Esclarecimento 3 – 2015
Pedido da FMRU (México) a 23 de Março de 2015
Lei 4

Pedido
A FMRU solicita esclarecimento na interpretação da Lei 4 e do Regulamento
12 da World Rugby.
É obrigatório a camisola de jogo apresentar mangas?

Resposta
Fabrico da camisola
Cada camisola de jogo deve ser composta de secções estruturais
combinadas entre si de modo a compor uma camisola completa. A manga
da camisola deve estender-se pelo menos até metade da distância entre o
ponto do ombro e o cotovelo.
Camisola (guia de construção/ fabrico com ilustração de referência)
1. Gola (o formato da gola não tem de corresponder à representação
gráfica)
2. Manga
3. Bainha da manga/ Fundo da manga
4. Ponto do ombro
5. Torso
6. Peito

É responsabilidade das Federaçãoes cumprirem com a Lei 4 e, por sua vez,
assegurarem que os clubes sob sua jurisdição fazem o mesmo. Qualquer
Federação que tenha dúvidas referentes à utilização de camisolas de jogo
devem submeter com a devida antecedência em relação ao jogo uma
amostra para inspecção da World Rugby. As Federações estão sujeitas a
penalizações sérias por incumprimento da Lei 4.
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Request
The Federación Mexicana de Rugby seeks clarification on the interpretation
of Law 4 and Regulation 12.
Is it a requirement for a jersey to have sleeves?

Clarification in Law by the Designated Members of the Rugby
Committee
Jersey construction
Each playing jersey shall be composed of structural sections which are
combined in order to make up a full jersey. The sleeve of a jersey must
extend at least half way from the shoulder point to the elbow.
Jersey (construction guide with diagram reference)
1. Collar area (collar does not need to conform to diagrammatical
representation)
2. Sleeve
3. Sleeve bottom
4. Shoulder point
5. Torso
6. Chest

The onus is on Unions to comply with Law 4 and in turn ensure compliance
by Clubs in their jurisdiction. Any Unions who have queries with respect to
the compliance of jerseys intended to be used should submit a sample of
such jersey sufficiently in advance of the proposed match date to World
Rugby for review. Unions are strictly liable and may be sanctioned for a
failure to comply with Law 4.

