Esclarecimento 6 – 2015
Pedido da WRU (País de Gales) a 1 de Setembro de 2015
Lei 3

Pedido
A WRU procura mais esclarecimentos sobre a situação apresentada infra:
Situação
O no. 3 lesiona-se e é substituído pelo n.º 18 (pilar direito suplente). Se o
n. 18 for substituído temporariamente por “sangue” (Lei 3.10) ou HIA (Lei
3.11) a equipa continua a jogar com 15 jogadores mas as formações
ordenadas não são contestadas até ao regresso do n. 18. No caso do n.18
não regressar a equipa fica reduzida a 14 jogadores e as formações
ordenadas mantêm-se não contestadas. [Leis 3.5 h), m) e t)]
Na situação apresentada, pretende-se esclarecer qual o jogador que deve
abandonar o jogo por forma a reduzir a equipa a 14 por via da
impossibilidade do n.18 regressar ao jogo.
a) Será o jogador que entrou para o lugar do n.18 para as formações
ordenadas não contestadas?
OU
b) Pode o capitão/ treinador escolher qualquer jogador da equipa em campo
para abandonar o jogo de modo a reduzir a equipa a 14 jogadores?

Decisão
O jogador que deve abandonar o jogo deve ser aquele que entrou para
substituir o n.18 para as formações ordenadas não contestadas.
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Request
The WRU seeks further clarification regarding the below scenario:
Scenario 1
No. 3 is injured and replaced by No. 18 (the declared TH cover). If No. 18
gets then gets temporarily replaced for Blood (Law 3.10) or HIA (Law 3.11)
the team can continue with 15 players but scrums become uncontested until
No.18 returns. If No.18 does not return then the team goes to 14 players
and uncontested scrums. (Law 3.5 h, m and t)
Clarification is required that if in the above scenario No. 18 does not return
to the field of play and the side has to reduce to 14 players, which player
leaves the field.
a) Is it the original player that replaced No.18 for uncontested scrums, or
b) Can the captain / coach elect any player to leave the field of play to
reduce his team to 14 players?

Clarification in Law by the Designated Members of the Rugby
Committee
The Designated Members of the Rugby Committee have considered the
request and it is the original player who replaced No. 18 for uncontested
scrums who leaves the field of play.

