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De acordo com a lenda da criação do rugby, a modalidade teve início por 
William Webb Ellis, um jovem estudante, que em 1823 durante uma partida de 
futebol na cidade de Rugby, em Inglaterra, sem muita habilidade com os pés, 
agarrou a bola com as mãos e correu pelo campo em direcção à baliza 
adversária.

Em 1883, deu-se a separação do rugby do futebol;

Em 1871, foi fundada a 1ª Rugby Union, em Londres, e deu-se o 1º Encontro 
Internacional (Inglaterra x Escócia);

Em 1920, o rugby teve a sua 1ª presença como modalidade olímpica em Paris;

Em 1987, teve lugar a 1ª Taça do Mundo de Rugby de XV, na Nova Zelândia;

Em 1991, teve lugar a 1ª Taça do Mundo de Rugby de VII, na Escócia;

História do Rugby no Mundo

História do Rugby em Portugal

Em 1903, houve o 1º jogo (Oficiais Ingleses X Lisbon Football Club);

Em 1957, constituiu-se a Federação Portuguesa de Rugby (FPR);

Em 1958, teve lugar o 1º Campeonato Nacional (venceu o Belenenses);

Em 1964, deu-se a 1ª competição de rugby juvenil;



Seven’s

Número de jogadores:
30 jogadores em campo (15 x 15) e 7 suplentes por equipa.

Dimensões do campo:
100m de comprimento por 70m de largura (2 áreas de ensaio 7,5 a 22m).

Portador da bola:
pode correr livremente com ela, passá-la ou pontapeá-la.

Acção Defensiva:
parar o portador da bola através de uma placagem.

Rugby de XV

Número de jogadores: 
14 jogadores em campo (7 x 7) e 5 suplentes por equipa.

Dimensões do campo: 
100m de comprimento por 70m de largura (2 áreas de ensaio 7,5 a 22m).

Portador da bola: 
pode correr livremente com ela, passá-la ou pontapeá-la.

Acção Defensiva: 
parar o portador da bola através de uma placagem.



� AVANÇADOS (8 jogadores)
� Nº 1 – Pilar;
� Nº 2 – Talonador;
� Nº 3 – Pilar;
� Nº 4 – 2ª Linha;
� Nº 5 – 2ª Linha;
� Nº 6 – 3ª Linha (Asa);
� Nº 7 – 3ª Linha (Asa);
� Nº 8 – 3ª Linha (Centro);

� LINHAS ATRASADAS (7 jogadores)
� Nº 9 – Médio de Formação;
� Nº 10 – Médio de Abertura;
� Nº 11 – Ponta;
� Nº 12 – Centro;
� Nº 13 – Centro;
� Nº 14 – Ponta;
� Nº 15 – Defesa;

Composição das Equipas

Rugby de XV Seven’s

� AVANÇADOS (3 jogadores)
� Nº 1 – Pilar;
� Nº 2 – Talonador;
� Nº 3 – Pilar;

� LINHAS ATRASADAS (4 jogadores)
� Nº 4 – Médio de Formação;
� Nº 5 – Médio de Abertura;
� Nº 6 – Centro;
� Nº 7 – Ponta / Defesa;



� Marcar o maior número de pontos possíveis, tocando com a bola no solo dentro da 
área de validação adversária (ensaio), e/ou através de pontapés aos postes.

� COMO?

� Transportando a bola;

� Passando a bola ou;
� Pontapeando a bola (através das transformações; pontapés de ressalto e pontapés 

de penalidade).

Objectivos do Jogo

Rugby de XV Seven’s



� Avançar
� Apoiar

� Continuidade

� Pressão

Princípios do jogo

Seven’s

Rugby de XV

Principais Características

� Contacto físico permanente
� Passe e circulação da bola só para o lado e para trás

� A placagem – a técnica defensiva para parar o jogador que tem a bola

� Luta e disputa permanente na conquista e manutenção da posse de bola

Seven’sRugby de XV



■ O jogo começa e recomeça 
com um Pontapé de Ressalto.

■ O objectivo é tentar recuperar 
a posse de bola, para poder 
atacar.

Fases de Conquista

Seven’s

Rugby de XV

Início e Reinício do Jogo



� Os jogadores avançados das 2 
equipas (8x8) formam uns contra os 
outros para tentar (re)conquistar a 
posse de bola.

Formação Ordenada

Seven’sRugby de XV

� Os jogadores avançados das 2 
equipas, neste caso 3x3, formam uns 
contra os outros para tentar 
(re)conquistar a posse de bola.

As Formações Ordenadas surgem na sequência de:

� um Toque ou Passe para diante;

� uma Falta Técnica;

� uma bola injogável;

� como opção táctica na Penalidade ou P. Livre;



� Os jogadores avançados das 2 
equipas (8x8), alinhados paralelamente 
uns contra os outros, saltam para 
tentar (re)conquistar a posse de bola, 
que é lançada pelo talonador.

Alinhamento

Seven’sRugby de XV

� Os jogadores avançados das 2 equipas, 
neste caso 3x3, alinhados paralelamente 
uns contra os outros, saltam para tentar 
(re)conquistar a posse de bola, que é
lançada pelo talonador.

Os Alinhamentos surgem na sequência de:

� uma bola fora; � uma Falta Técnica;



O jogo pode recomeçar das seguintes formas:

� Jogar à mão

� Pontapear a bola para fora

� Pontapear aos postes (3 pontos)

� Formação Ordenada

Penalidade

Formas de reinício do jogo após uma Falta

Seven’s

Rugby de XV

As Penalidades surgem na sequência de:

� uma Falta Grave:

� Fora de Jogo;

� Anti-jogo;

� Agressão;



Pontapé Livre

Formas de reinício do jogo após uma Falta

O jogo pode recomeçar das seguintes formas:

� Jogar à mão

� Formação OrdenadaSeven’s

Rugby de XV

Os Pontapés Livres surgem na sequência de:

� uma Falta Técnica:

� Introdução da bola não é direita no 
Alinhamento e na Formação 
Ordenada



Definição de Fora de Jogo

O Fora de Jogo no Rugby

Os Foras de Jogo surgem quando:

� existe uma situação de contacto, criando 
um agrupamento de jogadores, e a defesa 
está à frente desse agrupamento.

� todos os defensores devem estar 
colocados atrás dos pés do último defensor 
em contacto com o agrupamento.

A sanção a aplicar em caso de Fora de Jogo é:

� Pontapé de Penalidade
Seven’s

Rugby de XV



Gesto técnico defensivo para PARAR o portador da bola

� O jogador portador da bola só pode 
ser parado através de uma placagem

(técnica defensiva que permite derrubar 
o portador da bola)

� A placagem para ser eficaz, deve ser 
efectuada ao nível das pernas. 
(envolver os braços do defesa, à volta 
das pernas do portador da bola)

� O jogador quando é placado e cai ao 
chão pode PASSAR ou LARGAR a 
bola.

PLACAGEM

Seven’s

Rugby de XV



Tempo de jogo Árbitro

� Duração

80 minutos dividido em 
dois meios tempos de 
40 minutos

� Intervalo

10 minutos

� 1 árbitro

� 2 auxiliares

� 4º árbitro – árbitro auxiliar 
suplente

� Delegado – “meios 
tecnológicos”

Regulamento

Rugby de XV Seven’s

Tempo de jogo

� Duração

14 minutos dividido em 
dois meios tempos de 7 
minutos

� Intervalo

2 minutos



Pontuação
� Ensaio

5 pontos

Toque no solo na área de validação adversária

� Pontapé Transformação     
2 pontos

Pontapé aos postes, realizado sempre que se marca um Ensaio.

� Pontapé de Penalidade       
3 pontos

Pontapé aos postes, realizado como opção, quando existe uma Penalidade.

� Pontapé de Ressalto           
3 pontos

Em “jogo aberto”, a bola tem que tocar no solo no momento em que

é pontapeada.

Regulamento

Rugby de XV Seven’s



Formar o corredor no final do jogo

Obrigado pela vossa atenção !!!


