
 

Esclarecimento 7 – 2015 

Pedido da IRFU (Irlanda) a 9 de Setembro de 2015 

Leis 15,16,22 

 

Pedido 

Estamos preocupados com a crescente prática do adversário pontapear a 

bola das mãos de um jogador que acaba de a apanhar do chão. 

 

Isto acontece mais frequentemente quando a bola é ganha no pós-

placagem/ placagem/ ruck e é apanhada do chão por um jogador. Nesse 

momento o adversário pontapeia a bola das mãos do jogador. (o adversário 

poderá partir de uma posição legal ou estar ainda incorporado no 

breakdown.) 

 

Não consideramos esta acção: 

 

(i) Uma forma leal de disputar a posse da bola 

nem 

(ii) Pode ser considerada uma forma legal de tirar a posse da bola a um 

jogador. 

 

Também é previsível o aparecimento de lesões. Apresenta dificuldades à 

interpretação e à consistência nas decisões do árbitro:  

No caso do contacto ser feito sobre as mãos do jogador poderá ser 

considerado Jogo Ilegal – é uma situação difícil de ver e de decidir. 

Se a bola cair das mãos do jogador, o árbitro poderá considerar “avant”, 

todavia nem o jogador perdeu a posse da bola nem deixou a bola cair para 

diante.  

 

Podemos encontrar alguma orientação nas Leis do Jogo (22 e 16), que 

tratam de pontapear a bola das mãos de um jogador (placado) que está no 

terreno de jogo e a esticar-se para marcar ensaio: 

 

Lei 22.4 

(e) Placagem perto da linha de ensaio: Se um jogador é placado perto 

da linha de ensaio adversária, numa posição tal que consegue, 

imediatamente, colocar a bola sobre ou para além da linha de ensaio do 

adversário, um ensaio é marcado. 

 

(f) Nestas circunstâncias, é permitido a um jogador defensor que se 



 

encontra de pé tentar, legalmente, impedir a marcação do ensaio, 

arrancando a bola da posse do jogador placado. Não lhe é permitido 

pontapear a bola. 

 

Lei 15.6 (j) – Esta Lei é muito similar à 22(f) mencionada supra. 

 

Somos da opinião que a intenção da Lei é considerar ilegal pontapear a bola 

das mãos de um jogador em qualquer circunstância pelo que consideramos 

lógico a Lei passar a contemplar o cenário por nós apresentado. 

 

Decisão 

Considera-se ilegal pontapear a bola das mãos de um jogador que tem a 

sua posse. Infra segue um exemplo desta acção. A sanção para tal acto 

deve ser um Pontapé de Penalidade contra a equipa infractora. 

 

 

Clarification 7 2015 

Ruling in Law by the Designated Members of the Rugby 

Committee 

Ruling 7-2015 

Union / HP Ref Manager IRFU 

Law Reference 15,16,22 

Date 9 September 2015 

 

Request 

We are concerned at the increasing practice of an opponent kicking the ball 

out of the hands of a player who has picked up the ball. 

 

This is happening mainly when the ball is won at the breakdown/tackle/ruck 

and has been picked up by a player. An opponent then kicks the ball from 

that player’s hands. (This opponent may have legally come through the 

breakdown, or may still be in the breakdown.) 

 

We do not consider that this action is either: 

 

(i) A fair contest for the ball. 

or  

(ii) Can be considered a legal means of dis-possessing a player. 



 

 

It is also foreseeable that injuries will occur. It presents difficulties in 

interpretation and consistency for the referee: 

If contact is made with the hands of the player it can be considered foul 

play - this is difficult to see and to decide. 

If the ball is dropped, referees are ruling a knock-on, whereas the player in 

possession has neither lost possession of the ball, nor has he knocked it 

forward. 

 

We can find some guidance in the following Laws (22 & 16) which deal with 

kicking the ball from a player’s possession in the field of play who is 

reaching out to score, albeit a tackled player: 

 

Law 22  

(e) Tackled near the goal-line. If a player is tackled near to the opponents’ 

goal line so that this player may immediately reach out and ground the ball 

on or over the goal-line, a try is scored. 

 

(f) In this situation, defending players who are on their feet may legally 

prevent the try by pulling the ball from the tackled player’s hands or arms, 

but must not kick the ball. 

 

Law 15.6 (j) – This Law is very similar to 22(f) above. 

 

We consider that it is logical for the rationale in Law to cover the scenario 

which we have outlined above in relation to the breakdown, and that the 

Law intends that it is not legal to kick the ball from the hands of a player in 

possession in any circumstances. 

 

Clarification in Law by the Designated Members of the Rugby 

Committee 

The designated members agree that it is illegal to kick the ball from the 

hands of a player in possession in any circumstances. An example of this 

action can be seen below. The sanction for this action should be a penalty 

against the offending team. 
 
 


