REGULAMENTO
COPA BRASIL CENTRAL DE RUGBY XV
PEQUI NATIONS – 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 Copa Brasil Central de Rugby XV, Categoria Adulta Masculina, é um evento de
propriedade das Federações de Rugby do Centro Oeste (FCRu, FRMT e FRMS).
“Pequi Nations” é o nome fantasia do campeonato (“Torneio”).
Todas as partidas do Torneio serão disputadas de acordo com as Leis do Jogo em
vigor, conforme estipulado pelo IRB (World Rugby) e adotadas pela CBRu. Cabe
aos atletas e comissões técnicas conhecê-las e cumpri-las.
Para participação no Torneio, todos os clubes deverão ter cadastro no CNRU.
Cada clube deverá pagar uma taxa de participação no torneio no valor de R$
100,00 reais (Cem Reais) referente à compra de premiação.
Os Presidentes ou os representantes legais de cada uma das equipes do Torneio
deverão assinar o Anexo I deste regulamento, confirmando automaticamente
que concordam com o mesmo, incluindo seus direitos e deveres, e que assumem
toda responsabilidade, incluída a civil, pela participação de sua equipe e de seus
atletas no Torneio. O Anexo I deverá ser assinado e enviado as
Federações.
Capítulo II – Condições gerais de participação
2.1 Pré-requisitos:
•
•
•
•

O clube deverá ser pessoa jurídica sem fins lucrativos;
Estar com todos os débitos quitados perante a Federação e à Receita
Federal;
O clube deverá possuir cadastro no Cadastro Nacional da CBRU – CNRU
(http://www.brasilrugby.com.br/cnru) até o dia do jogo:
Ter todos os seus jogadores com Registro Geral (“RG”) ou Registro
Nacional de Estrangeiro (“RNE”) e cadastrados no Cadastro Nacional da
CBRu;

Capítulo III - Modo de disputa
O Torneio será realizado em 2 (duas) rodadas:

1ª Rodada - JOGO DE IDA - 19 de agosto de 2017
16:00 h

Rugby Sem Fronteiras

x

Campeão Taça Pantanal

Sobradinho-DF

2ª Rodada - JOGO DE VOLTA - 16 de setembro de 2017
18:00 h

Campeão Taça Pantanal

x

Rugby Sem Fronteiras

Campo Pantanal

3.1 Dos clubes participantes:
Participam do Pequi Nations o Campeão da Taça Pantanal e o Campeão da Taça
Cerrado.
As equipes farão dois jogos (ida e volta) para definir o Campeão do Centro Oeste
de Rugby XV.
Mando de uniforme da equipe mandante.
As equipes devem enviar, até sexta-feira (às 18:00hr) da semana de realização
do jogo, a relação dos jogadores e da comissão técnica - Total de até 30 (trinta)
membros (Anexo II).
3.2 Dos Critérios de desempate
Em caso de empate após as duas partidas, serão utilizados os seguintes critérios
na ordem abaixo disposta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Maior diferença de pontos (pontos marcados menos pontos sofridos);
Maior número de tries marcados;
Maior número de pontos marcados;
Menor número de cartões vermelhos;
Menor número de cartões amarelos;
Menor número de tries sofridos;
O Diretor do Torneio realizará um sorteio com a presença
representantes dos dois times.
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3.3 Considerações
3.3.1 – Adiamento de partida por responsabilidade de um dos clubes:
Caberá ao árbitro julgar se o atraso de uma partida é de
responsabilidade de um dos clubes. Caso ocorra o atraso para o início da partida,
o procedimento deverá ser:
a)
Reunião do árbitro com representantes dos dois clubes, para que
um novo horário seja estabelecido;
b)
Caso não haja consenso entre os clubes envolvidos quanto ao novo
horário para o início da partida, fica estabelecido que a espera máxima será de
30 minutos, contados a partir do horário oficial de início da partida;
c)
Caso a partida não se inicie no novo horário determinado, o clube
causador do atraso será punido com W. O.
3.3.2. – Adiamento de partida por “motivos de força maior”:
Uma partida poderá ser adiada por “motivos de força maior” pelos
seguintes critérios:
a)
Condições climáticas que inviabilizem a partida (a julgamento do
árbitro responsável);
b)
Ausência de condições do campo e entornos (a julgamento do
árbitro responsável);
c)

Perturbações nas malhas aérea e rodoviária comprovadas;

d)
partida;

Saída do médico para atendimento de pessoas envolvidas na

e)

Em caso de omissão ou dúvida, o julgamento da condição de “força
maior” caberá à Comissão Organizadora.

Capítulo IV - Pontuação
Nas partidas do Torneio serão computados os seguintes pontos:




•
•
•
•
•

04
02
01
07
01
00

(quatro) pontos ao vencedor da partida;
(dois) pontos em caso de empate;
(um) ponto bônus em caso de derrota por diferença menor ou igual a
(sete) pontos;
(um) ponto bônus para a equipe que marcar 04 (quatro) ou mais tries;
(zero) pontos em caso de derrota por mais de 7 pontos.
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Capítulo V - Walk Over (W.O.)
As Federações considerarão, após a análise da Súmula e de outros documentos
que se apresentarem, a falta de comparecimento (W.O.) a uma partida, quando
se verificar, sem motivos de “força maior”, o não comparecimento em campo de
pelo menos 12 atletas devidamente inscritos e trajados, em até 30 minutos após
a hora marcada para o início da partida. Também será atribuído W.O ao clube
mandante que apresentar um campo de jogo sem dimensões e ou sem condições
de segurança para um jogo de rugby que não seja “força maior”. Esta avaliação
é responsabilidade do árbitro do jogo.
O clube ao qual for atribuído um W.O. perderá automaticamente o torneio.
Serão considerados 4 (quatro) tries e 2 (duas) conversões (24 pontos) para a
equipe vencedora por W.O., resultando um placar de 24 x 00.
Capítulo VI – Da Arbitragem
Todas as partidas serão conduzidas por árbitros oficiais com, no mínimo, nível 1
de arbitragem. Os mesmos serão escalados pela equipe que recebe a rodada e
tomando em conta a opinião das Federações, que poderão enviar sugestões.
Os clubes locais que recebem as partidas deverão providenciar e arcar com as
diárias, caso se aplique, de:
•
•
•

01 Árbitro principal;
02 Árbitros Assistentes: nº 1 e nº 2;
01 Árbitro auxiliar de mesa.

A arbitragem deverá se apresentar aos representantes e capitães dos clubes em
até 60 (sessenta) minutos antes da hora marcada para o início do jogo.
No caso de não comparecimento do árbitro designado para a partida, o arbitro
assistente número 1 conduzirá a mesma. Se o clube local tiver um árbitro
acreditado com o curso IRB nível 1 deverá indicar o mesmo para ser assistente
da partida. Caso isto não aconteça e o clube visitante tenha um árbitro
acreditado ele deve ser indicado como arbitro auxiliar. No caso de nenhum dos
times ter um árbitro acreditado para auxiliar a partida deverá ser escolhida outra
pessoa que seja de comum acordo entre os times e o árbitro da partida.
Os capitães ou representantes dos clubes deverão entregar ao árbitro de mesa,
em um prazo de no máximo 30 minutos antes da hora fixada para o início do
jogo, a relação oficial dos atletas inscritos aptos para o jogo. É função do árbitro
de mesa conferir a documentação e os clubes deverão colaborar com a
conferência desta.
Os representantes das equipes deverão entregar junto com a súmula os
respectivos documentos de identificação, em sua via original. Serão aceitos além
do RG e do RNE, o passaporte brasileiro, CNH e identidades funcionais com força
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de identidade civil para todos os fins legais. Para fins de esclarecimento, não
serão aceitos documentos de estudante, tampouco documentos desprovidos de
fé pública ou documentos estrangeiros. Jogadores que não estiverem
identificados não poderão participar do jogo.
Na súmula do jogo, deverão constar obrigatoriamente os nomes dos atletas
intervenientes, a indicação dos especialistas na primeira linha, os pontos de cada
equipe, os números de tries, os cartões vermelhos e amarelos distribuídos
(indicando quem os recebeu) e o resultado final. A sumula da partida deverá ser
assinada pelo responsável da equipe (manager) que assim dará o seu “de
acordo” com os dados introduzidos.
Em até 36 horas após a partida, o árbitro/organização do jogo deverá enviar a
súmula de jogo acompanhada do relatório disciplinar (quando este existir) as
Federações.
Capítulo VII - Código Disciplinar
As ações disciplinares sobre todos os participantes seguirão a seguinte ordem
hierárquica:


•
•


•
•

Sanções aplicadas pelo árbitro oficial da partida;
Comissão Disciplinar da Comissão Organizadora, com base no Código de
Ética e
Regulamento Disciplinar, publicado no website da CBRu e em vigor;
Tribunal de Justiça Desportiva - TJD;
Superior Tribunal de Justiça Desportiva – STJD.

Capítulo VIII – Atletas
Todos os jogadores, treinadores, árbitros e dirigentes deverão ser cadastrados
no
Sistema
de
Cadastro
Nacional
do
Rugby,
através
do
site
www.brasilrugby.com.br/cnru. O número de atletas inscritos é ilimitado, sendo
que para cada partida poderão ser escolhidos até 23 jogadores.
Apenas os atletas inscritos no CNRU estarão aptos a participar do Torneio. Cada
atleta poderá ser inscrito apenas por uma (1) equipe no ano da competição.
Será permitido a participação de no máximo 2 (dois) atletas convidados
de outras equipes, por jogo.
Para participação no Torneio, os clubes deverão fazer com que todos os atletas
preencham as informações solicitadas no cadastro e façam o upload dos
seguintes documentos:
1. Cópia do RG, do RNE, o passaporte brasileiro, CNH e identidades
funcionais com força de identidade civil para todos os fins legais;
2. Atestado Médico autorizando a prática esportiva do ano 2017;
3. Certificado* IRB Rugby Ready do ano de 2017 (www.irbrugbyready.com);
4. Certificado* IRB Laws do ano de 2017 (www.irblaws.com).
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A participação de atletas pertencentes à categoria M18 masculina (nascidos
depois de 31/12/1998) no Torneio está sujeita ao envio da documentação em
anexo (autorização de responsável).
As inscrições dos atletas poderão ser feitas até à sexta-feira que antecede os
jogos.
O clube que dispuser de jogador irregular, nos termos deste Regulamento
perderá 2 pontos da partida.
Antes do jogo de cada equipe todos os atletas deverão apresentar RG/RNE na
mesa de arbitragem.

Capítulo IX - Campos de Jogo
O campo apresentado para a realização dos jogos deverá possuir os requisitos
mínimos previstos no Regulamento de Campos de Rugby do Brasil da CBRu, e
apresentar dimensões (60 m x 90 m de in-goal a in-goal, com comprimento de 4
m para cada in-goal), marcações, áreas de escape, bandeiras de marcação e
postes com protetores conforme as mesmas Leis.
As Federações farão prévia vistoria aos campos oficiais de jogo, observando o
seguinte:
 • Dimensões do campo;
 • Postes;
 • Marcações do campo;
 • Bandeiras;
 • Proteção de postes;
 • Área de escape mínima nas laterais e após a área de in-goal;
• Ausência de irregularidades que coloquem em risco a segurança e
integridade física dos atletas;

• Distância do público com relação ao campo de jogo;
• Vestiários.
A partida que não cumprir com as exigências acima ficará sob critério do árbitro
de não ser realizada em função de não se atingir índices mínimos de jogo e de
segurança, devendo tal fato e suas razões constarem no relatório do árbitro.
Capítulo X – Ambulância e médico
Nenhuma partida poderá ocorrer sem que haja um médico ou socorrista
devidamente identificado e que tenha assinado a súmula e apresentado ao
árbitro de mesa a via original de seu registro.
No local do jogo o médico/socorrista deverá ter a sua disposição equipamentos
necessários para o primeiro socorro (como material de imobilização/contenção e
maca para remoção).
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A presença de serviços de ambulância é OPCIONAL, mas de grande necessidade,
caso seja possível providenciar.
Caso o médico ou socorrista tenha que se ausentar e não haja outro médico no
campo, a partida deverá ser interrompida. Caso em até uma (1) hora o campo
não disponha de médico ou socorrista para atendimento, caberá ao árbitro
decidir pela interrupção da partida nos termos deste Regulamento.
O médico/socorrista e a ambulância serão contratados e pagos pelo clube
mandante da partida.
A sequência do atendimento médico é de responsabilidade do clube ao qual o
atleta é filiado, sendo o clube mandante responsável apenas pelo primeiro
atendimento (médico) em campo e remoção do lesionado até o hospital ou
pronto-socorro mais próximo ou mais conveniente, a critério do médico da
partida.
O atraso ou adiamento de uma partida por conta de problemas com médico ou
ambulância NÃO é considerado “motivo de força maior” (conforme Capítulo III).
Capítulo XI – Direitos e obrigações dos clubes
10.1 Das Viagens
As viagens das equipes visitantes serão custeadas pelo clube visitante.
10.2 Do pagamento de arbitragem e auxiliares
O pagamento da equipe de arbitragem será feito pela equipe mandante.
10.4 Da Premiação
O valor da inscrição (R$ 100,00) será destinado a compras das medalhas de
campeão (25 medalhas de ouro) e vice-campeão (25 medalhas de prata).
O campeão do ano anterior será responsável por entregar a Taça de Campeão do
Centro Oeste no dia do jogo de volta.
10.5 Uniforme
Os clubes deverão possuir OBRIGATÓRIAMENTE um jogo de uniforme. Fica
OPCIONAL possuir outro jogo de uniforme, em cores diferentes. Cada jogo deve
conter camisas numeradas, calção e par de meiões idênticos.
Caso se rasgue um uniforme e seja necessária a troca, a nova camisa poderá
estar sem número nas costas.
Capítulo XII - Realização das Partidas
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As partidas do Torneio serão realizadas de acordo com as “Leis do Jogo”,
editadas pela “International Rugby Board” e ficarão sujeitas às normas deste
regulamento e às determinações constantes da CBRu, ao abrigo dos seus
Estatutos e Regulamentos.
•

As partidas serão disputadas por equipes de 15 (quinze) jogadores,
podendo ser utilizados jogadores reservas, em número variável e nas
condições previstas nas Leis do Jogo.

•

Todos os jogadores devem estar uniformizados (camisas numeradas,
shorts e meiões iguais

•

As súmulas dos jogos terão no máximo 23 (vinte e três) jogadores, sendo
no mínimo 06 (seis) especialistas na primeira linha e devidamente
identificados na súmula.

•

As substituições permitidas serão: 08 (oito) substituições sendo 03 (três)
na primeira linha e 05 (cinco) em outras posições, sendo aqui previstas
também as substituições excepcionais de primeira linha necessárias para o
bom andamento do jogo.

•

Somente no caso de contusão comprovada pelo médico, um jogador
especialista de primeira linha poderá retornar ao campo, mesmo após ter
sido substituído, desde que o retorno não possa causar danos ao jogador,
a critério do mesmo médico.

•

Nenhuma equipe poderá iniciar a partida com menos de 12 (doze)
jogadores, mas os restantes poderão entrar em campo no decurso do
jogo, com autorização do árbitro.

•

No decurso do jogo somente poderão permanecer junto à área do jogo um
treinador, um manager, um médico e/ou fisioterapeuta e os reservas. Para
levar água e suporte para chutes devem ser designados dois reservas
devidamente identificados e autorizados pelo árbitro. O árbitro poderá, a
qualquer tempo, requerer a retirada de qualquer desses autorizados da
área do jogo.

•

O médico ou fisioterapeuta poderá entrar na área do jogo para prestar
assistência a um jogador lesionado nas condições expressas nas Leis do
Jogo.

•

No intervalo dos jogos é permitido ao treinador e aos jogadores reservas
de cada equipe entrar na área do campo de jogo.

•

Durante o intervalo as equipes poderão regressar aos vestiários, desde
que isto tenha sido previamente acordado com o árbitro antes do início do
jogo, sem ultrapassar o período de dez minutos.
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•

Ficará a critério do árbitro e do médico da partida a concessão ou não de
breve pausa para hidratação dos jogadores durante a partida, não
excedente a 1 (um) minuto, caso as condições ambientais (calor
excessivo) assim o requeiram.

Capítulo XIII – Dos Jogos preliminares de categoria de base
As Federações sugerem fortemente a realização de um jogo preliminar, de no
máximo 60 minutos, entre duas equipes das categorias Juvenil, Infantil ou
Feminino. Fica a cargo da equipe mandante a responsabilidade pela realização da
partida.
A partida preliminar deve seguir as regras da Rugby World para a categoria,
devendo os jogadores estarem uniformizados, e contar com Árbitro e Árbitros
Assistentes indicados pelo Clube Mandante. O mesmo médico e a mesma
ambulância do jogo principal poderão ser disponibilizados para o jogo preliminar.
Capítulo XIV – Comissão Organizadora de 2017

A Comissão Organizadora do circuito de 2017 fica composta por:
Federação Cerrado de Rugby - fegorugby@gmail.com
Federação de Rugby do Mato Grosso - contato@frmt.com.br
Federação de Rugby do Mato Grosso do Sul - frms.rugbyms@gmail.com
CAMPEÃO DO PANTANAL - ???
Rugby Sem Fronteiras – rugbysemfronteiras@gmail.com
Capítulo XV – Disposição Final
Em caso de dúvidas de interpretação ou omissão deste Regulamento e de seus
efeitos, a Comissão Organizadora resolverá o caso.
Goiânia-GO, 21 de junho de 2017.
Comissão Organizadora
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ANEXO I

Termo de Adesão ao Regulamento do Copa Brasil Central
de Rugby XV - Pequi Nations 2017

Eu,

__________________________________________,

representante

legal

(estatutário)

Presidente
do

ou
Clube

___________________________________________, concordo com o presente
regulamento e confirmo a participação da equipe na Copa Brasil Central de
Rugby XV (Pequi Nations) no ano de 2017, assumindo a responsabilidade pelos
deveres do clube junto a minha Federação.

Local e data___________________, ____ de ______________ de 2017.

__________________________________
Assinatura do Jogador
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ANEXO II
RELAÇÃO DOS JOGADORES E DA COMISSÃO TÉCNICA
Q.
Função
01
Jogador
02
Jogador
03
Jogador
04
Jogador
05
Jogador
06
Jogador
07
Jogador
08
Jogador
09
Jogador
10
Jogador
11
Jogador
12
Jogador
13
Jogador
14
Jogador
15
Jogador
16
Jogador
17
Jogador
18
Jogador
19
Jogador
20
Jogador
21
Jogador
22
Jogador
23
Jogador
24 Treinador (1)
25 Treinador (2)
26 Assist. Téc.
(1)
27 Assist. Téc.
(2)
28
Médico
29 Fisioterapeuta
30
Manager

Posição

Nome

-
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ANEXO III

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 na Pequi Nations de
Rugby XV, entre os dias 04 de março a 15 de julho de 2017.

Data: _____ / _____ / 2017.

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

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