Esclarecimento 4 – 2015
Pedido da UAR (Argentina) a 15 de Abril de 2015
Lei 6

Pedido

A UAR pede esclarecimento sobre a Lei 6 – Árbitros.
Pede-se esclarecimento da seguinte situação no seguimento da controvérsia
surgida após um jogo do Campeonato Nacional da I Divisão da Argentina,
realizado a 21 de Março de 2015, e que se prende com a decisão tomada
pelo árbitro de apitar para o fim do jogo e depois ter decidido retomar o
mesmo.
Situação:
Desenrola-se um ruck em que a bola fica injogável e o árbitro apita para
assinalar tal facto. De seguida apita claramente para indicar o fim do jogo,
com o resultado em 18-19. O árbitro auxiliar chama o árbitro de imediato e
informa-o que um jogador da equipa B estava em posição de fora-de-jogo
no ruck e pontapeou a bola. O árbitro pede ao video-árbitro (TMO) para
rever a situação, que confirma a infracção. O árbitro admoesta o jogador
com cartão amarelo e depois retoma o jogo com um pontapé de penalidade
contra a equipa daquele jogador, o qual é transformado. De seguida o
árbitro apita para o fim do jogo com o resultado em 21-19.
As Leis do Jogo referem:
“6.A.4(b) O árbitro deverá anotar o tempo de jogo.”
“6.A.8(a) O árbitro deve ser portador de um apito e deve apitar para indicar
o início e fim de cada meio-tempo.”
“6.A.6 O árbitro pode alterar uma decisão sua quando se aperceber que um
árbitro auxiliar tem a sua bandeira levantada indicando um “fora” ou então
um incidente de Jogo Ilegal.”

Pergunta:
Existe algum motivo para o árbitro retomar o jogo mesmo depois de ter
apitado para indicar o fim do mesmo?

Decisão
No caso do árbitro auxiliar ter a bandeira levantada para assinalar um
incidente de Jogo Ilegal/ infracções intencionais e esta acção ocorrer antes
do fim do jogo, pode então o árbitro recomeçar o jogo com um pontapé de
penalidade ou pontapé livre ou Marco, etc. Se a bandeira for levantada

depois do apito final por um incidente que não de Jogo Ilegal/ infracções
intencionais, então o jogo mantém-se dado por findo.
A Lei 5.7(e) reforça isto:
“Se o tempo de jogo expirar antes da bola estar morta ou antes de uma
formação ordenada ou de um alinhamento ter terminado, o árbitro permitirá
o prosseguimento do jogo até que a bola fique morta. Nestas situações, a
bola fica morta quando o árbitro teria assinalado uma formação ordenada,
um alinhamento, um pontapé de recomeço, ou teria dado opções à equipa
não infractora, ou após um pontapé de transformação ou após um pontapé
de penalidade aos postes com sucesso. Se o tempo de jogo expirar e se for
concedido um “marco!”, um pontapé livre ou um pontapé de penalidade, o
árbitro permitirá o prosseguimento do jogo.”
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Request
The UAR seeks clarification on Law 6 – Match Officials.
Following the controversy after a match in the Argentine National Clubs
Championships 1st Division on the 21st March 2015 regarding the decision
by the referee to blow the whistle for the end of the match and then
deciding to continue it, we would like a clarification in Law.
Scenario:
There is a ruck and the referee blows the whistle because the ball becomes
unplayable and then blows again to indicate clearly the end of the match
with the score 18-19. The assistant referee immediately calls the referee
and tells him that a player from the winning team was clearly offside in the
ruck and kicked the ball. The referee requests a review by the TMO that
confirms the action. Then the referee shows a yellow card to the infringing
player. After that, the referee decides the restart of the match with a
penalty kick that is converted to goal and the referee blows the end of the
match with the score 21-19.

The Law says:
6.A.4(b) The referee keeps the time.
6.A.8(a) The referee must carry a whistle and blow the whistle to indicate
the beginning and end of each half of the match.
6.A.6 The referee may alter a decision when an assistant referee has raised
the flag to signal touch or an act of foul play.
Question:
If the referee blows for the end of the match, is there any reason for which
he can restart the match?

Clarification in Law by the Designated Members of the Rugby
Committee
If the assistant referee has flagged for foul play/deliberate infringement and
it takes place before the end of the match, then the referee may restart the
match with a penalty kick, free kick or mark, etc. If the flag was raised after
the final whistle or for non-foul play/deliberate infringement, then the game
is over.
Law 5.7(e) reinforces this:
If time expires and the ball is not dead, or an awarded scrum or lineout has
not been completed, the referee allows play to continue until the next time
that the ball becomes dead. The ball becomes dead when the referee would
have awarded a scrum, lineout, an option to the non-infringing team, drop
out or after a conversion or successful penalty kick at goal. If a scrum has
to be reset, the scrum has not been completed. If time expires and a
mark, free kick or penalty kick is then awarded, the referee allows
play to continue.

