
 

Esclarecimento 2 – 2015 

Pedido do Manager dos Árbitros de Sevens da World Rugby a 2 de Março de 

2015 

Leis 10 e 19 

 

Pedido 

Os clips de vídeo anexados demonstram a acção de uma equipa a projectar 

um seu jogador para diante depois deste ter sido suportado no ar para 

receber a bola vinda de um pontapé de saída. Esta é uma nova prática que 

foi experimentado pela primeira vez no torneio de Sevens em Las Vegas na 

passada semana. Mais nenhuma outra equipa tentou replicar esta tactica: 

 

Exemplo 

 

A Lei 19 .10 (g) menciona o facto do jogador apoiado no ar no alinhamento 

ter de ser baixado após a conquista da bola: "Os jogadores que apoiam um 

saltador da sua equipa devem trazê-lo para o chão (continuando a acção de 

apoio mas no sentido descendente) logo que a bola tenha sido conquistada 

por um jogador de qualquer uma das equipas.” 

 

Não existe nenhuma referência nas Leis sobre o baixar de um jogador após 

a conquista da bola proveniente de um pontapé de saída ou de um pontapé 

em jogo geral. 

 

A acção de projectar um jogador para diante na direcção da equipa 

adversária não está contemplada na Lei 10 (Jogo Ilegal). 

 

A única referência no Livro das Leis do Jogo que contempla esta acção está 

contida no Preâmbulo, na página 4 da versão FPR: 

 

“O Rugby é uma modalidade desportiva que envolve contacto físico entre os 

seus praticantes e como em qualquer outra modalidade que envolva 

contacto físico, tem perigos inerentes. É de primordial importância que os 

praticantes joguem de acordo com as Leis do Jogo e que tenham em 

atenção a sua própria segurança bem como a dos outros. É da 

responsabilidade daqueles que treinam e ensinam o jogo, assegurar que os 

jogadores são preparados de uma forma segura e em conformidade com as 

Leis do Jogo.” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J9mZvrwcMho&feature=youtu.be


 

Como tal peço esclarecimento sobre se as acções contidas nestes clips de 

vídeo constituem Jogo Perigoso. 

 

Decisão 

A acção de projectar um jogador para diante depois de ter sido apoiado no 

ar para receber a bola proveniente de um pontapé de saída constitui Jogo 

Perigoso. 
 
 

Clarification 2 2015 

Ruling in Law by the Designated Members of the Rugby 

Committee 

Ruling 2-2015 

Union / HP 7s Ref Manager Paddy O'Brien 

Law Reference 10,19 

Date 2 March 2015 

 

Request 

The following clip shows the action of a team throwing a player forward 

after he has been supported in the air to receive a kick off. This is a new 

practice which was first tried in Las Vegas Sevens last week. No other team 

as yet has replicated the tactic: 

 

Example 

 

Law 19 .10 (g) refers to the lowering of a player in a lineout after the ball 

has been won: "Players who support a jumping team-mate must lower that 

player to the ground as soon as the ball has been won by a player of either 

team."  

 

There is no law reference to the lowering of a player after the ball has been 

won from either a kick off or a kick in general play. 

 

The throwing of a player forward towards the opposition is not covered in 

Law 10 (Foul Play). 

 

The only reference in the Law Book which covers this action is contained in 

the foreword on page 3: 

 

"Rugby Union is a sport which involves physical contact. Any sport involving 

https://www.youtube.com/watch?v=J9mZvrwcMho&feature=youtu.be


 

physical contact has inherent dangers. It is very important that players play 

the Game in accordance with the Laws of the Game and be mindful of the 

safety of themselves and others. 

 

"It is the responsibility of those who coach or teach the Game to ensure 

that players are prepared in a manner which ensures compliance with the 

Laws of the Game and in accordance with safe practices." 

 

I therefore ask for clarification from the Designated Members as to whether 

the actions in the attached clip constitutes Dangerous Play. 

 

Clarification in Law by the Designated Members of the Rugby 

Committee 

The Designated Members have considered the question and the action of 

throwing a player forward after he has been supported in the air to receive 

a kick off does constitute dangerous play. 
 
 


