FESTIVAL DE RUGBY FGR 2012
REGULAMENTO
1) CONCEITO
O FESTIVAL DE RUGBY FGR é uma atividade esportiva de desenvolvimento da
Federação Gaúcha de Rugby direcionada para a categoria formativa (formativa,
intermediária e competitiva).

2) OBJETIVO
As atividades do Festival terão como objetivo o desenvolvimento do Rugby no Estado,
dos aspectos técnicos/físicos/culturais, pelo incentivo dos novos grupos e a
instrução dos novos Agentes do Rugby (jogadores, árbitros, dirigentes e treinadores)
por meio de palestras, jogos, arbitragem, confraternização e premiação temática, que
serão regulados pelas seguintes regras:

3) ETAPAS
Os Festivais ocorrerão em seis etapas com duração de um dia, em cidades escolhidas
pela Federação como estratégicas para o crescimento do Rugby Gaúcho. Havendo
demanda, os dirigentes dos clubes participantes poderão requerer a realização de uma
etapa extra.
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4) MODALIDADE E FORMATO
Os jogos serão preferencialmente disputados por equipes compostas por 15
jogadores, podendo ocorrer com 12, dependendo da disponibilidade das equipes em
campo. Dentro do fair play, caberá acordo entre os capitães das equipes.
As partidas terão 2 tempos de 10, 15 ou 20 minutos, dependendo do número de
equipes inscritas na etapa, conforme tabela de formato em anexo, informando o
número e tempo de jogo por equipe e por etapa.

5) JOGADORES
Participarão dos Festivais os jogadores classificados como iniciantes ou em formação.
Jogadores da categoria M19 poderão participar. Jogadores das Seleções Gaúchas, do
CGR 2011/12 e da Copa RS não poderão participar dos festivais.
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Todos os jogadores devem se filiar à FGR e se apresentar com sua carteira de
federado. Não a possuindo, deverão filiar-se até a segunda-feira anterior à Etapa do
Festival. As informações sobre filiações foram enviadas aos clubes e podem ser
solicitadas através do endereço gerencia@fgrugby.com.br.
1)
2)
3)
4)

Documento de identidade
Atestado médico
Certificados IRB
Pagamento de Anuidade

Durante o Festival, o jogador inscrito se manterá na mesma equipe, salvo se seu time
não estiver participando da etapa.
Cada equipe poderá inscrever um jogador experiente para imprimir organização e
segurança ao grupo. Este jogador, portador de camisa diversa de sua equipe, não
poderá ser o capitão, não poderá pontuar (saída 22m) e não poderá conduzir a bola
por mais de 5 metros (free-kick).

6) INSCRIÇÕES E TAXAS
As inscrições serão realizadas antes de cada etapa perante o Clube sede que receberá
a ficha de inscrição e o valor individual de cada jogador.
A taxa de inscrição (cerca de 20/30 reais) será utilizada para cobrir os custos de
ambulância, arbitragem, palestrantes, premiação e terceiro tempo. Se tal aporte for
insuficiente, os clubes participantes dividirão as despesas. Eventual saldo positivo
formará um fundo para utilização nas próprias atividades do nível formativo.

7) REGRAS DE AJUSTE
Os jogos serão regidos pelas Leis do Jogo da International Rugby Board,modalidade
M19, com as modificações e regras de adaptação estipuladas neste regulamento,
previamente discutidas e aceitas pelos inscritos.
Jogadores da categoria M19 não poderão atuar nas funções de primeira e segunda
linha na formação de scrum.
As substituições são livres. O jogador substituído não poderá retornar ao mesmo jogo,
salvo nos casos específicos de substituição temporária ou de jogador de primeira
linha.
Haverá disputa normal na formação fixa do scrum. Verificando dificuldade ou
despreparo de qualquer das equipes, o árbitro aplicará as regras de M19 para scrum,
em especial a vedação de giro de mais de 45° e arrasto por mais de 1 metro e 50 cm.
Se a equipe não possuir mais jogador para a primeira linha, ocorrerá scrum sem
disputa com a obtenção da bola pela equipe que a introduzi-la na formação.
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8) CLASSIFICAÇÃO DA ETAPA E RANKING DO FESTIVAL
O Festival publicará uma classificação da etapa e um ranking geral. O Ranking do
Festival definirá os vencedores das atividades de desenvolvimento e será composto
pela soma dos pontos da classificação das etapas.
CLASSIFICAÇÃO DA ETAPA
Pontos por equipe
Pontos por jogo
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05
05
04
04
02
04
03
02
02

por equipe completa
por equipe uniformizada
pela pontualidade
por apresentação de árbitro
por apresentação de árbitro de linha
por participar do Terceiro Tempo
por participar da reunião de dirigentes
pelo jogador mais pesado
pelo jogador mais leve

+ 03 ao vencedor da partida;
+ 02 em caso de empate;
+ 01 em caso de derrota;
+ 01 por entrega de flâmula/símbolo
+ 02 por fato Fair Play*
- 05 em caso de W.O.

*Fato Fair Play será apontado em súmula em cada
jogo pela FGR ou arbitragem

Critério de desempate
1)
2)
3)
4)

Maior quantidade de jogadores debutados;
A agremiação mais nova no Estado;
Menor quantidade de cartões vermelhos;
Menor quantidade de cartões amarelos.

RANKING DO FESTIVAL FGR
Soma dos pontos das etapas
+ 15 pontos por participar de todas as etapas
+ 08 pontos por participar de 2/3 ou 3/4 etapas
+ 08 pontos por ausência de cartão vermelho
+ 06 pontos por ausência de cartão amarelo
+ 06 pontos por jogo amistoso no período
+ 05 pontos por treino conjunto no período

9) RESPONSABILIDADES DO CLUBE SEDE
O Clube sede será responsável pelas seguintes providências:
- Informar o horário e local da realização da etapa.
- Campo adequado e seguro à pratica do Rugby.
- Ambulância e médico durante as partidas.
- Local para palestra.
- 4º Árbitro para preenchimento de súmula e conferência de documentos
- Terceiro Tempo (confraternização/alimentação/sem oferecer bebida alcoólica)

10) ARBITRAGEM
A indicação do corpo de arbitragem ficará a cargo do coordenador de Arbitragem da
Federação Gaúcha de Rugby. O árbitro principal ficará responsável pelo
encaminhamento da súmula oficial à FGR contendo as condições do local para a
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prática do Rugby, os jogadores que debutaram, as ações de desenvolvimento
realizadas e os dados classificatórios do item 08.
Na medida do fundo arrecadado, o Diretor convidará referencias da arbitragem
nacional ou internacional para desenvolver as atividades de Coaching com os novos
Árbitros.

11) PREMIAÇÃO
A Federação Gaúcha de Rugby utilizará o Festival para distribuir material de treino e
capacitação para os clubes participantes. A FGR premiará os vencedores na última
etapa, inclusive reconhecendo as qualidades de Fair Play, de colaboração e de
desenvolvimento. Isso não impede que o Clube sede entregue uma
lembrança/premiação da sua etapa.

12) DISPOSIÇÕES FINAIS
O presente regulamento foi precedido de uma pesquisa de opinião na qual os
associados colaboraram com suas opiniões, motivo pelo qual declaram estar de acordo
com seus termos no ato da inscrição para as atividades do FESTIVAL DE RUGBY FGR.
Eventual comportamento negativo de jogador, treinador, árbitro ou dirigente, bem
como de Clube inscrito, ocorrido antes, durante ou depois das atividades, serão
apontadas em súmula e julgadas pela atual Comissão Disciplinar da Federação.
Os casos omissos deste regulamento serão avaliados e definidos pela Federação
Gaúcha de Rugby.
Neste segundo ano de Festival, repetiremos a fórmula da atividade que se demonstrou
eficaz na formação e manutenção de novos atletas. Será uma grande oportunidade
para conduzir a inédita bola de Rugby em um ambiente de aprendizado. Para os mais
experientes, recordará que todos somos aprendizes e que o “H” também simboliza a
humildade.
O apoio de intenções e a colaboração material dos Rugbiers Gaúchos serão decisivos
para o sucesso deste projeto.
Rio Grande do Sul, março de 2012.
Federação Gaúcha de Rugby.
Diretoria de Desenvolvimento
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ANEXO

FESTIVAL DE RUGBY FGR 2012
categoria formativa
formato de acordo com número de equipes

3 EQUIPES
AB
AC
BC

ABC
1

Formato: Entre todos, 1 final.
Jogos de 2x20, 2-3/equipe(80-120min), 4/etapa (160min)

4 EQUIPES
AB
AC
AD

ABCD
BC

BD

CD

2

1

Formato: Entre todos, 2 finais.
Jogos de 2x15, 4/Equipe(120min), 8/Etapa (240min)

5 EQUIPES
AB
AC
AD

AE

BC

BD

BE

CD

ABCDE
CE
DE

2

ABC DEF
1

3

ABCD EFG
2
1

Formato: Entre todos.
Jogos de 2x10, 4/Equipe(80min), 10/Etapa (200min)

6 EQUIPES
AB
AC
BC

DE

DF

EF

3

Formato: Entre todos na chave, 3 finais.
Jogos de 2x15, 3/Equipe(90min), 9/Etapa (270min)

7 EQUIPES
AB
CD
AD

BC

EF

EG

FG

Formato: Disputa na chave e 3 finais.
Jogos de 2x15, 2-3/Equipe(60-90min), 10/Etapa (300min)

8 EQUIPES
AB
CD
AD

BC

EF

GH

EH

FG

ABCD EFGH
2
1

Formato: Disputa na chave e 2 finais.
Jogos de 2x15, 2-3/Equipe(60-90min), 10/Etapa (300min)

9 EQUIPES
AB
AC
BC

DE

DF

EF

GH

GI

ABC DEF GHI
HI

FG

ABCDEFGHIJ
HI
JA

Formato: Entre todos na chave.
Jogos de 2x15, 2/Equipe(60min), 9/Etapa (270min)

10 EQUIPES
AB
CD
EF

GH

IJ

BC

DE

Formato: Dois adversários.
Jogos de 2x15, 2/Equipe(60min), 10/Etapa (300min)
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