
Entender o árbitro para entender o jogo.
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OS SINAIS DO ÁRBITRO



1. Pénalidade
Ombros paralelos à linha lateral.
Braço inclinado para cima, 
apontando para a equipe não 
infratora.

2. Free-Kick
Ombros paralelos à linha lateral.
Braço dobrado pelo cotovelo a 
90º, apontando para a equipe 
não infratora.

Os 49 sinais do árbitro têm como objetivo facilitar a comunicação com os jogadores e 
o público

3. Try ou try de penalidade
Arbitro de costas para a linha de 
in-goal. Braço levantado vertical-
mente.

4. Vantagem
Braço esticado acima da cintura 
na direção da equipe não infra-
tora



5. Sinalizar um scrum
Ombros paralelos à linha lateral.
Braço na horizontal, apontando 
para o lado da equipe que 
introduz a bola

6. Ordenar a formação de um 
scrum
Cotovelos dobrados, mãos 
acima da cabeça, com contato 
da ponta dos dedos.

7. Passe para a frente
Gesto das mãos efetuando um 
passe para a frente

8. Knock-on
Braço esticado para cima, a mão 
aberta acima da cabeça, se 
movimentando de esquerdo 
para direita.



9. Não soltar a bola após o 
tackle
Mãos e braços junto ao peito, 
simulando a retenção da bola.

10. Tackleador que não solta o 
tackleado
Posição dos braços como se 
estivesse agarrando um jogador 
e em seguida abrindo-os para 
soltá-lo.

11. Tackleador ou tackleado 
que não sai da zona do tackle
Movimento circular com o dedo 
e com o braço, afastando-se do 
corpo.

12. Entrar na zona do tackle 
pelo lado errado
Braço horizontal descrevendo 
semi circulos com o dedo indica-
dor apontado para baixo.



13. Cair intencionalmente 
sobre um jogador
Braço curvado, fazendo um 
gesto que imita a queda de um 
jogador. A sinalização é marcada  
na mesma direção em que caíu o 
jogador penalizado.

14. Mergulhar na zona de 
tackle
Braço esticado apontando para 
o chão imitando um mergulho.

15. Bola presa no Ruck
Marcar um scrum a favor da 
equipe que progredia no 
momento do tackle. Ombros 
paralelos a linha lateral, braço na 
horizontal em direção da equipe 
introdutora da bola, movimen-
tando o braço em direção da 
linha de in-goal adversaria.

16. Bola injogável no Maul
Braço na horizontal para indicar 
que o scrum será a favor da 
equipe que não tinha a posse da 
bola no inicio do Maul. O outro 
braço sinaliza a vantagem, com 
movimentos frontais que termi-
nam no ombro oposto.



17. Juntar-se a um Ruck ou 
Maul à frente do ultimo pé ou 
pelo lado
Mão e braço horizontais 
movendo-se paralelo ao corpo.

18. Derrubar intencionalmen-
te um Maul
Braços à altura dos ombros 
como se estivesse agarrando um 
adversário. Tronco inclinado 
para o lado, simulando a queda 
do jogador.

19. Pilar que puxa para baixo 
um adversário no scrum
Mão fechada e braço dobrado. 
Gesto de puxar para baixo

20. Pilar que puxa horizontal-
mente o adversario  no scrum
Mão fechada, braço direito à 
altura do ombro. Gesto de puxar 
em direção ao corpo.



21. Rotação do scrum a mais 
de 90°
Rodar o dedo indicador acima 
da cabeça.

22. Pé alto de um jogador de 
1º linha antes da introdução 
da bola
Levantar o pé e tocá-lo.

23. Introdução torta da bola 
no scrum
Mãos ao nível dos joelhos 
imitando a ação de uma introdu-
ção torta.

24. Ligações incorretas no 
scrum
Um braço esticado como se 
estivesse formado, com a outra 
mão deslizando sobre este, de 
cima para baixo para indicar a 
ligação incorreta.



25. Jogar com as mãos no Ruck 
ou no Scrum
Movimentos de mão ao nível do 
solo imitando a ação de jogar a 
bola.

26. Aremesso torto no Lineout
Mão acima da cabeça, indicando 
o percurso incorreto da bola.

27. Fechar o corredor do 
Lineout
Mãos ao nível dos olhos apon-
tando para cima, com as palmas 
para dentro. Movimento de abrir 
e fechar.

28. Carga no Lineout
Braço na horizontal e cotevelo 
movimentando-se para fora, 
imitando uma carga.



29. Apoiar-se sobre um joga-
dor no Lineout
Braço na horizontal dobrado, e 
movimentos da palma da mão, 
de cima para baixo.

30. Empurrar um adversário 
no Lineout
Braços esticados para frente ao 
nível dos ombros, com a palma 
da mão virada para a frente, 
fazendo o gesto de empurrar.

31. Levantamento antecipado 
e Levantamento no Lineout
Braços esticados e punhos 
fechados para cima á altura da 
cintura, fazendo o gesto de 
levantar.

32. Impedimento no Lineout
Mão e braço movimentando-se 
à frente do peito, no sentido da 
falta, imitando uma in�ltração 
ilícita.



33. Obstrução no jogo aberto
Braços cruzados á frente do 
peito, cruzando-se em movi-
mentos de tesoura.

34. Impedimento no Scrum, 
Ruck ou Maul
Ombros paralelos à linha lateral 
e braço apontado para o chão. 
Movimentar o braço lateralmen-
te para indicar a linha de impedi-
mento

35. Opção no impedimento: 
Penal ou Scrum ?
Um braço sinaliza o Penal, e o 
outro braço aponta para o local 
onde pode ser formado o scrum.

36. Impedimento na Lei dos 10 
metros ou jogadores que não 
se encontram a 10 metros do 
Penal ou do Free-Kick
Mãos levantadas e abertas  
acima da cabeça.



37. Tackle alto (jogo perigoso)
Movimento horizontal de mão 
ao nível do pescoço.

38. Pisar um adversario 
Pé no ar com movimentos de 
cima para baixo.

39. Murro (Jogo perigoso)
Gesto de murro dado na palma 
da outra mão.

40. Contestação das decisões 
do árbitro
Braço esticado e dedos abrindo 
e fechando, imitando uma boca 
falando.



41. Sinalizar uma saida de 22m
Braço apontado para o centro da 
linha dos 22m.

42. Bola presa na zona de 
in-goal
Braços esticados para a frente, 
criando um espaço entre as duas 
mãos, mostrando que a bola não 
estava em contato com o solo.

43. Pedir a presença de um 
�sioterapeuta
Um braço levantado para o lado 
da equipe do jogador lesionado.

44. Pedir a presença de um 
médico
Braços levantados paralelos.



45. Ferida com sangue
Braços cruzados acima da 
cabeça.

46. Indicação de parada do 
tempo
Braço levantado na vertical, 
apitando para parar e reciniciar a 
contagem do tempo.



47. Sinalização de um chute de 
conversão bem sucedido
Levantar a bandeira para indicar 
que a bola passou acima da 
trave e entre os paus.

48. Lateral ou Lineout
Levantar a bandeira com um 
braço, se posicionar em frente 
ao local onde a bola saiu da área 
de jogo, e apontar o lado da 
equipe que irá efetuar o aremes-
so com o outro braço.

Sinalizações do juiz de linha ou árbitro assistente

49. Jogo desleal
Levantar a bandeira na horizon-
tal indicando o local da infração


