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.

Аустралија светски првак
У финалу Светског Купа у рагбију 13 рагбисти Аустралије су у
Бризбејну пред преко 40.000 гледалаца савладали су Енглеску са
6-0. Аустралија је самим тим постала светски првак – сасвим
заслужено, јер су “Кенгури” показали убедљиво највише ако
посматрамо цео шампионат. Ипак, Енглези су били равноправан
ривал у финалу, и мало је недостајало да изненаде великог
фаворита. Зашто до тога није дошло највише могу да захвале
сопственим грешкама, које су их на крају и скупо коштале.
До сада је одиграно 15 Светских шампионата, а Аустралији је
ово 11 титула светског првака. Енглеска до сада као самостална
земља никад није освојила титулу светског првака, али има три
(1954, 1960 и 1972) као Велика Британија. Титулу светског
првака још само је успео да освоји Нови Зеланд 2008. године.
Управо је тај досад најтежи пораз “Кенгура” пре 9 година, пред
својом публиком, био велика опомена. Свесни да им се такав
кикс не сме догодити и ове године, Аустралија је ову утакмицу
одиграла опрезно, тако да је број грешака свела на најмању
могућу меру. Поготово је то било очигледно у првом
полувремену. Енглеска се одлично бранила, али фуриозних 15
минута на почетку, када је Аустралија имала посед лопте 80
према 20 %
у своју корист, крунисани су есејем Корднера.
Камерон Смит је био прецизан у додатном шуту на гол, па су
домаћи повели са 6-0. Мало ко је тада могао да претпостави да
ће то бити коначан резултат утакмице. Обе екипе имале су своје
одличне периоде у нападу и много прилика да се резултат
промени, али ситне грешке у оним кључним моментима спречиле су
промену резултата. Права драма одиграла се у последњем нападу
када су Енглези имали прилику да постигну есеј и изборе
продужетак, али по ко зна који пут нису нашли кључ који би
откључао браву изврсне одбране “Кенгура”.
На крају још једном треба истаћи да је Аустралија светски
првак сасвим заслужено. Наредни Светски Куп игра се за четири
године, а домаћин ће бити Енглеска. Светска рагби лига

федерација за овај Светски Куп повећала је број земаља
учесника са 14 на 16. То ће дати прилику и нашој
репрезентацији да се из четвртог покушаја пласира на завршницу
Светског Купа. Сви љубитељи рагби лиге имали су прилику да
посредством Спорт клуба уживо прате све утакмице Светског
Купа. Они који су пропустили данашње финале, имаће прилике да
ових дана на каналима Спорт клуба одгледају репризу. Прва
реприза је данас од 15.00 сати на Спорт клубу 2, а у понедељак
од 7.50 ч. на Спорт клубу 4.

Аустралија – Енлгеска 6 – 0
(6-0)
Бризбејн, 2.12.2017. Бризбејн стадион. Гледалаца: 40.033.
Судија: Судија: Gerard Sutton Аустралија. Есеј за Аустралију:
Cordner (15′) Гол: Smith 1/1 (16′)
Eнглеска: G Widdop; J McGillvary, K Watkins, J Bateman, R
Hall; K Brown, L Gale; C Hill, J Roby, J Graham, B Currie, E
Whitehead, S Burgess. Резерве: A Walmsley, T Burgess, C
Heighington, J Lomax.
Aустралија: B Slater; D Gagai, W Chambers, J Dugan, V Holmes;
M Morgan, C Cronk; A Woods, C Smith, D Klemmer, B Cordner, M
Gillett, J McGuire. Резерве: W Graham, J McLean, R CampbellGillard, T Frizell.

Преноси

утакмица

Светског

Купа уживо на Спорт Клубу
Светски Куп у рагбију 13 игра се од 26.10. до 02.12.2017.
године у Аустралији, Новом Зеланду и Папуа Новој Гвинеји.
Светски Куп у рагбију 13 је четврто највеће спортско такмичење
на свету, одмах иза Олимпијских игара, Светског Првенства у
фудбалу и Светског купа у рагбију 15.
На Светском купу
учествује 14 репрезентација, које су подељене у 4 групе.
Систем такмичења је следећи: А и Б група имају по 4
репрезентације, док се у Ц и Д групи налазе по 3
репрезентације. Ипак, свих 14 репрезентација због специфичне
формуле по којој се игра, у првом кругу одиграђе по 3
утакмице. То значи да у групи Ц и Д, слободне екипе у сваком
колу, играју утакмицу међусобно. Комплетан распоред утакмица
можете видети на званичном сајту Рагби 13 светског првенства.
Захваљујући ангажовању Рагби 13 федерације Србије, пре свих
члана УО и Комесара за развој Европске рагби 13 федерације
Јована Вујошевића, Србија али и околне земље Словенија,
Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Македонија биће у
прилици да уживо прате овај велики спортски догађај преко
кабловског спортској канала Спорт Клуб. Тако се Балкан нашао
раме уз раме са Аустралијом, Новим Зеландом, Великом
Британијом, Америком, Француском, Јапаном, Ирском и осталим
земљама чији становници могу директно и уживо да прате овај
догађај. Листу земаља који преносе Светски Куп у Рагбију 13,
али и остале занимљивости у вези овог такмичења. можете
погледати овде.
Комплетан програм Спорт Клуба можете погледати овде.
Иначе, досад је 19 репрезентација учествовало на Светском
Купу. Србија спада у групу од 12 репрезентација које су
учествовале у квалификацијама за Светски Куп у рагбију 13, али
нам нажалост никада није пошло за руком да се на њега
пласирамо. Учествовали смо у последња три квалификациона
циклуса за Светски Куп 2008. године, 2013. године и 2017.

године.
У припремама и квалификацијама за овогодишњи Светски Куп,
Србија се у последње две године састала са 4 репрезентације
које тренутно играју у Аустралији, Новом Зеланду и Папуи Новој
Гвинеји. То су били тест мечеви против Француске и Ирске и два
квалификациона меча против Велса и Италије, као и утакмица
Европског шампионата – Б групе такође против Италије, где смо
забележили и једину победу у ових 5 мечева. На осталим
утакмицама претрпели смо сва четири пораза, а резултати су
следећи:
22.05.2015. – ФРАНЦУСКА – СРБИЈА 68-8 (тест меч)
20.06.2016. – ИТАЛИЈА – СРБИЈА 14-21 (Европски шампионат –
група Б)
29.08.2015. – СРБИЈА – ИРСКА 16-24 (тест меч)
15.10.2016. – ВЕЛС – СРБИЈА 50-0 (квалификације за СП2017)
22.10.2016. – СРБИЈА – ИТАЛИЈА 14-62 (квалификације за СП2017)
Занимљиво је погледати и број играча који је наступио на овим
утакмицама, а сада се налази међу 24 играча, колико свака
репрезентација има право да пријави на Светском Купу. У
репрезентацији Француске тројица играча која су играла против
Србије, су сада на Светском Купу. Двојица репрезентативаца
Ирске су у екипи која се одлично бори у Папуа Новој Гвинеји.
Чак 12 репрезентативаца Велса који су учествовали у победи над
Србијом од 50-0 игра на Светском Купу, чини се да је Велс на
СП отишао ослабљен у односу на мечеве квалификација. На крају
16 репрезентиваца Италије који су у Београду победили Србију
са 62-14 налази се међу 24 играча који играју на Светском
Купу.
Србија је играла и са репрезентацијом Либана, која такође
бележи одличне резултате на Светском купу (победа над
Француском 28-18 и одличан отпор Енглезима 29-10), а 1 играч

Либана који се налази на списку 24 играча, је играо против
наших младих рагбиста (до 21 године) 2016. године, у Београду,
у двомечу.
Репрезентације до 21 године старости:
21.09.2016. – СРБИЈА – ЛИБАН 18-18
23.09.2016. – СРБИЈА – ЛИБАН 6-22

