Квалификације за Светски Куп
2021.
Квалификације за Светски Куп 2021. – Много интересовања
изазвала је одлука Европске и Светске Рагби 13 федерације о
процесу квалификације у Европи за наредни Рагби 13 Светски
Куп, чији ће домаћин бити Енглеска 2021. године. За разлику од
последња два Светска Купа, повећан је број земаља учесница и
то са досадашњих 14 на 16. Биће то други пут да на неком
Светском Купу учествује 16 репрезентација. Први пут се то
догодило 2000. године, на Светском Купу који су заједнички
организовали Велика Британија, Ирска и Француска. На овом
такмичењу учествовало је 6 репрезентација из Европе и то:
Енглеска, Шкотска, Ирска, Велс, Француска и Русија. На
Светском Купу 2021. године биће места за 7 Европских
репрезентација. Енглеска је пласманом у финале обезбедила
директан пласман, док ће се укупно 14 репрезентација борити за
преосталих 6 места.
Квалификације за Светски Куп 2021. почеће већ 16. јуна 2018.
године године у групи Ц север и то утакмицом између Чешке и
Норвешке. У овој групи поред Чешке и Норвешке, налази се још
репрезентација Немачке. У групи Ц југ налазе се Грчка, Малта и
Украјина. Победници група север и југ сусрешће се у плејофу, а
победник ове утакмице иде у завршну фазу квалификација. Србија
се налази у групи Б са репрезентацијама Русије и Шпаније.
Распоред утакмица у нашој групи је следећи:
Валенсија 06.10.2018. године, Шпанија – Русија;
Москва 13.10.2018. године Русија – Србија;
Београд 20.10.2018. године Србија – Шпанија.
Из наше групе две репрезентације
Кваликикација. То значи да нам је за
Европских квалификација довољна једна
Шпанијом досад састала само једном и

иду у завршну фазу
пролазак у завршницу
победа. Србија се са
то у септембру 2016.

године. У тест утакмици у Валенсији “Орлови” су победили
“Фурију” са 64-4. Такође, Србија је добила и последњи окршај
против Русије, у Београду 2015. године, али су пре тога
“Медведи” били много успешнији.
Директно у завршницу квалификација за Светски Куп пласирало се
пет учесника последњег Светског Купа: Француска, Ирска,
Шкотска, Велс и Италија. Они ће уз три репрезентација из група
Б и Ц одлучивати ко ће 2021. учествовати на Светском Купу.
Места има за 6 репрезентација а у тој фази ће се наћи 8 екипа.
Прва фаза квалификација (утакмице у групама Ц и Б) треба да се
заврше до краја ове године, а цео процес квалификација мора да
се заврши до краја 2019. године.
На прошлогодишњем РЛЕФ конгресу који је одржан у Београду,
повећан је број домаћих играча који морају имати све
репрезентације. На предлог Велса, на Светском Купу и завршним
квалификацијама свака репрезентација мора да има минимум 4
играча из домаћих лига међу 17 играча. До сада ово ограничење
практично није постојало, то јест лествица је постављена врло
ниско. Од 19 пријављених играча за сваку утакмицу, 2 су морала
да буду из домаћих лига. То је давало могућност
репрезентацијама да практично на свакој утакмици играју без
домаћих играча. Такође, ограничен је број играча из иностраних
лига који могу наступати за репрезентацију у првој фази
квалификација у групама Ц и Б. У групи Ц лимит је 4 “странца”,
а у групи “Б” 6 играча. У наредном периоду Управни одбор Рагби
13 федерације Србије одлучиће ко ће водити нашу репрезентацију
кроз ове квалификације. Очекује се да ће новом стручном штабу
бити понуђен вишегодишњи уговор за који ће обухватати цео
циклус квалификација.

