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Torneio fase distrital Nestum 
Rugby  

Introdução 

Este torneio, veio no seguimento do torneio realizado na Escola do Teixoso na fase escolar 

do Nestum Rugby, sendo este torneio a fase distrital que também se realizou na Escola do 

Teixoso, visto termos candidatado à realização do torneio.  

Segundo o que anteriormente referi, este torneio veio no mesmo seguimento do torneio 

fase escolar, ou seja, baseia-se num torneio de Tag-Rugby com equipas compostas por 7 

alunos, nos quais estariam obrigatoriamente 3 raparigas e 4 rapazes, em que obrigatoriamente 

deveria estar sempre em jogo 2 raparigas e 3 rapazes. 

Os jogos teriam um tempo de 5minutos corridos, e estaria 2 jogos a decorrer ao mesmo 

tempo, um dentro do pavilhão e outro no exterior. 

O Torneio este a participação de todo o grupo de Educação Física envolvendo os 

Professores como, Professor Armando, Professor Ana Paula, Professora Fernanda e 

Professora Carmelinda, e ainda os Professores Estagiários de Educação Física como, 

Professor Estagiário Rui Morcela, Professor Estagiário Mário Santos, Professor Estagiário 

César Silva e Professor Estagiário Ricardo Cunha. 

 

Desenvolvimento 

A actividade iniciou-se por volta das 14h30m, os responsáveis pelo torneio foram o 

Fernando Rosário e … 

Para a actividade ter uma organização do princípio ao fim foi disponibilizado no quadro 

existente no pavilhão um calendário de todos os jogos em que também seriam colocados os 

resultados finais dos jogos. 
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No inicio do torneio foi transmitido todas as regras da modalidade de Tag Rugby para que 

os alunos tivessem a percepção e ainda para retirar qualquer dúvida existente. 

 

Disposição da Actividade Quadro competitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os recursos foram: 

 2 campos de Tag-Rugby; 

 Placards promocionais ao Nestum; 

 4 apitos; 

 6 bolas de Rugby número 4 e 3 bolas de Rugby número 3; 

 1 mesa; 

 Cones; 

 Fita isoladora; 

 Quadros de pontuações. 

 

Apenas de frisar que o segundo campo estava na mesma disposição do esquema anterior 

faltando apenas as bancadas para os alunos poderem assistir aos jogos, o que não foi 

impeditivo para assistir visto que existia bastantes zonas para observar os jogos. 

Bancadas 

Zona de ensaio 

Zona de ensaio 
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O quadro competitivo foi elaborado pelos Professores presentes no torneio antes do inicio 

da actividade. Os escalões presentes no torneio foram os infantis A e infantis B, iniciados 

masculinos e femininos e juvenis. 

A gestão dos tempos de jogo foram de, jogos de 7 minutos cada parte nos escalões de 

infantis e no escalão juvenil cada parte teria um tempo de 7 minutos. Os jogos eram arbitrados 

por um responsável da organização, uma responsável ficou encarregue de arbitrar todos os 

jogos. 

De realçar ainda que, devido ao número reduzido de inscrições, os escalões de infantis 

jogaram todos uns contra os outros para que pudessem realizar um maior número de jogos. As 

duas equipas de juvenis realizaram 2 jogos entre si. 

Existiu algumas dificuldades por parte dos responsáveis da organização, isto porque é 

difícil arbitrar jogos apenas existindo um árbitro apenas, mas com a ajuda dos restantes 

professores estas dificuldades foram minimizadas. Ainda de realçar a constante comunicação 

entre os árbitros e jogadores, isto para que existisse total esclarecimento dos erros, faltas, etc. 

Isto será bastante positivo porque apesar de ser um torneio, não podemos de deixar de pensar 

que estamos a lidar com jovens e que estes merecem o aumento de conhecimento. 

 

Conclusão 

Por fim pode-se referir e expressar que a actividade foi um sucesso e que quase tudo correu 

conforme estava planeado. No final do torneio existiu a parte do convívio entre todos os 

intervenientes na prova, a escola do Teixoso mais uma vez não deixou ficar mal nenhum 

representante e presenciou os alunos como espécie de prémio um lanche.  

Todos os alunos tiveram um comportamento admissível para o bom funcionamento da 

actividade e a entreajuda/coordenação dos responsáveis da organização, dos Professores como 

dos Professores Estagiários. 

Os alunos no final receberam os respectivos prémios, estes fornecidos pela organização do 

torneio. Estes prémios foram taças e ainda um porta-chaves da Nestum. 

 


