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Federação Portuguesa de Rugby 

 

 

 Organização dos quadros competitivos 

 Divulgação – página da Internet e boletim informativo FPR e envio por e-mail aos 

clubes 

 Receção das Inscrições das Equipas 

 100% dos custos de arbitragem  
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Clube/Entidade Organizadora 

 

 Campo regulamentar e em bom estado 

 Marcação do campo e das áreas de aquecimento 

 Balneários com capacidade para acolherem equipas e árbitros 

 Zona de descanso abrigado para as equipas, árbitros e organização 

 Apoio de Fisioterapia: 1 Fisioterapeuta por torneio ou Ambulância 

 Distribuição de águas (ou torneira com água potável) em número suficiente pelas 

equipas, árbitros e organização 

 Marcador/Quadro de Resultados 

 Mesa de organização: 

o Cronómetro 

o Buzina 

o Megafone ou outro sistema sonoro 

o Colaboradores em número suficiente para operar com os mesmos 

o Registo de resultados e apuramento da classificação final 

 Voluntários em número suficiente de modo a garantir o bom funcionamento da prova 

 Apanha bolas 

 Colocação e remoção de painéis publicitários dos patrocinadores da FPR (quando 

aplicável) 
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Equipas Participantes 

 

 Preenchimento e entrega das respetivas fichas de equipa, uma por torneio 

 Acreditação das equipas – No início de cada Torneio, o responsável da equipa deve 

confirmar a sua inscrição no secretariado e entregar a ficha de equipa acompanhada 

da identificação dos jogadores com um termo de responsabilidade, conforme 

anexado no final deste Caderno de Encargos. Os jogadores devem estar corretamente 

inscritos na FPR para a presente época desportiva 

 Despesas de Deslocação – cada equipa deve suportar os custos inerentes à sua 

deslocação 

 Equipamento de jogo e calçado desportivo adequado 

 Um jogo de T-shirts ou coletes de aquecimento 

 Duas bolas para aquecimento (clube organizador não é obrigado a ceder bolas) 

 

 

 



                                           

 

 

EQUIPA  ___________________________________________________         ESCALÃO _________________________ 
 

Nº FPR Camisola NOME 1º jogo 2º jogo 3º jogo 4º jogo 5º jogo 
A/L* V* A/L* V* A/L* V* A/L* V* A/L* V* 

             

             

             

             

             

             

             

SUPLENTES 

             

             

             

             

             

OUTRAS PESSOAS NO BANCO 

 Delegado            

 Treinador            

 Méd./Físio            

 Méd./Físio            
A/L* = cartão Amarelo/ Lesão 
V* = cartão vermelho 
 

Termo de Responsabilidade 
Declaro que a informação acima contida sobre a equipa é verdadeira. 
 

NOME:  
 

ASSINATURA:  
 

CARGO: 
 
 

RESULTADOS 
Com o 1º adversário: ______________       ____ - ____     ÁRBITRO: __________________ 

 

Com o 2º adversário: ______________       ____ - ____     ÁRBITRO: __________________ 
 

Com o 3º adversário: ______________       ____ - ____     ÁRBITRO: __________________ 
 

Com o 4º adversário: ______________       ____ - ____     ÁRBITRO: __________________ 
 

Com o 5º adversário: ______________       ____ - ____     ÁRBITRO: __________________ 
 

OBSERVAÇÕES:  ____________________________________________________________ 

 

ÉPOCA 2014/ 2015 
 

RUGBY SEVENS 
 

Boletim de Jogo simplificado 

Etapa realizada em__________________ 
 
Data: ___/ ___/ _______ 
Hora: ____________ 


