Federação Portuguesa de Rugby

Boletim Informativo Nº 25 – 2020/21, de 19/02/2021
1. Informações
Seleção Nacional de Sevens participa no Torneio de Madrid

Dias 20/21 e 27/28 de Fevereiro
A Seleção Nacional de SEVENS irá participar, a convite da World Rugby, nos próximos dias
20/21 e 27/28 de Fevereiro, no “Madrid Rugby 7s International Tournament “.
Os jogadores portugueses
consultados AQUI

convocados

para

representar

Portugal

podem

ser

A World Rugby, vê este torneio como uma boa preparação para os Jogos Olímpicos para as
seleções apuradas. Além da Espanha, enquanto país anfitrião , participam também os
Estados Unidos da América, Argentina e Quénia já apurados para os Jogos Olímpicos
de Tóquio 2020.
Entretanto recebemos da organização do torneio a informação de que a França, por razões
relacionadas com o covid-19 não participará no torneio e será substituída pelo Chile na
segunda etapa, esta alteração leva à modificação do quadro competitivo.
Neste sentido, os jogos terão o seguinte horário (hora portuguesa):
20/02/2021 - Sábado
10h00 – EUA x Portugal
13h06 – Portugal x Quénia
21/02/2021 - Domingo
09h00 – Argentina x Portugal
12h06 – Portugal x Espanha
Terminada a única série de todos-contra-todos , realizar-se-ão, na tarde de domingo, os
jogos a eliminar, com a final marcada para as 17h02, que definirão a classificação geral final
desta primeira etapa do Torneio de Madrid.
Os jogos de Portugal podem ser acompanhados na Rugby Tv

www.fpr.pt
geral@fpr.pt | www.fpr.pt

Federação Portuguesa de Rugby

Convocatória Seleção Nacional XV

Patrice Lagisquet chama 37 jogadores
Foram convocados 37 jogadores para os treinos de preparação da Seleção Nacional de XV
que irão decorrer entre os dias 19 e 21 de Fevereiro, no Centro de Alto Rendimento do
Complexo Desportivo do Jamor.
A lista de convocados pode ser consultada AQUI

Calendário de jogos do Rugby Europe Championship 2021

1ª Volta de Apuramento para o Mundial 2023
A Rugby Europe definiu com base na classificação dos últimos dois anos, o calendário de
jogos do Rugby Europe Championship 2021 que constituirá a 1ª volta do apuramento
europeu para o Mundial 2023 que se disputará em França.
Portugal jogará assim em casa e nesta 1ª volta contra a Geórgia no dia 6 de Março,
Roménia a 13 de Março, Espanha a 27/28 de Março e realizando fora os jogos contra o
vencedor do Bélgica-Holanda e a Rússia .
Na 2ª volta em 2022, Portugal terá assim dois jogos em casa e três fora.
As duas equipas classificadas nos dois primeiros lugares no conjunto das duas voltas,
qualificar-se-ão diretamente para o Mundial 2023 enquanto que a 3ª qualificada do mesmo
processo irá disputar com equipas de países de outras regiões mundiais uma prova de
repescagem que apurará a última equipa a estar presente no Mundial 2023.
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Nota Informativa
A Direção da Federação Portuguesa de Rugby
Apesar das limitações inerentes ao atual estado de emergência, a Federação Portuguesa de
Rugby continua ativamente empenhada em fazer regressar a competição e os treinos das
nossas camadas jovens.
No seguimento da reunião de 8 de setembro de 2020 com a Direção Geral da Saúde, foi esta
semana solicitado à FPR o envio de documentação que permita uma reapreciação da
classificação de risco do rugby (e suas variantes), no âmbito da orientação 036 da DGS.
Apesar de lamentarmos o atraso em todo este processo, que naturalmente entendemos
decorrente das dificuldades que atravessamos e das exigências colocadas à DGS, a FPR
congratula-se com a avaliação positiva das suas propostas e continua empenhada em
devolver aos jovens atletas a possibilidade de praticar a modalidade de que tanto gostam.
Estamos certos que o regresso está para breve!
A Direção
Campeonatos Nacionais
Divisão de Honra - Informação
Na sequência da nossa última comunicação, sobre a suspensão da competição da Divisão de
Honra até ao fim do mês de Fevereiro, mas perante o desaceleramento dos números que se
está a verificar no nosso país, no que respeita aos casos de Covid-19, estamos convictos de
que a curto prazo poderemos assistir à retoma das competições por nós organizadas.
Por esse motivo, vimos propor a retoma da Divisão de Honra ( grupo A & grupo B ).
No grupo B, em face das informações apresentadas pelos clubes (Montemor e Arcos de
Valdevez), conclui-se que a decisão de cancelamento das partidas (CRAV-SLB, RCM-GDSC)
partiu da autoridade de saúde local. Esta decisão enquadra-se no protocolo da FPR,
lamentando-se, no entanto, o timming da mesma e o tipo de apreciação feita da orientação
36 da DGS.
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Por esse motivo iremos recomeçar o Grupo B com os jogos em atraso, durante o mês de
Março, para depois seguirmos o emparelhamento normal da competição.
Em relação ao Grupo A, o Campeonato, só irá recomeçar em Abril, após o termino dos jogos
da Seleção Nacional de XV.
Em relação à Taça de Portugal, iremos retomar a prova em moldes a definir no entanto, a
mesma será realizada após o termino do Campeonato Nacional ( Maio / Junho)
Divisão de Honra Grupo A : 23 de fevereiro 18:00
Divisão de Honra Grupo B : 24 de Fevereiro 18:00

CN1 e CN2 - Informação
Na sequência da nossa última comunicação, sobre a suspensão da competição da Divisão de
Honra até ao fim do mês de Fevereiro, mas perante o desaceleramento dos números que se
está a verificar no nosso país, no que respeita aos casos de Covid-19, estamos convictos de
que a curto prazo poderemos assistir à retoma das competições por nós organizadas.
No entanto, a decisão do retomar das competições do CN1 e CN2 só será possível após
decisões e orientações resultantes do Conselho de Ministros, as quais são de domínio
público.
Na próxima semana, o responsável das competições irá marcar as seguintes reuniões
(zoom) com o intuito de apresentar uma proposta de calendarização até ao fim da época
desportiva.
CN1 – Grupo de Apuramento – 2ª feira dia 22 de Fevereiro ( 18:00)
CN1 – Grupo de Descida – 2ª Feira dia 22 de fevereiro ( 20:30)
CN2 – Grupo Norte – 3ª Feira dia 23 de Fevereiro ( 12:00 )
CN2 – Grupo Centro – 3ª Feira dia 23 de Fevereiro ( 20:00)
CN2 – Grupo Lisboa – 4ª Feira dia 24 de Fevereiro ( 12:00)
CN2 – Grupo Sul – 4 ª Feira dia 24 de Fevereiro ( 20:00)
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Rugby Europe
Designações para comissões e subcomissões
A Rugby Europe divulgou a lista de representantes para as várias comissões e subcomissões,
para o próximo ciclo de quatro anos.
Num total de novos 45 membros, oriundos de 26 Federações europeias, e na sequência das
candidaturas apresentadas pela Federação Portuguesa de Rugby foram designados:
- António Ferreira, Médico da FPR, para Presidente da Subcomissão para o Bem-estar dos
Jogadores;
- António Folgado, Presidente do Conselho de Justiça, para membro da Comissão sobre
Legislação e Regulamentos;
- Mário Costa, Secretário-Geral da FPR, para membro da Comissão de Negócios
Para mais informação consulte: Rugby Europe Committees and Sub-Committees announced

Paulo Duarte nomeado para o Madrid Sevens
Árbitro português novamente em destaque a nível internacional
O
árbitro
internacional
Paulo
Duarte
participa
7s International Tournament” a convite da World Rugby.
Está nomeado para os seguintes jogos do primeiro dia:
Argentina-Espanha (masculino)
Quénia-Estados Unidos (feminino)
Espanha-Quénia (masculino)
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2. Conselho de Disciplina
AÇÃO DISCIPLINAR
ÉPOCA 2017/2018
Nome: Escolinha Rugby Lifeshaker
Licença: N/A
Clube: Escolinha Rugby Lifeshaker
N.º de processo: s/nº/2017
Infracção: RD art.º 33º nº. 1 f)
Sanção: Multa de 500,00 €
Início: 6-05-2018
Termo: N/A
Data pagamento de multa: Não pago
Observações: CN Sevens Feminino - Lifeshaker vs CR Évora
ÉPOCA 2020/2021
Nome: José Mendonça
Licença: 46617
Clube: RC Borba
N.º de processo: 8B -2020/2021
Infracção: 30º e)
Sanção: 9 semanas
Início: 21/12/2020
Termo: 22/02/2021
Data pagamento de multa: N/A
Observações: N/A
ÉPOCA 2020/2021
Nome: Vasco Casimiro
Licença: 45317
Clube: CR Técnico
N.º de processo: 6 -2020/2021
Infracção: 31º d)
Sanção: Suspensão preventiva (10 semanas)
Início: 21/01/2021
Termo: 05/04/2021
Data pagamento de multa: N/A
Observações: N/A
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