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Dr. Balázs Árpád Siófok város polgármesterének köszöntője
Tisztelt Játékosok, kedves Nézők!
Nagy örömmel tölt el, hogy városunk nevében egy olyan rangos nemzetközi sportesemény résztvevőit
köszönthetem, mint a IV.Pilsner Urquell Rugby Sevens Európabajnoki Grand Prix. Külön szeretném
üdvözölni a nemzetközi és európai rögbi szövetségek képviselőit, akik először járnak
Magyarországon. Ezúton kívánok nekik nagyon kellemes időtöltést hazánkban, városunkban.
Hazánk már korábban is rendezett nemzetközi Rubgy 7’s tornát budapesti helyszínnel. Siófok városa
vendégszeretetével, a turistáknak, látogatóknak nyújtott széles körű programajánlataival szintén magas
szintű szervezőjévé válik az eseménynek. Mindenképpen gondolnunk kell arra, hogy sikeres
lebonyolítás esetén hagyományteremtővé válhat a torna. A csodálatos balatoni környezet, a vidám,
nyári programok, hangulat visszatérésre csábíthatja mind a játékosokat, mind a nézőket.
A küzdelem résztvevőinek nagyon jó, sikeres mérkőzéseket kívánok, a nézőknek izgalmas és
szórakoztató kikapcsolódást.
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A magyar rögbi sport
Magyarországon a rögbi sport a 70-es évek elején honosodott meg.
A Magyar Rögbi Szövetség 1990-ben alapult. 1990-ben mindkét nemzetközi Szövetség (International
Rugby Board – Dublini székhelyű világszövetség, Federation Internationale Rugby D’Amateur –
Association Européenne de Rugby, Párizsi székhelyű európai szövetség) felvette tagországai sorába.
Magyarországon az 1991/92-es bajnoki év óta működik szervezett NB –s Bajnokság, 1990 óta
kerülnek megrendezésre a Magyar Kupa küzdelmek.

A felnőtt válogatott 1993 óta vesz részt a FIRA Európai Kontinens Bajnokságában, folyamatosan jobb
és jobb eredményeket felmutatva. Az 1995/96-os FIRA Bajnokságban csoportelsőként kivívta a jogot
a „Rugby World Cup” Világkupa kvalifikációs mérkőzéssorozatán való indulásra. A felnőtt 15-ös
válogatott a 2001/2002-es évben veretlenül nyerte meg a FIRA-AER hármas divízióját és egy
osztállyal feljebb lépett.
A sportág felnőtt csapatai első, másod és harmadosztályos bajnoki rendszerben szerepelnek. Az
utánpótlás a junior, kadét, kölyök és mini korosztályban vív bajnoki mérkőzéseket.
A Magyar Köztársaság Kupa valamennyi felnőtt és utánpótlás csapat részvételével történik. Az egész
éves események mellett, nagy hagyományú rendezvények a húsvéti, pünkösdi és augusztus 20-i
nemzetközi részvétellel zajló rögbi tornák, valamint a Közép-Európai Kupa küzdelmei.
Nemzetközileg is kiemelkedő esemény a már 4. alkalommal megrendezendő International Rugby
Sevens Grand Prix torna, ahol Európa legjobbjai mellett Magyarország is szerepelhetett.
A rögbi sport népszerűsítésének egyik legsikeresebb rendezvénye az Országos Diák Olimpia, melynek
keretében évente 3000 gyerek játszik tojás labdával.
Az ország legjelentősebb rögbi központjai: Esztergom, Székesfehérvár, Kecskemét, Százhalombatta,
Pécs, Szentes, Vác, Békéscsaba, Szeged, Zalaegerszeg és Budapest.
A Szövetség valamennyi korosztályban szerepeltet válogatottat, akik részt vesznek az Európa és
Világbajnoki selejtezőkön.
A rögbimérkőzéseken az átlagos nézőszám 500 és 4000 között mozog. A rögbi sport, mely 1994-ig
deklaráltan amatőr sportág volt, megkapta a profi státust. Jelenleg mintegy 150 országban játszák, a
világ második legnézettebb sportja. Világbajnoksága a Rögbi Világkupa, 4 évente kerül
megrendezésre. Az 1999. Évi Világkupát közel 2 milliárd néző kísérte figyelemmel.
Évente megrendezik a sportág élvonalát alkotó országok 6 nemzetes, illetve 3 nemzetes tornáit,
valamint az európai csapatok számára a Bajnokok Ligáját. 2004-től a rögbi sportág 7-es változata
bemutató jelleggel, 2008-tól véglegesen felkerül az Újkori Olimpiai Játékok Műsorára.

Rögbi Hetes Versenyek
A 2002–ben megrendezett Pilsner Urquell Rögbi Sziget sikerét követően Magyarország immár 4.
alkalommal, ismét lehetőséget kapott az Európai Rugby Sevens Grand Prix megrendezésére. 2003.
június 28-29-én Siófokra érkeznek a Pilsner Urquell Nemzetközi Rögbi Hetes vendégei. A kétnapos
tornán 8 válogatott csapat részvételére számítunk.
A FIRA-AER az IRB (Nemzetközi Rögbi Szövetség) kötött szerződése alapján a hivatalos szervezője
és jogtulajdonosa az Európai Hetes Rögbi Körmérkőzéseknek. A FIRA-AER a világon több mint 40
pályázó ország közül választja ki azokat, akik lehetőséget kapnak a Hetes tornák megrendezésére.
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Általános információk
A Rögbi Szövetség a világ második legnagyobb csapatsportágát képviseli, melyet több mint 100
országban játszanak világszerte. A Magyar Rögbi Szövetség tagja Sportág Világszövetségének az
International Rugby Board-nak és az Európai szövetségnek is – Federation Internationale De Rugby
Amateur. A „seven-a-side rugby” a legegyszerűbb, de legizgalmasabb formája ennek a játéknak,
melyet bizonyít az is, hogy a játék egyre népszerűsödik. Erre utalnak a Hong Kong-i, a dubai és a
budapesti tornák sikerei is.

A verseny
A Pilsner Urquell Rögbi Nemzetközi Rögbi Hetes mérkőzéseit 2003. június 28-29-én, szombatvasárnap rendezik meg 8 ország válogatottja részvételével. A meghívott válogatottak: Franciaország,
Skócia, Svédország, Ausztria, Szlovénia, Csehország, Horvátország, és Magyarország. Az első napon
a csoportmérkőzésekre kerül sor, a második napon pedig a nézők a kieséses rendszerben lebonyolított
rájátszást láthatják.
Egy Magyarországon még új, de a világon már klasszikusnak számító sportágat szeretnénk
meghonosítani a Balaton partján. Szeretnénk ezt a sportot a Forma 1 vagy a Streetball magyarországi
sikeréhez hasonlóan bevezetni és népszerűsíteni. Büszkék vagyunk, hogy felajánlhatjuk a
közreműködés lehetőségét a Pilsner Urquell Nemzetközi Rögbi Hetes eseményein.
A rendezők meghívott vendégek közt köszöntik majd a Magyar Rögbi Szövetség az IRB és a FIRAAER vezetőit is.
Az előző budapesti hetes rögbi találkozó sikere meggyőzte mind a résztvevő játékosokat, mint a
nemzetközi szövetségek illetékeseit, hogy 2003-ben is Magyarországnak adták a torna rendezési
jogát.”
Rober Antonin az IRB/FIRA-AER európai regionális fejlesztési menedzsere szintén pozitív
érzéseket táplált a 2002-es budapesti Grand Prix láttán:

„Nagyon örülök, hogy Budapest kapta meg az idén is a verseny rendezési jogát, és boldog vagyok,
hogy én is részese lehettem ennek a kiválóan megrendezett és lebonyolított viadalnak. Remélem
jövőre, ugyanitt találkozunk!”
Robert Antonin vágya teljesült, mert 2003-ban ismét rendezhet Magyarország Rögbi hetes Grand
Prix-et.
A Pilsner Urquell Hungary Sevens nagy lehetőséget ad a magyar rögbi sport további fejlődésének,
hiszen az idén ismét részt vesz többek között a Világbajnok francia csapat, mely egyben a 2002-es
torna győztese is volt.

A Rögbi 7-es rövidített játékszabályai
A Sevens Rugby-t futballpálya méretű pályán játsszák. A játék a sebességre alapul és kiváló
lehetőséget biztosít a játékosok számára egyéni technikai és atlétikai képességeik megcsillogtatására.
A Rugby Sevens nagyon izgalmas, érdekes és látványos mind élőben a nézők számára, mind a
televízió képernyőjén keresztül. A sportág a félidők és a mérkőzések közötti sok a rövid szünet, így a
tévécsatornák körében is nagyon népszerű a reklámok értékesíthetősége miatt.



Rögbi 7-es
Csapatonként 7 játékos, hét perces félidők. Nincs lehetőség időkérésre, ez nem amerikai
futball. A játék célja minél több „try”-t (cél) elérni, vagyis a labdát az ellenfél gólvonalán túl
letenni. Ha a labda menet közben leesik, nem jár pont a „try”-ért. A labdát nem lehet előre
passzolni, ez nem futball.



Hogyan kezdődik a játék?
Az egyik csapat kirúgja a labdát a másik felé. A kirúgást fogadó csapat megpróbál „try”-t
elérni, míg a támadó csapat ezt megpróbálja megakadályozni.



Cselezés
Egy játékost csak akkor lehet cselezni, ha nála van a labda, ez nem ausztrál futball. Ha
cselezés közben a labda földre kerül, a bíró „scrum”-ot (tolongás) ítélhet az ellenfél csapata
javára.



„Scrum” (tolongás)
Mindkét csapatból 3-3 ember alkot egy „scrum”-ot. Egy negyedik játékos elhelyezi a labdát a
„scrum” területén belül. A „scrum”-ban résztvevő játékosok célja, hogy a labdát saját
csapatuknak passzolják.



„Line-out” (bedobás)
Ha a labda az oldalvonalon kívülre kerül, ’line-out”-ot ítélnek. Mindkét csapatból 2-2 játékos
küzd a harmadik játékos által dobott labdáért.



Büntetők
Cselezés közben a játékosok nem érinthetők meg vállmagasság felett. Szintén tilos vállal vagy
fejjel a másiknak nekimenni. Ez nem jéghoki.



A játék folytatása
Az a csapat folytatja a játékot az ellenfél felé történő kirúgással, amelyik pontot ér el egy
sikeres „try”-al.



Pontozás
Egy „try” 5 pontot ér. A „try” után a pontot elért csapatnak lehetősége van 2 bónusz pont
megszerzésére „drop-kick” (droprúgás) rúgásával.



A játék vége
A hét perc (a döntő nap esetében tíz) leteltét csengő jelzi. A játékvezető addig engedi a játék
folytatását, amíg a labda játékban van.

Diákolimpia Országos Döntő
A nemzetközi rugby eseményhez kapcsolva Siófokon rendezik meg az Országos Játékvezető és
Edzőképző konferenciát 2003. június 27-én külföldi előadók részvételével. Ezen kívül a Magyar
Rögbi Szövetség Siófokon bonyolítja le a 2003. évi Diákolimpia Országos Döntőit
Várhatóan 500 diák vesz részt az eseményen a “mini” korosztálytól a juniorig. A diáktorna a
délelőttök folyamán zajlik majd, szintén a siófoki stadionban. A gyerekeknek kiváló lehetőséget nyújt
a tapasztalatszerzésre, hogy saját mérkőzéseik után megnézhetik az igazi profi játékosokat. A
tanévzáró rendezvény részeként ajándék balatoni hétvégét kapnak résztvevő sportoló diákok.

