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2ª Etapa do Circuito Brasileiro de Rugby Sevens 

 

Nikity Sevens 2009 

REGULAMENTO 

 

Observações iniciais sobre os horários dos Jogos: 

 

1) Para os primeiros jogos de cada dia será tolerado um atraso máximo de 20 minutos. 

Caso alguma equipe não compareça com pelo menos 5 jogadores em campo dentro 

do prazo estabelecido, será declarado W.O e esta marcará 0 pontos. Caso nenhuma 

das 2 equipes se apresente em campo dentro do prazo, as duas serão declaradas 

perdedoras e nenhuma marcará pontos.  

2) As equipes devem estar atentas à seqüência de jogos do torneio. Por motivos já 

conhecidos, as partidas podem sofrer atrasos ou serem realizadas anteriormente ao 

horário previsto na tabela. Cada equipe deve estar muito atenta a seqüência de jogo 

para não ser penalizada com um W.O. (será tolerado um atraso máximo de até 3 

minutos após a primeira chamada do árbitro).  

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

O jogo acontecerá de acordo com as leis de jogo da IRB, dentro das suas variações 

para seven-a-side. 

As equipes poderão inscrever um máximo de 12 jogadores. Os jogadores deverão 

utilizar o mesmo número da camiseta ao longo de todo o torneio. Serão permitidas somente 

3 substituições em qualquer momento da partida, entre os quatro jogadores reservas 
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inscritos por cada equipe. A substituição deve ser comunicada previamente ao árbitro de 

campo que autorizará a troca. O jogador substituído não poderá retornar na mesma partida, 

a não ser para substituir temporariamente um jogador com lesão sangrante. Os jogadores 

expulsos (cartão vermelho) ficarão definitivamente excluídos do torneio, ficando o 

Comissário de Arbitragem responsável pela entrega do relatório a Comissão Disciplinar ao 

qual os torneios da ABR (Associação Brasileira de Rugby) se submete. Os jogadores que 

receberem o cartão amarelo deverão cumprir a suspensão de 2 minutos fora de campo 

(mesa de árbitros). Este tempo começa quando o jogador chega à mesa dos árbitros, sendo 

controlado pela própria mesa e, somente o árbitro de campo pode autorizar a entrada do 

outro jogador. 

Um médico oficial designado pela organização do torneio estará presente durante as 

partidas. Caso este médico tenha a opinião de que um jogador não mais poderá continuar 

jogando devido a uma lesão, não será permitido que este jogador volte a participar do jogo. 

A decisão de que o jogador não poderá mais continuar no jogo e deve ser substituído, 

poderá ser tomada ainda dentro de campo. Somente o árbitro do jogo pode autorizar a 

entrada de um novo jogador.  

Todos os árbitros, auxiliares de lateral e de fundo (in-goal) serão designados pelos 

organizadores. 

Os capitães de cada equipe ou seus dirigentes deverão, no intervalo da partida 

anterior, realizar o sorteio juntamente com o árbitro designado. Neste momento o 

representante deverá informar ao árbitro que acompanha o 

sorteio quais serão os sete jogadores titulares para compor a súmula. (um 

representante da equipe deverá preencher e entregar a ficha de inscrição dos atletas 

em anexo para a organização até a quinta-feira anterior ao evento) 

Poderão entrar dentro de campo somente os árbitros, jogadores e médicos. Os 

jogadores que desejarem ingerir líquidos durante os jogos deverão se aproximar da lateral, 
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porém não devem sair de campo. Os reservas (4) e treinador (1), deverão assistir aos jogos, 

em que sua equipe participa, no lugar determinado ao lado do campo. Pede-se uma 

colaboração especial para as equipes, ao final dos jogos, sair do campo imediatamente após 

o término da partida. Os horários devem ser respeitados, podendo ser eliminada a equipe 

que não respeitar e cumprir as regras. Serão utilizadas somente as bolas oferecidas pela 

organização. Qualquer discussão sobre o estado das mesmas deverá ser levada ao árbitro do 

jogo que decidirá em estância única. Na eventualidade de uma partida ser suspendida por 

qualquer razão, com confirmação do Comissário de Arbitragem, será aplicado os seguintes 

procedimentos:  

(a) Quando a partida for interrompida durante o intervalo ou qualquer momento do 

segundo tempo, o resultado 

permanecerá; 

(b) Quando a partida for interrompida durante o primeiro tempo, será declarado 

empate entre as equipes (14 x 14), ganhando 2 pontos cada equipe e o placar será 

contabilizado para a classificação final da fase; 

(c) Caso a partida não possa terminar empatada, o Comissário de Arbitragem poderá 

reunir a equipe de árbitros e a comissão organizadora para formulação do veredicto final. A 

organização da etapa, seus dirigentes, atletas e comissão organizadora do torneio não se 

responsabilizam por qualquer acidente que leve à morte, incapacidade permanente, danos 

pessoais ou perdas de propriedades pessoais, salvo em caso de negligência ou omissão de 

socorro a vitima. 
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FORMAS DE DISPUTA 

 

Observação Inicial 

A distribuição das equipes em todas as categorias (cabeças de chave) respeita a 

classificação geral do Ranking do CBRS 2009 (a posição dos cabeças de chaves até a 

8o. posição). 

 

MASCULINO ADULTO 

Na categoria masculina, a competição será disputada por 14 equipes. Serão 2 chaves 

(A e B) com 4 equipes e 2 Chaves (C e D) com 3 equipes cada. As Equipes jogam dentro 

dos grupos (todos x todos) a fase de classificação. Após esta fase os primeiros colocados 

seguem na disputa da taça de ouro (semifinal e final), os segundos melhores de cada grupo 

na taça de prata (semifinal e final), os terceiros melhores na taça de bronze. E quartos 

melhores colocados das chaves A e B jogam a final da taça de madeira. 

 

FEMININO ADULTO 

Na categoria feminino a disputa será feita por 6 equipes. As equipes jogam dentro 

dos grupos (todos x todos) a fase de classificação. Após esta fase as duas melhores equipes 

de cada grupo jogam a taça de ouro (semifinal, final e 3o. e 4o.) na seqüência de jogos: 1º 

A x 2º B / 2º A x 1º B. As demais equipes jogam a final da taça de prata (3º A x 3º B).  

 

MASCULINO JUVENIL 

Na categoria Juvenil a disputa será feita por 6 equipes. As equipes jogam dentro dos 

grupos (todos x todos) a fase de classificação. Após esta fase as duas melhores equipes de 
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cada grupo jogam a taça de ouro (semifinal, final e 3o. e 4o.) na seqüência de jogos: 1º A x 

2º B / 2º A x 1º B. As demais equipes jogam a final da taça de prata (3º A x 3º B).  

  

PONTUAÇÃO 

As partidas terão as seguintes pontuações: vitória 3 pontos, empate 2 pontos e 

derrota 1 ponto. A equipe que não se apresentar para o jogo (W.O. walkover), receberá 0 

pontos, e o placar será de 14 x 00 (dois tries convertidos) para a equipe presente.  

 

Em caso de empate na fase classificatória, os critérios de desempate serão os 

seguintes: 

(a) Confronto direto; 

(b) Maior número de tries marcados; 

(c) Maior número de pontos marcados; 

(d) Menor número de tries sofridos; 

(e) Maior saldo de pontos; 

(f) Sorteio. 

 

Após a fase classificatória, todas as partidas deverão ter um ganhador. Em caso de 

empate durante o tempo regulamentar, acontecerá a prorrogação com decisão do vencedor 

através da morte súbita (vence quem anotar qualquer ponto primeiro). A prorrogação será 

de dois tempos de 5 minutos, com troca de lado, sem intervalo. Antes do início da 

prorrogação acontecerá um novo sorteio para determinar quem inicia o jogo. Persistindo o 

empate haverá a disputa de drop (1 x 1), na distância da linha de 22 metros.   

Somente na partida final da copa de ouro masculino adulto e feminino o jogo será 

disputado em dois tempos de 10 minutos, com intervalo de 2 minutos. 
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Outros assuntos 

Todo assunto não presente no regulamento será resolvido pela comissão 

organizadora e arbitral do torneio. O responsável pela equipe participante deste torneio 

declara que entende e compreende totalmente cada um dos pontos tratados neste 

regulamento, ao qual se compromete a divulgar e fazer cumprir por parte da sua equipe. 

Cada atleta participante deverá consentir que dará à organização do evento o direito de 

utilizar qualquer forma de imagem captada durante o evento, em suas divulgações e 

materiais de promoção. 


