REGULAMENTO
CIRCUITO CENTRO OESTE DE RUGBY 7’s
PEQUI SEVENS MASCULINO – 2017
FEDERAÇÃO CERRADO DE RUGBY – FCRu
FEDERAÇÃO DE RUGBY DO MATO GROSSO – FRMT
FEDERAÇÃO DE RUGBY DO MATO GROSSO DO SUL - FRMS
Capítulo I – Disposições Gerais
O Circuito Centro Oeste de Rugby Sevens (nome fantasia Pequi 7’s), é um circuito
promovido e organizado pelas Federações do Centro Oeste, que define o campeão
regional da modalidade Rugby Sevens na categoria masculina.
O Circuito será realizado em duas etapas:
1. Brasília-DF / 14 e 15 de Outubro de 2017
a. Organizador: Federação Cerrado de Rugby
2. Cuiabá-MT / 11 e 12 de Novembro de 2017
a. Organizador: Cuiabá Rugby Clube e Federação de Rugby do Mato Grosso
Todas as partidas serão disputadas de acordo com as Leis do Jogo em vigor,
conforme estipulado pelo IRB, com as variações de Seven-a-Side. Cabe aos
participantes conhecê-las e cumpri-las.
Para participação nas etapas do Circuito, os clubes e respectivos atletas deverão ser
filiados à sua respectiva Federação e estarem em dia com suas obrigações
estatutárias.
Capítulo II – Participantes
Participam desse Circuito as equipes do Centro Oeste (DF, GO, MT e MS) e equipes
convidadas (considera-se como equipe convidada aquela com sede localizada fora da
região Centro Oeste).
As SEIS equipes a seguir serão nomeadas como “equipes fixas” do Circuito, e
deverão participar de todas as etapas, são:

•
•
•
•
•
•

Campo Grande RC (MS)
Cuiabá RC (MT)
Goianos RC (GO)
Primavera RC (MT)
Xavantes Rugby - UFG (GO)
UnB Rugby (DF)

Para inclusão de um clube fixo, o mesmo deve participar do circuito no ano anterior
como convidado.
Em cada etapa, a organização local deverá convidar as equipes que completarão o
quadro de até 10 equipes para realização da etapa, que serão preenchidas com a
seguinte ordem de prioridade:
Equipes do Centro Oeste;
Equipes convidadas participantes das edições anteriores;
Equipes convidadas.
A aprovação das equipes indicadas pela organização será feita pelas Federações e
pelas outras equipes fixas a seu exclusivo critério.
Os Presidentes ou representantes legais de cada uma das equipes fixas do torneio
deverão assinar o Anexo II deste regulamento, confirmando automaticamente que
concordam com o regulamento, incluindo seus direitos e deveres, e que assumem a
responsabilidade pela participação de sua equipe no circuito.
O Anexo II deverá ser enviado a comissão organizadora juntamente com a lista de
atletas, e-mail a confirmar.
Capítulo III – Montagem das Chaves
Para montagem dos grupos da primeira etapa será considerada a ordem de
classificação geral do Circuito de 2016. A partir da segunda etapa, será considerada a
ordem de classificação da etapa anterior do Circuito para montagem da tabela. As
demais equipes convidadas serão distribuídas nas chaves através de sorteio.
O regulamento interno de cada etapa deverá seguir o mesmo modelo (Anexo I),
conforme as informações do Regulamento do Circuito.

Serão formados três grupos (A, B e C). A ordem das equipes dentro dos grupos
deverá seguir o seguinte formato:
Grupo A: 1, 4, 5, 8 e 9
Grupo B: 2, 3, 6, 7 e 10
Na fase de Classificação todas as equipes jogam contra todas dentro dos grupos.
As duas equipes melhores colocadas de cada grupo fazem as semifinais da Taça
Ouro. A equipe que se classificar em 1° lugar do Grupo A joga a semifinal I com a
equipe classificada em 2° lugar do Grupo B. E a equipe que se classificar em 1° lugar
do Grupo B joga a semifinal II com a equipe classificada em 2° lugar do Grupo A. As
equipes perdedoras das semifinais I e II disputarão o 3º lugar e as equipes
vencedoras disputarão o título de campeã da etapa.
As equipes colocadas em 3º e 4º lugar de cada grupo fazem as semifinais da Taça
Prata. A equipe que se classificar em 3° lugar do Grupo A joga a semifinal III com a
equipe classificada em 4° lugar do Grupo B. E a equipe que se classificar em 3° lugar
do Grupo B joga a semifinal IV com a equipe classificada em 4° lugar do Grupo A. As
equipes perdedoras das semifinais III e IV disputarão o 7º Lugar e as equipes
vencedoras disputarão a Taça Prata (5º Lugar) da etapa.
As equipes colocadas em 5º de cada grupo disputarão a Taça Bronze (9º Lugar) em
duas partidas.
A tabela de jogos deverá respeitar um intervalo mínimo de sessenta (60) minutos
entre jogos de uma mesma equipe.
Todos os jogos serão disputados em 2 tempos de 7 minutos com 1 minuto de
intervalo.
Caso o número de equipes participantes seja diferente de 10 o modo disputa poderá
ser alterado, em comum acordo de todos participantes e organização.

Capítulo IV – Quadro de Pontuação das Etapas
A classificação do Circuito será determinada de acordo com a pontuação somada ao
longo das etapas, de acordo com o quadro:

Colocação
1º Colocado
2º Colocado
3º Colocado
4º Colocado
5º Colocado
6º Colocado
7º Colocado
8º Colocado
9º Colocado
10º Colocado

Pontos
22
19
17
15
13
12
10
09
08
07

As equipes convidadas pontuam nas etapas, porém não participam da classificação
geral do circuito.
Serão oferecidos 01 (um) troféu de posse definitiva as equipes colocadas em 1º
Lugar, 2º Lugar e 3º Lugar em cada etapa. A organização local é responsável por
disponibilizar essa premiação.
As equipes classificadas em 1º (primeiro) e 2º (segundo) lugares na classificação
geral do Circuito serão atribuídos, respectivamente, os títulos de “CAMPEÃ” e “VICECAMPEÃ” do Pequi Sevens 2017.
Serão oferecidos 14 (quatorze) medalhas e 01 (um) troféu de posse definitiva ao
campeão geral do Circuito. A Federação Cerrado de Rugby será responsável por
disponibilizar essa premiação.
Capítulo V – Critérios de desempate
Caso haja empate na soma dos pontos os critérios de desempate serão os seguintes
e nesta ordem:
1. Maior número de primeiras colocações em etapas do Circuito 2017.
2. Maior número de segundas colocações em etapas do Circuito 2017.
3. Maior número de terceiras colocações em etapas do Circuito 2017.
4. Maior número de quartas colocações em etapas do Circuito 2017.
5. Maior número de quintas colocações em etapas do Circuito 2017.
6. Maior número de vitórias em jogos somadas em todo o circuito.
7. Sorteio.

Capítulo VI – Arbitragem
Os organizadores de cada etapa se responsabilizarão por contatar e contratar os
árbitros que dirigirão as partidas assim como os auxiliares de arbitragem e quarto
árbitro.
Todos os árbitros e auxiliares deverão ter, no mínimo, o Certificado do Curso Nível I
de Arbitragem ministrado pelos Educadores IRB/CBRu.
A equipe de arbitragem deverá ser composta por, no mínimo, 6 (seis) membros.
A lista de árbitros convocados deverá ser divulgada para as equipes fixas 1 (uma)
semana antes de cada etapa.
O pagamento dos árbitros e auxiliares será de responsabilidade da organização.
As súmulas de jogo deverão ser escaneadas e enviadas até 1 (uma) semana após
cada etapa para o e-mail: fegorugby@gmail.com

Capítulo VII - Atletas
As equipes deverão inscrever até 12 (doze) atletas, 1 (um) técnico(a), 1 (um)
fisioterapeuta/médico.
Não será permitida a transferência de atletas entre as equipes durante a realização do
circuito.
Todos as atletas deverão estar filiados as suas respectivas Federações (exceto
atletas de equipes convidadas) e com cadastro nacional do rugby (CNRU) da CBRu.
Será permitido a participação de no máximo 2 (dois) atletas convidados de
outras federações/clubes para compor uma equipe fixa por etapa.
Para participação no circuito, os clubes deverão enviar, até 5 dias antes de cada
etapa, o termo de concordância com o regulamento (Anexo II), a relação de atletas
em ficha modelo (Anexo III) e os seguintes documentos de cada jogador:
- Certificado Rugby Ready 2017 (www.irbrugbyready.com);
- Certificado Irb Laws 2017 (www.irblaws.com);

- Cópia do RG, RNE ou CNH;
- Atestado médico dando condição à prática do esporte datado no ano de 2017;
- Seguro de Vida (opcional).
Capítulo VIII – É Responsabilidade da Organização
Os organizadores terão os seguintes deveres:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Providenciar um campo de jogo de acordo com as normas exigidas no
regulamento, com marcação adequada, postes de Rugby, protetores de postes
e vestiários;
Providenciar um socorrista ou médico;
Providenciar uma ambulância;
Providenciar 2 (dois) Litros de água por dia para cada atleta participante;
Providenciar frutas para os atletas e árbitros durante o torneio;
Providenciar a premiação;
Providenciar Terceiro Tempo;
Contatar os árbitros que dirigirão as partidas;
Providenciar transporte e hospedagem para os árbitros;
Providenciar hospedagem das equipes visitantes (14 vagas para cada equipe);
Promover a divulgação do campeonato entre as mídias regionais;
Providenciar as súmulas dos jogos;

Observação: a organização local que não cumprir tais responsabilidades perderão o
direito de organizar a etapa no ano de 2018.
Capítulo IX - Campo de Jogos, Socorrista ou Médico e Ambulância
O campo apresentado pelo Organizador para a realização dos jogos deverá possuir
os requisitos mínimos de piso das Leis do Jogo do IRB, e apresentar dimensões,
marcações, áreas de escape, e postes com protetores conforme as mesmas Leis.
A Comissão Organizadora deverá apresentar um socorrista (bombeiro) ou médico
OBRIGATÓRIAMENTE durante o período da etapa.
A presença de serviços de ambulância é OPCIONAL, mas de grande necessidade,
caso seja possível providenciar.

O socorrista ou médico deverá permanecer no local de jogo durante toda a etapa e
atender a todos. As partidas poderão ocorrer sem a presença de uma ambulância.
A sequência do atendimento é de responsabilidade do clube ao qual o atleta é filiado,
sendo o organizador responsável apenas pelo primeiro atendimento (médico) em
campo e remoção do lesionado até o hospital.

Capítulo X - Código Disciplinar
Para todo o circuito, adotar-se-á o Código Disciplinar da CBRu, com adendo
especifico da categoria Seven-a-Side. Os referidos documentos estão no website da
CBRu (www.brasilrugby.com.br) e poderão ser baixados pelos interessados.

Capítulo XI – Sorteio das Chaves e Congresso Técnico
O sorteio das chaves acontecerá pelo menos 4 dias antes de cada etapa. O sorteio
poderá ser transmito via Skype para as equipes interessadas.
O congresso técnico, com os técnicos e capitãs de cada equipe, se dará no campo de
jogo antes do início das partidas.

Capítulo XII – Taxa de Inscrição
Será cobrada uma taxa de inscrição de cada equipe para cada etapa, no valor de:
•

R$ 500,00 (quinhentos reais) para as equipes masculinas;

A taxa de inscrição será destinada ao pagamento dos seguintes custos:
1) Despesa com árbitros para os jogos;
2) Despesa com socorrista/ambulância;
3) Despesa com alojamento;
4) Despesa com água e alimentação;
5) Despesa com premiação;
6) Despesa com Terceiro tempo.
A alimentação e hospedagem serão disponibilizadas para 12 atletas, um treinador(a)
e um(a) fisioterapeuta para cada equipe.

A quantia da inscrição deverá ser depositada pelo clube na conta bancária indicada
pela Organização, até 10 dias antes de cada etapa, enviando cópia por e-mail do
comprovante de depósito.

Capítulo XIII – Disposição Final
Em caso de dúvidas de interpretação ou omissão a Comissão Organizadora resolverá
o caso.

Goiânia-GO, 18 de setembro de 2017.
Comissão Organizadora

ANEXO I – Informações Gerais
Serão permitidas 5 substituições em qualquer momento da partida. A substituição
deve ser comunicada previamente ao árbitro de mesa, que autorizará a troca. O
jogador substituído poderá retornar na mesma partida, contando como uma das
substituições, a não ser para substituir temporariamente um jogador com lesão
sangrante ou concussão.
Cada clube participante deverá ter seu uniforme, com camisas devidamente
numeradas, calção e meião idênticos.
Jogadores com uniforme diferente do restante da equipe não serão habilitados a
entrar em campo.
Cartões e suspensões:
•
•

•

•

Jogadores expulsas (cartão vermelho) pelo árbitro serão automaticamente
excluídas de participar em jogos do resto do torneio.
Jogadores que receberem cartão amarelo deverão cumprir a suspensão de 2
minutos fora de campo ao lado da mesa de arbitragem. Este tempo começa a
ser contado quando o jogador chega à mesa dos árbitros, sendo esse prazo
controlado pelo 4º árbitro.
Jogadores que levarem dois (2) cartões amarelos durante a competição serão
automaticamente suspensa por um (1) jogo. O jogo seguinte ao jogo em que a
atleta receber o segundo cartão amarelo.
Jogadores que receberem três (3) cartões amarelos, após o termino do jogo
em questão, serão automaticamente excluídas de participar do resto do torneio.

Um brigadista ou médico oficial designado pela organização do torneio estará
presente durante as partidas. Caso este julgue que um jogador não poderá continuar
jogando devido a uma lesão, não será permitido que este jogador volte a campo.
Todos os árbitros, auxiliares de lateral e de fundo (in-goal) serão designados pelos
organizadores.
Um representante da equipe deverá preencher e entregar a súmula da equipe e os
documentos de identidade das atletas na mesa do quarto árbitro até uma hora antes
da primeira partida de sua equipe.
Os representantes de cada equipe deverão, no intervalo da partida anterior, realizar o
sorteio juntamente com o árbitro designado.

Poderão entrar em campo somente os árbitros, jogadores, médicos e brigadistas.
Os reservas e o treinador deverão assistir aos jogos de sua equipe no banco de
reservas, não podendo ultrapassar os limites impostos pela organização.
No banco, os jogadores reservas, o técnico e o manager deverão estar sempre
vestidos com coletes, e deverão estar vestidos com coletes ou camisetas de cores
diferentes do uniforme em campo.
Até três jogadores reservas, vestidos com coletes, poderão entrar em campo após a
marcação de um try, sempre com o jogo parado, para ajudar na hidratação dos
companheiros em campo.
Ao final dos jogos as equipes deverão sair do campo imediatamente para que a
próxima partida tenha início.
As equipes poderão ingressar ao campo de jogo somente após anúncio e liberação
do oficial de campo.
Os horários devem ser respeitados, podendo ser eliminada a equipe que não
respeitar e cumprir as regras.
Na eventualidade de uma partida ser suspensa por qualquer razão, com confirmação
do Comissário de Arbitragem, serão aplicados os seguintes procedimentos:
•
•

•

Quando a partida for interrompida durante o intervalo ou qualquer momento do
segundo tempo, o resultado permanecerá;
Quando a partida for interrompida durante o primeiro tempo, será declarado
empate entre as equipes (14 x 14), ganhando 1 ponto cada equipe e o placar
será contabilizado para a classificação final da fase;
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 colocará à disposição dos participantes uma ambulância para
atendimentos de emergência.
A Comissão Organizadora não se responsabiliza por qualquer acidente que leve à
morte, incapacidade permanente, danos pessoais ou perdas de propriedades
pessoais.

Pontuação: As partidas de classificação terão as seguintes pontuações:
Vitória: 2 pontos;
Empate: 1 ponto;
Derrota: 0 ponto.
Em caso de empate na soma de pontos na fase classificatória, os critérios de
desempate serão os seguintes:
1. Confronto direto;
2. Maior diferença de pontos (pontos marcados menos pontos sofridos na fase de
classificação);
3. Maior número de tries marcados;
4. Maior número de pontos marcados;
5. Menor número de cartões vermelhos;
6. Menor número de cartões amarelos;
7. Menor número de tries sofridos;
8. Menor número de pontos sofridos;
9. O Diretor do Torneio realizará um sorteio com a presença de ambas capitãs.
Após a fase classificatória, todas as partidas deverão ter um ganhador. Em caso de
empate durante o tempo regulamentar, acontecerá uma prorrogação com dois tempos
de 5 minutos, com troca de lado, sem intervalo e com decisão do vencedor através de
“morte súbita” (vence quem anotar qualquer ponto primeiro). Antes do início da
prorrogação acontecerá um novo sorteio para determinar quem inicia o jogo.
Persistindo o empate na prorrogação haverá a disputa de drop goal, na distância da
linha de 22 metros com drops alternados entre as equipes. Havendo uma equipe que
não converta e outra que converta, esta será declarada a vencedora. Somente os
jogadores que terminaram a partida em campo podem efetuar os chutes de drop, caso
persista empate os jogadores que constam da súmula da partida podem efetuar a
cobrança. Em caso de persistir empate a cobrança de penais continua alternada até
que haja um vencedor, podendo iniciar a repetição dos batedores após todos os
jogadores constantes na sumula haverem batido o drop-goal.
Somente na partida final o jogo será disputado em dois tempos de 10 minutos, com
intervalo de 2 minutos.
W.O.
A equipe que não se apresentar para o jogo (W.O. - walking over), receberá 0 (zero)
ponto e o placar será de 14 x 00 (dois trys convertidos) para a equipe presente. Será
tolerado um atraso de 5 minutos após a primeira chamada do árbitro.

ANEXO II

CONCORDÂNCIA COM O REGULAMENTO E CESSÃO DE IMAGEM DO CLUBE
PEQUI SEVENS 2017

Eu, __________________________________________, Presidente ou representante
legal (estatutário) do Clube ___________________________________________,
concordo com o presente regulamento e autorizo o uso de imagem do clube/atletas à
Organização do Circuito CENTRO OESTE de Rugby Sevens 2017, assumindo a
responsabilidade pelos deveres junto à Organização.
Desta forma, autorizo e cedo gratuitamente a reprodução e uso de imagem e voz do
clube/atletas em todo território Nacional e no exterior, fixadas em qualquer meio, em
situações e ocasiões direta ou indiretamente ligados ao torneio e ligadas à prática
esportiva de Rugby, inclusive para fins de publicações, televisão, radiodifusão, sites
de internet e outros meios.
No mesmo ato, declaro ainda que os atletas do clube estão em comprovado estado
de higidez física apropriada à prática do Rugby, e isentam a Comissão Organizadora
de quaisquer responsabilidades pela prática esportiva ou por eventuais lesões que
possam ocorrer ou decorrer da prática do Rugby.
__________________________________
Assinatura

Local e data
___________________, ____/____/ 2017

ANEXO III

RELAÇÃO DE ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA

Nome do time: ___________________________________________________.

Relação de atletas:
NOME COMPLETO

RG

Nº CAMISA

RG

FUNÇÃO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Comissão Técnica:
NOME COMPLETO
1.
2.

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA MENOR DE 18 ANOS PARTICIPAR DE CAMPEONATO
Esta Autorização é Obrigatória para todos os Atletas com menos de 18 anos (na data do evento).
Favor anexar Cópia da Identidade do responsável.

Eu,__________________________________________________________,
Identidade nº: ___________________ e CPF nº: _______________________, como
responsável pelo menor, _________________________________________
____________________________________, solicito e autorizo a inscrição do mesmo
para

participação

no(a)

_________________________________________

(campeonato), entre os dias ____________________________________ de 2017.

Data: _____ / _____ / 2017.

Assinatura do Responsável:
_______________________________________________.
Grau de parentesco:
_______________________________________________.

Endereço Completo:
Rua/Av:_________________________________________________________
Número: ______________________ Bloco: __________ Apt: ______________
Bairro: __________________CEP: ______________ Cidade: ______________
Telefone:________________________

