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NOVIDADE J

NÃO HÁ LEIS NOVAS PARA 2023

SÃO APENAS ALGUNS REFORÇOS A LEIS QUE JÁ EXISTEM NO JOGO E QUE DEVERÃO 
SER APLICADAS DE MANEIRA MAIS RIGOROSA A PARTIR DE JANEIRO 2023.

É RESPONSABILIDADE DOS JOGADORES, TREINADORES E ÁRBITROS TRABALHAREM 
PARA QUE O JOGO MELHORE PARA: 

TORNÁ-LO MAIS RÁPIDO, MAIS POSITIVO, MAIS SEGURO
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AGENDA

• Acelerar | Promover mais Jogo

• Ações Negativas de Jogadores
• Jogadores com mãos no chão

• Avant vs Avant Intencional
• Water Carrier/Aguadeiros (LEI EXPERIMENTAL) – NÃO ESTÁ EM VIGOR EM PORTUGAL

• Protocolo TMO – NÃO ESTÁ EM VIGOR EM PORTUGAL

Recomendações World Rugby: 
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PRINCIPIOS

Estas orientações têm como objetivo principal melhorar os jogos de Elite, à medida que nos aproximamos do 
Mundial de Rugby 2023. 
No entanto estas orientações deverão ser alargadas a todos os níveis do jogo para tornar o jogo mais Rápido, Seguro
e com menos paragens, uma vez que se tratam de princípios gerais do jogo, e uma responsabilidade de todos, 
Treinadores, Jogadores e Árbitros.

Excluem-se obviamente o TMO, Shot Clocks, Water Carriers (Lei Experimental)
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ACELERAR O JOGO | JOGADORES

Law 8.8d | Transformação: O chutador deve executar o pontapé dentro de 90 segundos (tempo de jogo efetivo) após a validação
de um ensaio, mesmo que seja necessário colocar a bola uma outra vez. Sanção: O pontapé é anulado

Law 8.21 | Pontapé de Penalidade: O pontapé deve ser executado no prazo de 60 segundos (de tempo de jogo efetivo), desde o 
momento em que a equipa indicou ao árbitro esta intenção, mesmo que a bola caia do seu suporte e seja necessário colocá-la outra
vez.  Sanção: O pontapé é anulado e será assinalada uma formação-ordenada

Law 9.7d: O jogador não deve perder tempo. Sanção: Pontapé-Livre

Law 18.12 | Alinhamento: As equipas devem formar o alinhamento sem demora. Sanção: Pontapé-livre

Law 19.4 | Formação Ordenada: As equipas devem estar prontas para constituir a formação-ordenada até 30 segundos após a 
marca ter sido feita no chão. Sanção: Pontapé Livre

Jogadores, Treinadores e Árbitros, devem ser relembrados das leis já existentes e que devem ser seguidas de forma 
mais rigorosa a todos os níveis do jogo:
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AGUADEIROS

Water carriers
The Global Law Trial on limiting the number of water carriers to two, and reducing the times they enter the field, has successfully 
reduced unnecessary stoppages and unnecessary influence by water carriers on players and match officials. However, creating set 
windows for water has created the impression of disrupting the game, even if that water was taken during a natural stoppage 
(try/injury/TMO review)

After taking feedback from stakeholders, we will be amending the Global Law Trial to allow water carriers onto the field when a try 
is scored. The timings will match the length of the kick taken. Only in a game with no tries in the first 20 minutes, should another 
natural stoppage be used. If an injury stoppage is used, the water carriers must leave the field when the medic does so.

Players and match officials are reminded of the following existing laws which need to be strictly adhered to 
across the game at all levels:

NÃO SE APLICA EM PORTUGAL
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REVISÃO PROTOCOLO TMO

TMO Protocol

Match officials are reminded that the TMO process is for identifying and ensuring Clear and Obvious offences are 
dealt with on-field. The match official teams, led by the referee, should attempt to make speedier decisions and 
limit replays where not necessary.

NÃO SE APLICA EM PORTUGAL
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AÇÕES NEGATIVAS | JOGADORES

Relembrar que qualquer ação negativa para o jogo deve ser sancionada, pelo que jogadores, treinadores e árbitros deverão 
trabalhar arduamente para que estas ações sejam retiradas do jogo: 

Alguns exemplos:

• Prender jogadores no Ruck.
• 1º Jogador a chegar | “Jackler” – Que não dispute a bola e impeça a continuidade de jogo.

IMPORTANTE (ÁREA DE FOCO): 
Os jogadores devem ser relembrados que é da sua responsabilidade que após uma penalidade não devem agarra-se à bola, atirá-
la para longe ou recuar com a bola – Esta ação reduz opções ao ataque e atrasa o jogo desnecessariamente e será penalizado.
Sanção: PP + 10M
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JOGADORES NO CHÃO

No chão | “Off feet”: Jogador está “no chão” quando qualquer parte do corpo de um jogador, com exceção dos pés, está em 
contato com o chão ou com outro jogador também no chão.

Em Pé | ”On feet”: Um jogador está “em pé” se não tiver mais nenhuma parte do corpo em contato com o chão ou com jogadores 
que estão no chão.

LEI 14.8.a) | Placagem: Outros jogadores têm de: Permanecer em pé e imediatamente libertar (largar) a bola e o portador da bola 
& 14.8.b) Têm de manter-se em pé para jogar a bola.

LEI 15.12| Ruck: Qualquer jogador participante no ruck deve manter-se em pé.

LEI 16.9 | Maul: Todos os outros jogadores participantes no maul devem permanecer em pé.

DEFINIÇÕES DA LEI E ALINEAS RELEVANTES:
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AVANT vs AVANT INTENCIONAL

Por ser um tema que continua a ser debatido, TODOS, devem relembrar-se das leis existentes:

LEI 11.3. |Avant- Toque para a Frente: Um jogador não deve tocar deliberadamente a bola para a frente com a mão ou braço.
Sanção: Penalidade.

LEI 11.4. |Avant- Toque para a Frente: Não é um toque-para-a-frente deliberado se, na tentative de agarrar a bola, houver a 
possibilidade de que ela fique na sua posse.

IMPORTANTE: Jogadores devem empenhar-se em agarrar a bola. Os árbitros tentarão aplicar bom senso para decider se existe auma 
real possiblidade do jogador agarrar a bola e posteriormente decidir qual a sanção apropriada.
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LINKS ÚTEIS

WORLD RUGBY |Law Application Guideline - January 2023

https://www.world.rugby/the-game/laws/guidelines/25

POD CAST |A new Law Application Guideline for 2023

https://player.captivate.fm/episode/00df156e-7c30-4e88-a04c-b69e356dcd2c

https://www.world.rugby/the-game/laws/guidelines/25
https://player.captivate.fm/episode/00df156e-7c30-4e88-a04c-b69e356dcd2c
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PERGUNTAS?

OBRIGADO


