Základní škola a Mateřská škola
Kladno, Norská 2633
Školní rok 2015 – 2016
Daniel Holubovský 9. C

V anglickém městě Rugby, v proslulé Rugby Public
School, žák William Webb Ellis v průběhu místní
varianty oblíbené hry fotbal chytil ve hře míč do rukou
a běžel s ním vpřed do soupeřova pole. Tento způsob
hry se vžil a ovlivnil vývoj footballu nejen v Rugby, ale i
na jiných školách v Anglii. Rok 1823, který je
zaznamenán na pamětní desce na místní školní zdi,
uvádějí anglické prameny jako dobu, kdy tento čin
žáka Ellise dal popud ke vzniku nové hry ragby.

Sledujeme-li historii vzniku ragby u nás,
setkáme se již na jejím začátku s osobností
zasloužilého umělce akademického malíře
Ondřeje Sekory, ať už v roli propagátora,
organizátora, rozhodčího, trenéra či autora první
naší ragbyové příručky.
Jako všechny umělce lákala Paříž i Sekoru, a
tak se vydal do jednoho z nejkrásnějších měst
světa. Jeho trvalý zájem o sport jej přivedl v Paříži
i na ragbyové zápasy. Když se pak po návratu do
Brna zúčastnil v roce 1925 členské schůze S.K.
Moravské Slavie, popsal tam ragby tak barvitě, že
vzbudil živý zájem všech přítomných o tento nový
sport a byl vyzván, aby je hru naučil. Sekora si
tedy objednal anglická a francouzská pravidla,
z Paříže ragbyový míč a ihned začal ragby
nacvičovat s členy sportovních klubů Moravské
Slavie a A. K. Žižka. Ti také uskutečnili 9. 5.1926
v Brně první ragbyový zápas u nás.

Hrají dva týmy, každý o 15 hráčích. Hraje se 2 x 40 minut
(polohrubého času) na hřišti o velikosti fotbalového, na
každém konci je brankové pásmo pro položení míče a branka
ve tvaru písmene H (háčko). Cílem hry je dostat míč do
protihráčova brankoviště, kde je nutné míč pro získání bodů
položit na zem, tzv. pětka/položení. Je také možné míč
kopnout skrze tyče háčka (do horní poloviny) a to buď přímo
za hry (drop) nebo po úspěšném položení pětky, nebo z
trestného kopu. Míč se přenáší v rukou a smí se nahrávat
pouze dozadu/do strany nikoliv však dopředu, jinak dochází k
předhozu a tudíž porušení pravidel. Míč se smí také kopat,
ovšem hráč stojící před spoluhráčem, který kope, nesmí hrát,
protože je v ofsajdu (dochází tedy k tzv. dobíhání kopů hráči
stojícími za kopajícím spoluhráčem).
Zápas ovládá rozhodčí, a k disposici má
dva asistenty na postranních čarách a při
mezinárodních a jiných důležitých utkáních
bývá k disposici i videorozhodčí, kterého
může rozhodčí poprosit o přezkoumání
situace na hřišti týkající se položení pětky.

V případě, že míč je držen protivníkem, hráč
smí protihráče atakovat složením protihráče na
zem a tím zastavit jeho posun k brankovišti.
Hráč smí protihráče zasáhnout pouze do výšky
ramen jinak je to nebezpečná hra (faul). Není
povoleno protihráče kopat nebo podkopávat a
ani ho zvednout a pustit na zem hlavou dolů.
V ragby se udělují červené karty za velmi
hrubé prohřešky především proti bezpečnosti
hry a za násilí/hrubost a znamenají vyloučení
hráče po zbytek zápasu; tým tak hraje v
oslabení. Žlutá karta se uděluje za hrubé
prohřešky proti pravidlům, a za "profesionální" a
opakované fauly. Hráč jde na 10 minut čistého
času na trestnou lavici a tým tak hraje v
oslabení. Místo druhé žluté karty se stejnému
hráči uděluje červená.

Hráči jsou vybaveni kopačkami, štulpnami,
trenýrkami a dresem. Možné je ještě mít chránič
holení, suspensor, gumový chránič ramen,
chránič zubů (často pro mladší hráče povinný),
speciální molitanovou helmu a přilnavé rukavice
bez prstů.
Obecně jsou zakázány části výstroje, které by
byly tvrdé, např. z plastů nebo kovu, a mohly
zranit ostatní hráče. Většina výstroje je proto z
gumy, a pěnových hmot, které pouze tlumí
největší zásahy. Výjimkou jsou chrániče holení,
suspensor a kolíky u kopaček.
Před zápasem výstroj a její stav kontroluje
rozhodčí.

Mlýn - mlýnového seřazení se zúčastňují hráči s
čísly 1 až 8 tedy roj, mlýn nastává především po
technické - chybě předhozu
Předhoz - nastává tehdy, kdy je přihrávka vedena
směrem dopředu nebo když hráč chytající balon
nezpracuje a "vypadne" mu dopředu
Skládka - jediný povolený způsob obránce jak
zastavit útočníka, skládka může být provedena pouze
od prsou níže, jinak jde to nebezpečná/vysoká skládka
ta je proti pravidlům
Ofsajd - neboli postavení mimo hru, nastává tehdy,
kdy hráč hraje na soupeřově straně a úmyslně
zabraňuje hře soupeři
Maul - fáze hry, kdy hráči tlačí proti sobě a balon je
v pohybu s maulem (hráč, který má balon v držení stojí
na nohou)
Ruck - hráč se po skládce dostane na zem a hráči o
něj bojují (hráč nesmí s balonem na zemi hrát!!)
Trestný nebo volný kop – tyto kopy jsou přiznány
mužstvu, které se neprovinilo hrou proti pravidlům.
Trestný kop je nařizován za závažnější prohřešky a smí
se kopat na branku.

Existují rozmanité modifikované formy hry,
které jsou koncipovány tak, aby každému
dovolily hrát za jakýchkoliv okolností s
postupným rozvojem ragbyových dovedností,
jako jsou běh, ovládání míče rukama,
vyhýbací techniky a hra v podpoře.
Kontaktní ragby se hraje v různých počtech.
Oficiální název zní "rugby union".
Nejrozšířenější a hlavní druh ragby je v počtu
patnácti hráčů nebo hráček.
Druhým nejrozšířenějším druhem je ragby v
sedmi, tzv. olympijské ragby.
Další varianty jsou v deseti a dvanácti
hráčích. Plážové ragby je v pěti. Hraje se také
turnajově.
Z důvodu propagace a popularizace ragby
máme také bezkontaktní druhy ragby, jsou
to ragby na dotek, tzv. touch ragby a tag
ragby, kde se strhávají pásky přidělané
suchým zipem na bocích.
Máme také ragby na vozíku.

Ragby o sedmi hráčích se hraje na plné velikosti
hřiště, kdy každý z týmů má na hřišti jen 7 hráčů
místo 15. Hra je kratší, každý poločas během zápasů
ve skupinách turnaje trvá sedm minut, ve finále trvá
deset minut.
Kromě časové délky, se pravidla velmi málo liší
od ragby o patnácti hráčích, ale samozřejmě díky
množství prostoru na hřišti se jedná o úplně jinou
hru ke sledování. Jedna z charakteristik ragby o
sedmi hráčích je, že se někdy mužstva rozhodnou
couvat k vlastnímu brankovišti, aby na sebe vytáhli
obranu soupeře a tím si vytvořily prostor v jiné části
hřiště, kde mohou jít vpřed.

