„Ragby není sport, ragby je životní styl.“ 

Příjemné zážitky při sledování ragby 
vám přeje Česká rugbyová unie. 

www.rugbyunion.cz



Ragby je kolektivní kontaktní sport. Hřiště má 
podobné rozměry jako fotbalové. V každém 
týmu hraje patnáct hráčů a dalších osm může 
střídat. Pozice hráčů jsou označeny čísly 1 až 
15. Střídající 16 až 23. 
Hraje se 2 x 40 minut (proslulý ragbyový „třetí 
poločas“ je neoficiální a není regulován žád- 
nými pravidly). 
Ragbyová branka má tvar písmene H, stojícího 
na brankové čáře. Za háčkem je na šířku celé- 
ho hřiště brankoviště. I to je součástí hřiště.     
V něm se pokládají tzv. pětky (anglicky „Try“, 
francouzsky „Essai“). Položení je za pět bodů. 
Body se dají získat i kopem. Kop musí přeletět 
nad břevnem „háčka“. Kop po pětce je za dva 
body, trestný kop nebo kop ze hry odrazem          
od země („dropgól“) je za tři body. 

HŘIŠTĚ A HRÁČI

Podrobná pravidla zde: 
www.rugbyunion.cz/cs/page/177

Úkolem je donést míč kamkoli do soupeřova 
brankoviště a tam se s ním kontrolovaně dot- 
knout země. Napadán může být pouze hráč          
s míčem. Může být zastaven (složen) pouze 
rukama a to pouze pevným uchopením od ra- 
men níže. KAŽDÝ hráč před míčem je v ofsajdu. 
Proto si hráči přihrávají dozadu. V případě 
kopu mohou zasáhnout do hry jen hráči ZA ko- 
pajícím hráčem.

Zahájení hry může být kopem (zahájení 
utkání, rozehrání po obdržené pětce, trestný 
kop), mlýnem nebo autem. 

Mlýn je uskupení osmi hráčů na každé 
straně, pevně do sebe zaklesnutých („svá- 
zaných“). Mlýnová spojka vhazujícího týmu 
musí vhodit míč doprostřed mlýnu, ten se               
o míč přetlačuje.

PRINCIP HRY


