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SEWESRUGBYBELEID 

 

1. Visie 

a. Ons visie is om jong seuns deur middel van rugby afrigting op te voed om 

emosioneel stabiele, goed gemanierde, intellektueel volwasse en fisies 

ontwikkelde spelers te wees. 

 

2. Missie 

a. Ons missie is om afrigting van professionele gehalte aan seuns te bied met die 

fokus op emosionele, intellektuele, sosiale en fisiese ontwikkeling. 

 

3. Doelstellings 

a. Groei die spel van sewesrugby in die skool van jaar tot jaar. 

b. Bied beplande en georganiseerde oefensessies aan. 

 

4. Sewesrugbybestuur 
a. Die sewesrugbybestuur by die skool is verantwoordelik vir die daaglikse 

bestuur van sewesrugby. 
b. Die sewesrugbybestuur bestaan uit die skoolhoof en die 

sewesrugbyorganiseerder, asook enige ander persone wat deur die 
skoolbeheerliggaam aangestel is in ŉ raadgewende kapasiteit. 

c. Die sewesrugbybestuur is verantwoordelik vir die volgende: 
i. Maak wysigings aan die verskeie afrigtingstrukture. 
ii. Stel afrigters aan binne die verskeie afrigtingstrukture. 
iii. Maak voorstelle vir wysigings van die sewesrugbybeleid aan die 

skoolbeheerliggaam. 
iv. Voorsien afrigters met riglyne binne die verskeie afrigtingstrukture. 
v. Bepaal die sewesrugbyprogram. 
vi. Bepaal die formaat van die skool sewesrugbytruie. 

 
5. Afrigters 

a. Alle afrigters moet oor ŉ huidige BokSmart-kwalifikasie beskik. 
b. Alle afrigters moet voldoen aan die rugbyafrigter gedragskode. 
c. Enige afrigter wat nie voldoen aan die rugbyafrigter gedragskode nie, sal deur 

die sewesrugbybestuur aangespreek word. 
d. Enige besluite oor afrigters in verband met die gedragskode deur die 

sewesrugbybestuur is finaal. 
 
6. Sewesrugbyspanne 

a. Sewesrugby by Laerskool Nelspruit word gespeel deur seuns tussen die 
ouderdom van 11 en 12 jaar. 
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b. Seuns speel binne hulle ouderdomsgroepe van 0/11 tot 0/12. ŉ Seun is deel 
van ŉ ouderdomsgroep indien hy daardie ouderdom word tussen 1 Januarie en 
31 Desember van die jaar. 

c. Sewesrugby word geklassifiseer binne die volgende strukture by Laerskool 
Nelspruit: 
i. Sewesrugby (0/11 – 0/12) 

• Seuns word in vier spanne verdeel volgens vermoëns en 
ouderdomme: 

o 0/11A 
o 0/11B 
o 0/12A 
o 0/12B 

 
7. Afrigtingstruktuur 

a. Elke span het ŉ afrigter wat ten volle vir die span verantwoordelik is. Die afrigter 
se pligte sluit in: 
i. Vat volle verantwoordelikheid vir die span. 
ii. Het volle beheer oor spankeuses. 
iii. Kies van kaptein/onder-kaptein van die span. 
iv. Bestuur alle spanoefensessies. 
v. Vergesel span na wedstryde. 
vi. Bestuur van vrywaringsvorms en mediese inligting van alle spelers in die 

afdeling. 
vii. Vergesel beseerde spelers en kontak ouer/voog van speler. 

b. Indien die afrigter nie ŉ onderwyser van Laerskool Nelspruit is nie, sal ŉ 
onderwyser van Laerskool Nelspruit verantwoordelikheid vat van die volgende 
pligte van die afrigter: 

c. Die sewesrugbyorganiseerder is verantwoordelik vir die volgende: 
i. Saamstel in inhandiging van spanlyste. 
ii. Saamstel en hou van statistieke vir spanne in die afdeling. 
iii. Kommunikasie met ouers/voogde van spelers op sosiale media. 
iv. Verantwoordelik vir alle reëlings vir die span op wedstryd dae. 
v. Saamstel van busvervoer lyste na en terug van wedstryde. 
vi. Hou rekord van geldelike transaksies van elke speler. 

d. Indien die afrigter nie ŉ onderwyser van Laerskool Nelspruit is nie, sal die 
sewesrugbyorganiseerder ook verantwoordelik wees vir die volgende: 
i. Het volle beheer oor spankeuses van die span. 
ii. Kies van die kaptein/onder-kaptein van die span van die span. 
iii. Vergesel span na wedstryde. 
iv. Bestuur van vrywaringsvorms en mediese inligting van alle spelers in die 

afdeling. 
v. Vergesel beseerde spelers en kontak ouer/voog van speler. 
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8. Afrigtingsessies 
a. Alle afrigtingsessies moet vooraf beplan word binne die vereistes van die 

rugbyprogram. 
b. Alle afrigtingsessies moet uit die volgende bestaan: 

i. Administratiewereëlings (Voor of na oefening) 
ii. Opwarming 
iii. Vaardigheidsontwikkeling: 

• Individuele-vaardighede 

• Mini-eenheidvaardighede 
iv. Fase spel 
v. Af warming 

c. Vaardigheidsontwikkeling moet deur middel van gesimuleerde 
wedstrydsituasies geskied sover moontlik. 

d. BokSmart aanbevole besering-voorkomende oefeninge moet een keer per 
week gedurende die opwarming gedeelte van oefeninge beoefen word. 

 
9. Kommunikasie 

a. Kommunikasie met ouers/voogde geskied direk met briewe en/of d.m.v. sosiale 
media. 

b. Inligting word slegs op hierdie wyse oorgedra. 
c. Die sewesrugbyorganiseerder is verantwoordelik vir alle kommunikasie deur 

die skool met betrekking tot sewesrugby. 
 

10. Spelers 
a. Spelers moet voldoen aan Laerskool Nelspruit rugbyspeler gedragskode. 
b. Enige spelers wat nie aan die rugbyspeler gedragskode voldoen nie sal 

aangespreek word deur die afrigter. 
c. Enige besluite deur die betrokke afrigter oor ŉ speler in verband met die 

rugbyspeler gedragskode is finaal. 
 

11. Truie/klere en toerusting 
a. Die skoolrugbytruie is die skool se eiendom. 
b. Die seuns ontvang die truie slegs met wedstryde. 
c. Die kleure van die skoolrugbytruie moet altyd blou, geel, en/of wit wees. 
d. Die formaat van die rugbytruie word deur die sewesrugbybestuur besluit. 
e. Indien enige klere/toerusting wat aangekoop word moet daar, indien moontlik, 

drie kwotasies verkry word. Een van die kwotasies moet van die skool se 
amptelike klerevervaardiger wees. 

 
12. Verblyf en vervoer 

a. Verblyf en vervoer na vriendskaplike wedstryde/toere: 
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i. Vervoer na en terug van vriendskaplike wedstryde/toere binne die 
komprehensiewe eenheid van die skool is die verantwoordelikheid van die 
ouer/voog. 

ii. Verblyf en vervoer na en terug van vriendskaplike wedstryde/toere buite 
die komprehensiewe eenheid van die skool sal deur die skool gereël word 
teen ŉ koste. Ouers/voogde van spelers wat deelneem in die wedstryde 
is verantwoordelik vir hierdie koste, ongeag of die speler van die verblyf 
en/of vervoer gebruik maak. 

b. Verblyf en vervoer na liga-wedstryde 
i. Vervoer na en terug na liga-wedstryde sal deur die skool gereël word teen 

geen koste nie. 
ii. Indien verblyf vir spelers nodig is vir enige liga-wedstryde, sal dit deur die 

skool beskikbaar gestel word teen ŉ koste aan die spelers. Ouers/voogde 
van spelers wat deelneem aan die wedstryde is verantwoordelik vir die 
koste, ongeag of die speler van die verblyf gebruik maak. 

c. Indien ouers/voogde van spelers nie die kostes in verband met vriendskaplike 
wedstryde/toere betaal nie, sal daardie speler/s nie toegelaat word om in die 
wedstryde deel te neem nie. 

d. Verblyf en vervoer word deur die sportkoördineerder gereël.  
 

13. Vrywaringsvorms 
a. Geen speler word toegelaat om deel te neem aan wedstryde en/of oefeninge 

sonder ŉ volledig voltooide vrywaringsvorm.  
b. Die afrigter moet hierdie vrywaringsvorms ten alle tye by hom hê indien daar ŉ 

nood situasie is. 
 

14. Sportbeserings 
a. Alle beserings word binne die raamwerk van die noodplan hanteer. 
b. In die geval van ŉ besering, bly dit bly die relevante afrigter se 

verantwoordelikheid om die ouer/voog dadelik te kontak en om toe te sien dat 
mediese hulp toegepas word deur ŉ gekwalifiseerde noodhulp-werker. 

c. Sou ŉ speler herstel van ŉ besering en volgens die afrigter wedstrydfiks is, 
moet gekyk word na sy meriete alvorens hy teruggeplaas word in die 
oorspronklike span. Hy mag direk in sy oorspronklike span opgeneem word. 

d. Indien ŉ speler nie aan die sewesrugbyproewe kon deelneem nie as gevolg 
van beserings of enige ander geldige rede, soos bepaal deur die 
sewesrugbybestuur, moet die speler ŉ oefening bywoon waar hy ŉ kans gegun 
sal word. Die speler mag op die mening van die afrigter direk in ŉ span 
opgeneem word na die oefening. 

e. Voordat ŉ beseerde speler terugkeer na die veld, moet ŉ die ouer/voog 
geskrewe toestemming gee dat die speler herstel het. 
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f. In die geval van enige kopbeserings, rugbeserings, nekbeserings en beenbreke 
moet ŉ geskrewe dokterssertifikaat ingedien word voor ŉ speler weer mag 
begin oefen. 

g. In die geval van harsingskudding, moet SARU se “Return to play” protokol vir 
laerskool rugbyspelers gevolg word. 

 
15. Spankeuses en wedstryde 

a. Die samestelling en kies van die span word gedoen deur die betrokke afrigter. 
b. Geen ander persone het enige insae in spankeuses nie. 
c. Spankeuses moet ten minste twee dae voor die wedstryd aangekondig word. 
d. Spelers moet sover moontlik op wedstrydvertonings beoordeel word. 
e. Tydens wedstryde in ŉ toernooi moet alle spelers ten minste 5 minute speel 

kans gegee word, behalwe as anderste voorgeskryf deur kompetisiereëls. 
 

16. Borgskappe en donasies 
a. Borgskappe en donasies word binne die span gereël. 
b. ŉ Donasie word gegee indien die skenker geen blootstelling wil hê nie, m.a.w. 

geen besigheidslogo verskyn op die hemp/trui/broek/sak/ens. nie. 
c. ŉ Borg word gegee indien die skenker ŉ besigheidslogo op die 

hemp/trui/broek/sak/ens. wil laat verskyn. ŉ Fooi van (R 1 000.00) word dan vir 
die skool gehef. 

d. Slegs items wat deur die sewesrugbybestuur goedgekeur word mag aan 
spanne voorsien word. 

 
17. Merietetoekennings 

a. Spelers kry vir die volgende prestasies erkenning:  
i. Span prestasies: 

• Toernooi wenners – Sertifikaat   

• Toernooi naaswenners – Sertifikaat  
ii. Individuele prestasies: 

• Interprovinsiale deelname – Sertifikaat en trofee 

• 7’s Rugbyprestasie van die jaar – Sertifikaat en trofee 
b. Die rugbyprestasie van die jaar word bepaal deur die hoogste prestasie bereik.  
c. Prestasies, in orde van beste na laagste: 

i. Verteenwoordig Mpumalanga by die nasionale 7’s rugbytoernooi 
ii. Verteenwoordig ŉ ander provinsiale span by die nasionale 7’s 

rugbytoernooi 
iii. Verteenwoordig die Pumas by ŉ ander 7’s rugbytoernooi 
iv. Verteenwoordig ŉ ander provinsiale span by ŉ 7’s rugbytoernooi 

d. Indien een/meer spelers dieselfde prestasie behaal het, sal leierskap 
prestasies in ag geneem word. 

e. Indien een/meer spelers steeds dieselfde prestasie behaal het, sal die 
eerstespan afrigter/s die 7’s rugbyspeler van die jaar kies. 
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Opgedateer: 02 September 2019 


