
Dates de competició:

 • FASE 1 : dimarts 16 de novembre de 2021.

 • FASE 2 : dimarts 15 de febrer de 2022

 • Fase Final: dimecres 16 de març 2022.

Lloc:

 ·Fase 1 

  · CAMP GESPA LLÍVIA   

  Carrer de l’Esport 3 , 17527 Llívia, Girona 

 · Fase 2

  · CAMP GESPA LLÍVIA   

  Carrer de l’Esport 3 , 17527 Llívia, Girona 

 · Fase Final:

  · CAMP GESPA LLÍVIA   

  Carrer de l’Esport 3 , 17527 Llívia, Girona 

Organització I direcció tècnica: 
· Universitat Ramon Llull i Universitat de Lleida

Universitats participants:

· UVIC-UCC, UPC, UdG, UB, URL, UPF i UAB 

RUGBI MASCULÍ
REGLAMENT

https://www.google.es/maps/place/Club+Poliesportiu+Puigcerd%C3%A0/
@42.4397397,1.9329939,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a57b9430
efe159:0x65c24779bb706fa!8m2!3d42.4397358!4d1.9351826?hl=es

https://www.google.es/maps/place/Club+Poliesportiu+Puigcerd%C3%A0/
@42.4397397,1.9329939,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a57b9430
efe159:0x65c24779bb706fa!8m2!3d42.4397358!4d1.9351826?hl=es

https://www.google.es/maps/place/Club+Poliesportiu+Puigcerd%C3%A0/
@42.4397397,1.9329939,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a57b9430
efe159:0x65c24779bb706fa!8m2!3d42.4397358!4d1.9351826?hl=es



Sistema de competició: 

· Fase 1:

Es classifiquen per a la Fase 2 els dos primers de grup. El tercer classificat queda eliminat.

· Fase 2:

El primer del grup A i el primer del grup B es classifiquien per la fase final. Els segons i tercers del 
grup juguen una eliminatòria per saber qui passa a la fase final.

· Fase Final:

GRUP A GRUP B
UVIC UB
UPC UdG

2n classificat Fase 1 1r classificat Fase 1

GRUP ÚNIC

URL
UAB
UPF

ELI 1 2on Grup A vs 3er Grup B
ELI 2 2on Grup B vs 3er Grup A 

Fase final
 Semifinal 1  Primer del  grup A contra guanyador ELI 2
 Semifinal 2  Primer del grup B contra guanyador ELI 1

3r/4t lloc Perdedors semifinal 1 contra guanyador semifinal 2
 Final  Guanyador semifinal 1 contra guanyador semifinal 2



Adaptacions del Reglament:
• Els partits seran de 2 parts de 7 minuts cadascuna final inclosa.
• En cada partit és poden fer 7 substitucions tàctiques.
• Es poden convocar un màxim de 14 jugadors inscrits en acta per partit.
• Es permetran més canvis per sang, commoció, lesió i per joc brut.
• En cas d’empat a semifinals, 3r i 4t lloc i final es farà sorteig de camp i es jugaran parts de 5 minuts 
fins que un dels equips aconsegueixi puntuar.
• El número mínim de jugadors per començar el partit serà de 4
• El temps d’espera màxim per començar un partit serà de 10 minuts
• La classificació :

·A la fase de grups, seguirem els següents criteris:
·Guanyador 4 punts, empat 2 punts i perdedor 0 punts.
·Bonus ofensiu: 1 punt si l’equip guanyador fa 3 assajos més que el contrari.
·Bonus defensiu: 1 punt si l’equip perd per 7 o menys punts de diferència.

Normativa de desempats
1. Millor diferència de punts a favor i en contra totals.
2. Més punts a favor totals.
3. Millor diferència d’assajos a favor / en contra totals.
4. Més assajos a favor totals.
5. Resultat del partit entre els dos equips empatats a punts.

Protocol de seguretat:
• Tenir la pauta complerta de vacunació o bé test d’antígens de com a màxim 48 hores..
• Cal presentar el certificat de responsabilitat.
• Minimitzar els contactes amb altres equips i altres persones de l’organització.
• Durant el procés d’accés a la instal·lació es mantindrà una distància de seguretat de 2 metres evitant 
les aglomeracions a l’entrada.
• Respectar els canals d’entrada i sortida de les instal·lacions esportives i totes les seves normes.
• Desinfecció de mans amb hidrogel o solució hidroalcohòlica.
• Mascareta obligatòria a tota la instal·lació esportiva fins a l’hora de la competició.
• Al iniciar el partit els jugadors que estiguin competint no cal que portin la mascareta.
• Mascareta obligatòria a tots els components de la banqueta.
• No es poden compartir aigües, cada esportista/equip es portarà les seves aigües.
• Cada equip portarà les seves pròpies pilotes per l’escalfament.

Assegurança/Atenció mèdica:
• Cobrirà qualsevol accident o lesió l’assegurança que els estudiants tenen contreta amb la seva 
universitat. Cada universitat es farà responsable de tenir cura que les participants que la representin 
tinguin la corresponent assegurança i de disposar durant les competicions dels mitjans humans i/o 
materials per fer-se càrrec dels seus/ves participants en cas de sinistre.


