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Tamanho da Bola 

Equipa Arbitragem 

 Escalão Infantis (A e B) 

 a bola a utilizar deverá ser a nº3 

 Escalão Iniciados e Juvenis 

 a bola a utilizar deverá ser a nº4 

 1 árbitro (obrigatório) 

 2 auxiliares (facultativo) 

 4º árbitro – árbitro suplente 

(facultativo) 

 Dimensões máximas 

Comprimento: 40 metros 

Largura: 20 metros 

AS LEIS DE JOGO DO TAG RUGBY 

Número de jogadores 

 Cada equipa será constituída por 7 jogadores 

 5 jogadores de campo e 2 suplentes 

 Equipas mistas  

 sempre 2 jogadores em campo do mesmo sexo 

 Substituições ilimitadas 

Tempo de jogo 

 Duração 

 10 minutos (5’ + 5’) 

 Intervalo 

 2 minutos 

Campo de jogo 



1. Marcar o maior número de pontos possíveis, entrando com a bola na área de validação 

adversária (não é obrigatório tocar com a bola no chão) 

2. Caso exista um “tag” a 1 ou 2 metros da linha de ensaio, com o portador da bola em corrida 

e que só pára depois da linha, não dando mais do que 3 passos, devemos validar o ensaio. 

O ENSAIO – objectivo do jogo 

1. O jogo recomeça no centro do terreno com um Pontapé Livre 

2. O atacante pode correr ou passar a bola 

3. Os defensores só podem avançar depois de ter sido efectuado 

o Pontapé Livre 

O PONTAPÉ DE SAÍDA – inicio e reinicio do jogo 

AS REGRAS DO JOGO 



1. A bola só pode ser passada para o lado ou para trás. 

2. O portador da bola não pode empurrar os adversários, nem impedir que lhe retirem a(s) fita(s) do cinto. 

3. Após um tag, o portador da bola deve parar e tem aproximadamente 3 segundos para passar a bola. 

4. Após o passe, o jogador só pode voltar ao jogo depois de ter colocado a(s) fita(s) no cinto. 

ATACANTES – a forma de jogar 



1. Parar a progressão do portador da bola, apenas se retirar a(s) fita(s) (“tag”) do cinto 

2. Os defensores não podem retirar a bola das mãos do atacante 

3. Em cada “tag” o defensor tem que respeitar a seguinte sequência: 

DEFENSORES – a forma de jogar 



1. Quando o portador da bola pisa ou ultrapassa a linha lateral  

2. Quando a bola toca ou ultrapassa a linha lateral. 

3. O jogo recomeça, no local onde a bola/jogador saiu (jogador 1 metro dentro do campo),  

com um Pontapé Livre. 

BOLA FORA – a forma de jogar 

FORA DE JOGO – a forma de jogar 

1. Quando há um “tag” todos os jogadores da equipa que defende devem estar colocados  

atrás do defensor que tem a fita (tag) na mão.  

2. Se um jogador está fora de jogo e intercepta, impede ou atrasa o passe, é marcada falta à  

equipa que defende. 

A sanção a aplicar em caso de Fora de Jogo é: 

 Pontapé de Penalidade (o jogo recomeça com Pontapé Livre) 



1. O árbitro permite que o jogo continue, por forma a não beneficiar a equipa infractora. 

2. Assinala a vantagem com o braço estendido na direcção da equipa não infractora e diz 

“joga a vantagem”. 

3. Caso não se beneficie da Vantagem, interrompe-se o jogo e assinala-se a falta original. 

“LEI DA VANTAGEM” – a forma de jogar 

Todas as faltas serão assinaladas/marcadas através de um Pontapé Livre no local da infracção 

(salvo excepções) e, com alteração de posse de bola. 

 

Quais são as principais faltas que podem surgir na marcação de um Ensaio? 

 + A bola cai das mãos do portador da bola – o jogo recomeça a 5metros da linha de ensaio 

 + O jogador atira a bola contra o solo (tipo futebol americano) – o jogo recomeça a 5metros da 

linha de ensaio 

FALTAS A ASSINALAR – a forma de jogar 



Quais são as principais faltas que podem ocorrer ao Portador da bola? 

 + Passe ou toque para a frente 

 + Pontapear a bola propositadamente 

 + Quando há um “tag”, não respeita as regras do jogo (não passa ou pára) 

 + Impede que os defesas lhe retirem a(s) fita(s): 

  - protege-se com as mãos/braços | salta | rodopiar (tipo pião) 

 + Colide deliberadamente com os defesas 

 

Quais são as principais faltas que podem ocorrer aos Atacantes sem bola? 

 + Pontapear uma bola no chão propositadamente 

 + Impedem os defesas de retirar a(s) fita(s) ao Portador da Bola 

 + Colidem deliberadamente com os defesas 

 

Quais são as principais faltas que podem ocorrer aos Defensores? 

 + Retirar a bola das mãos do portador da bola 

 + Não devolver a(s) fita(s) ao portador da bola 

 + Empurrar ou agarrar os atacantes 

 + Colidir deliberadamente com os atacantes 

 + Estar em posição de fora de jogo e interferir no jogo 

FALTAS A ASSINALAR – a forma de jogar 



ARBITRAR UM JOGO 

PARA ARBITRAR UM JOGO É NECESSÁRIO: 

+ Um apito 

+ Conhecer as regras básicas (Passe para a frente, fora-de-jogo e vantagem) 

+ Aplicar a vantagem sempre que possível 

+ Indicar a equipa que tem direito à posse de bola sempre que há uma falta 

+ Posicionamento em campo – acompanhar o jogo de perto para poder decidir bem 

SINALÉTICA DO ÁRBITRO 



1. Contribuir para a continuidade do jogo – Lei da Vantagem;  

2. Prevenir, através da comunicação, situações que possam colocar em risco a integridade física 

dos jogadores – ser rigoroso! 

3. Ensinar e aplicar as normas de conduta próprias da modalidade com respeito pelo fair-play - 

não tolerar palavrões / linguagem grosseira dentro e fora de campo. 

 

Sempre que ocorrer uma infracção por Jogo Perigoso, deves apitar e interromper o jogo. O 

jogador infractor deve ser chamado e informado da infracção cometida, e deve-se fazer entender 

a esse jogador do perigo que o adversário corre ao sofrer aquele tipo de falta.  

RECOMENDAÇÕES AOS ÁRBITROS/EDUCADORES 

Ajuizar sempre de forma preventiva, 

informativa, 

decidida e pedagógica! 



Formar o corredor no final do jogo 


