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Instruções e Regulamento do Torneio – RIO BEACH RUGBY 2020 

Instruções básicas 

Sábado 25 de janeiro: 

• O credenciamento será feito às 08h00min no local do torneio (mapa no final deste documento); 
� Diretores/Managers devem: 

� Confirmar presença da equipe na mesa principal; 
� Acertar quaisquer pendências da inscrição; 
� Apresentar documento de identidade dos atletas e termo de direito de imagem; 
� Verificar a tabela dos jogos; 
� Validar/Entregar lista de jogadores; 
� A lista de jogadores deverá ser entregue antes por e-mail; 

• Recomendamos que as equipes levem protetor solar, meias e guarda-sol . Os jogos serão mantidos mesmo 
com chuva; 

• Água adicional, sanduíches e bebidas poderão ser comprados nas barracas perto do evento, caso desejado; 

• O lixo deverá ser recolhido pelas próprias equipes ao longo do dia e jogados na lixeira mais próxima, a fim de 
manter a praia em boas condições; 

• Mergulhar no mar entre os jogos é permitido e altamente recomendado! 

 

Cronograma Macro do Torneio 

• Sábado, 25 de janeiro: 
� 08h00min-09h00min – Apresentação e registro de equipes (credenciamento); 
� 09h00min – Reunião com os capitães; 
� 09h30min – Início dos jogos (não será tolerado atraso de nenhuma natureza); 
� Nos intervalos entre jogos (períodos de 10min a 15min) teremos brincadeiras e desafios valendo brindes; 

 

• Domingo, 26 de janeiro: 
� 09h00min – Início das atividades de Tag Rugby com crianças; 
� 11h00min – Reinício dos jogos do Torneio; 
� 15h00min – Previsão das Finais de Ouro Masculino Adulto e feminino; 
� 16h00min – Premiação; 
� 16h30min – Terceiro Tempo Principal na Praia (Música, Cerveja e muito mais) e mini-competições (Dropkick 

na areia, velocidade individual e grupo, cabo-de-guerra, Derrube o Gigante, etc.). 

• Nos dois dias haverá Tenda com atividades ambientais, aberto a todo público presente. 

• No domingo faremos as entegas dos troféus e medalhas e o nosso tradicional Terceiro 
Tempo. 
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Categoria Masculina Adulta: 

Fase de Classificação 

As equipes serão divididas em 4 GRUPOS. Todas as equipes jogarão entre si em seus grupos: 

- Grupo Copacabana; 

- Grupo Ipanema; 

- Grupo Leblon; 

- Grupo Leme. 

As duas melhores equipes de cada grupo avançam para as quartas de finais Ouro/Prata, as vencedoras 

dessas quartas de finais disputarão a Taça Rio Beach Rugby (Ouro) em semifinais e final, com as 

perdedoras dessas semifinais, jogando pela disputa de terceira colocada geral. E as perdedoras dessas 

quartas de finais disputarão a Taça Prata (5º Lugar), em semifinais e final, com as perdedoras das 

semifinais jogando pela disputa de sétima colocada geral; 

As equipes classificadas em 3º e 4º lugar de cada grupo seguem para disputas em quartas, semis e finais, 

as disputas da Taça Bronze e a fuga da Colher de Pau (último Lugar). 

Modelo: 

 

Poderão participar desta categoria: 

 ogadores nascidos em janeiro de 2003 ou antes (vetada a participação de jogadores menores de 17 anos 

completos nesta categoria). 

 

 

 

------ ------

------ ------

------ ------

------ ------

SF PrataFinal Prata

Perdedor QF3

Perdedor QF4

Perdedor QF2

Perdedor QF1

Vencedor SFP1

Vencedor SFP2

QF Ouro e Prata SF Ouro Final

Vencedor SFO1

Vencedor SFO2

2 Grupo Leme

1 Grupo Leblon

2 Grupo Ipanema

Vencedor QF1

Vencedor QF2

Vencedor QF3

Vencedor QF4

1 Grupo Leme

2 Grupo Copacabana

1 Grupo Ipanema

2 Grupo Leblon

1 Grupo Copacabana
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Categoria Feminina Adulta: 

Fase de Classificação 

As equipes estarão em 2 GRUPOS. Todas jogarão entre si em seus grupos: 

- Grupo Arpoador; 

- Grupo Urca; 

As equipes classificadas em 1ª e 2ª seguem em semifinal e depois a grande final; 

As equipes classificadas em 3ª e 4ª jogam pela Taça Prata em semifinal e final (disputa de 3º lugar); 

Poderão participar desta categoria: 

 ogadoras nascidas em janeiro de 2003 ou antes (vetada a participação de jogadoras menores de 18 anos 

completos nesta categoria). 

Categoria Masculina Juvenil: 

Fase de Classificação 

Todas as equipes estarão em GRUPO ÚNICO. Todas jogarão entre si: 

- Grupo Cantagalo; 

As duas melhores equipes classificadas jogarão a GRANDE FINAL; 

As equipes classificadas em terceiro e quarto lugar farão a disputa de 3º LUGAR. 

*As equipes classificadas em quinto e sexto lugar jogam para fugir da COLHER DE PAU. 

 

Categoria Feminina Juvenil: 

Fase de Classificação 

As equipes Jogarão todas contra todas. 

- Grupo Pão-de-Açúcar; 

As duas melhores equipes classificadas disputarão a Taça Rio Beach Rugby (Ouro), em final; 

*As equipes classificadas em terceiro e quarto lugar, disputarão o 3º lugar geral. 

Poderão participar desta categoria: 

 ogadores Nascidos em janeiro de 2002 até janeiro de 2005. Recomendamos que atletas menores de 15 

anos não participem desta categoria. É altamente recomendado o uso de protetor bucal. Indispensável à 

apresentação de documento comprobatório original com fotografia. 

 Vetada a participação de jogadores com 19 anos completos ou a completar em 2019. 
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Regulamento do Torneio 

• As dimensões do campo são de 25 metros de comprimento por 20 metros de largura com ingoal de 3 metros 
por 20 metros; 

• Uniformes de jogo: camisas ou regatas, calções da mesma cor, meias/calçados que não apresentarem risco a 
outros atletas, verificados pelos organizadores do evento e/ou arbitragem; 

• Os representantes de cada equipe deverão comparecer a mesa de arbitragem no intervalo do jogo anterior a 
de suas equipes a fim de realizarem sorteio de seus respectivos jogos. E já ficarem prontos para entrar em 
campo imediatamente após o término da partida anterior; 

• Cada jogo terá duração de 10min, divididos em dois tempos de 5min com no máximo 2 min de intervalo; 

• Inícios e reinícios deverão ser feitos a partir de cobrança de free-kick; 

• Não é permitido chutar a bola durante o jogo. Sanção free kick para equipe não infratora; 

• Ruck só é permitido caso a bola seja visível e os dois jogadores estejam de pé e imediatamente conectados, 
caso contrário deve ser sancionado um free-kick para a equipe que portava a bola antes da disputa; 

• A bola que for para fora do campo deve ser reintegrada a partir de um free-kick, próximo ao ponto onde a 
bola deixou o campo. Dentro do campo; 

• O try vale um ponto. É o único modo de pontuar na modalidade de Rugby 5 de areia; 

• As equipes deverão ter no máximo 5 jogadores dentro do campo e até 7 jogadores no banco de reservas, 
em cada partida. 

• As substituições são ilimitadas (jogadores que saem no mesmo jogo, podem voltar) e podem ser feitas sem a 
necessidade de autorização do árbitro, mas apenas quando o jogo estiver parado. Para entrar em campo, o 
novo jogador deverá entrar pela lateral, pelo centro do campo. O jogador que sai poderá sair do campo em 
qualquer lugar, desde que não atrapalhe o jogo.  Assim que o árbitro perceber que tenha mais de 5 
jogadores em campo, ele poderá anular qualquer ação que acontecer, a menos que a equipe oponente 
tenha obtido alguma vantagem. (Exemplo 1: um try é marcado enquanto a equipe que está defendendo 
tenha 6 jogadores em campo.  Neste caso o try é válido.  Exemplo 2: Um try é marcado enquanto a equipe 
atacante tenha 6 jogadores em campo.  Neste caso o try não é válido; 

• Após marcar um try o jogador deverá deixar a bola no chão no ingoal onde foi marcado o try.  Caso contrário 
o árbitro lhe mostrará cartão amarelo; 

• Após a marcação de um try, a equipe que o sofreu terá um free-kick no centro do campo (reinício).  Não é 
necessário aguardar o restart do árbitro, caso a bola tenha sido carregada do ingoal até o centro do campo – 
pelo mesmo jogador que a recolheu do chão - sem passes para frente – para outro atleta.  Caso contrário, a 
equipe deverá esperar o árbitro habilitar o jogo novamente; 

• A linha de impedimento fica a 5 metros de onde o free-kick foi marcado; 

• O jogador que sofrer um free-kick pode habilitar a bola rapidamente, o que deve ser feito no local indicado 
pelo árbitro ou de um ponto um pouco antes. Se houver obstrução de um jogador em impedimento e não 
for dada vantagem, um segundo free-kick será marcada 5 metros à frente. Essa segunda infração não pode 
ser habilitada rapidamente; 

• O jogador tackleado deve imediatamente passar ou soltar a bola. Caso isso não ocorra, um free-kick deve ser 
marcado contra o time desse jogador; 

• O jogador que der o tackle e não for ao chão (derrubador) deve se levantar e entrar no ruck “pelo portão”. 
Sansão: free-kick; 

• O jogador que fizer o tackle e for ao chão (tackleador) pode disputar a bola de qualquer lugar; 

• ogadores no chão devem rolar (roll away) imediatamente, de modo a não atrapalhar o ruck; 

• Os mauls não podem ser derrubados e, se não progredirem por 2 segundos, a jogada é parada e a bola é 
revertida para o time defensor. Sansão free-kick; 

• Observar impedimentos em jogadas como rucks e mauls; 
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• Um jogador não pode jogar por mais de uma equipe no torneio, mesmo que seu time não esteja mais 
competindo no torneio, salve acordo entre as três partes envolvidas, ou seja, as duas equipes e o diretor do 
evento; 

• A pontuação deverá ser feita da seguinte forma: 
1. Vitória vale 2 pontos; 
2. Empate vale 1 pontos; 
3. Vitória com 5 ou mais tries de diferença geram + 1 ponto bônus ofensivo; 
4. Derrota pela diferença de 1 try gera 1 ponto bônus defensivo. 

• Os critérios para desempate caso duas equipes ou mais terminem a fase de classificação com a mesma 
pontuação: 

1. Confronto direto; 
2. Saldo de tries (diferença entre tries marcados contra tries sofridos); 
3. Tries marcados; 
4. Menos cartões vermelhos sofridos; 
5. Menos cartões amarelos sofridos; 
6. Sorteio realizado pela organização do torneio. 

• As fases eliminatórias, quartas de finais, semifinais, final, disputa de terceiro lugar e fuga da Colher de Pau, 
caso terminem empatadas, terão acréscimo de mais 5 minutos, no sistema de Try de Ouro, caso o tempo se 
esgote, será decidido por sorteio; 

• As finais Ouro de cada categoria serão disputadas em dois tempos de 5 minutos e caso o jogo termine em 
empate, o jogo será definido por Try de Ouro; 

• Equipes que não compareçam no horário do seu jogo irão perder por “W.O.” com placar de 5-0. E caso 
estejam na fase de classificação, estarão automaticamente em último lugar, independente de sua pontuação 
obtida. Pois a mesma será descontabilizada. Nenhum ponto desta equipe passará para outras equipes; 

• Serão utilizadas somente as bolas oferecidas pela organização. Qualquer discussão sobre o estado das 
mesmas deverá ser levada ao árbitro do jogo, que decidirá em estância única; 

• A organização do torneio colocará à disposição dos participantes uma ambulância para atendimentos de 
emergência, e caso seja necessário, o encaminhamento ao Hospital Público mais próximo. Os demais custos 
correm por conta do participante; 

• Solicitamos que todos os atletas inscritos apresentem aos dirigentes de seus clubes: 

• - Certificado RugbyReady 2019; 

• - Atestado médico dando condição à prática do esporte datado de no máximo 90 dias 
antes do início do torneio; 

• Demais detalhes, consultem as leis do jogo segundo a World Rugby. Casos omissos serão julgador pelos 
árbitros principais e organizadores do evento. Dúvidas devem ser sanadas na reunião de capitães; 
 
*Na manhã de sábado, no ato da entrega da relação de atletas inscritos e os respectivos documentos 
comprobatórios e súmulas já preenchidas, os managers de cada equipe assinarão um termo que comprove a 
entrega dos documentos acima citados, por parte de cada jogador. Os documentos citados não precisam ser 
entregues fisicamente à organização do evento, mas é de inteira responsabilidade do dirigente da equipe a 
veracidade dessa informação. 

 

Localização do Torneio 

Praia de Copacabana, Rio de aneiro-R. 
Avenida Atlântica, em frente ao Posto 2 na praia. 
https://goo.gl/maps/S8hEMHxXhXU2 
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Campenatos Anteriores 

2006 – MASC: 1º : NickTeroy (R), 2º : Conv.Italiano (Itália)  

2007 – MASC: 1º : Rio Rugby (R), 2º : Niteroi (R) 

2008 – MASC: 1º : Rio Rugby (R), 2º : Guanabara (R) 

2009 – MASC: 1º : Niteroi (R), 2º : Rio Rugby (R) 

2010 – MASC: 1º: Rio Rugby (R) 2º: Niteroi (R) 

          – FEM:1º: Niteroi (R)  

2011 – 1º: São osé dos Campos(SP) 2º: Rio Rugby (R)  

          – FEM:1º: Niteroi (R) 

2012 – MASC: 1º Rio Rugby (R), 2º: São osé dos Campos(SP), 3º : Lanus (ARG) 

          – FEM: 1º: Niteroi (R), 2º : Vitória(ES), 3º : BH Rugby (MG)  

2013 – MASC: 1º Rio Rugby (R), 2º Sao osé dos Campos(SP), 3º Itaguai (R) 

          – FEM: 1º Nikitetéias (R e PR), 2º Mandacaru (AL), 3º Volta Redonda (R) 

          – UVENIL MASCULINO: 1º Rio Rugby (R), 2º Capivaras (R), 3º Selecionado (R) 

2014 – MASC: 1º Rio Rugby (R), 2º Guanabara(R), 3º Itaguai (R) 

          – FEM: 1º BH Rugby (MG), 2º Guanabara (R), 3º Volta Redonda (R) 

          – UVENIL MASCULINO: 1º Spartinhas (R), 2º Volta Redonda (R), 3º Rio Rugby (R) 

2015 – MASC: 1º Niterói Rugby (R), 2º Rio Rugby (R), 3º Fernet com Coca (AmLat) 

          – FEM: 1º Guanabara (R), 2º Pasteur Rugby (SP), 3º BH Rugby (MG) 

          – UVENIL MASCULINO: 1º Academia Unilever (SP), 2º Itaguaí Rugby (R), 3º Rio Rugby (R) 

2017 – MASC: 1º UmRio (R), 2º Rio Roosters (R), 3º Descubra (R) 

          – FEM: 1º NikityGirls (R), 2º NikityLadies (R), 3º Rio Rugby (R) 

          – UVENIL MASCULINO: 1º Vila Real (R), 2º ONG Integração (R), 3º Niterói (R) 

          – UVENIL FEMININO: 1º NikityTeens (R), 2º ONG Integração (R), 3º Seleção & Co (R) 

2018 – MASC: 1º Cachoeiras (R), 2º Niterói (R), 3º Cantagalo (R) 

          – FEM: 1º NikityGirls (R), 2º Rio Rugby (R), 3º aguatiricas (R) 

          – UVENIL MASCULINO: 1º Guanabara (R), 2º FCM Itatiaia (R), 3º Vila Real (R) 

          – UVENIL FEMININO: 1º FCM Itatiaia (R), 2º Rio RENP (R) 
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2019 – MASC: 1º Mariano Moreno (ARG), 2º Cantagalo (R), 3º Bucha Tosca (PR) 

          – FEM: 1º Rio Rugby (R), 2º Niterói (R), 3º Itaguaí (R) 

          – UVENIL MASCULINO: 1º Rio Rugby é Nossa Paixão (R), 2º Itaipuaçu (R), 3º Penedon (R) 

          – UVENIL FEMININO: 1º Rio Rugby é Nossa Paixão (R), 2º Penedon (R), 3º Niterói (R) 

          – VETERANO MASCULINO: 1º Bucha Tosca (PR), 2º Rio Relíquias (R), SP apão (SP-AP) 

 

Informações 

Edgard Cardoso edgardfcardoso@gmail.com (21) 969030161 - Direção 

Manoela Oliveira manoela.barbosa.oli@gmail.com (21) 983693484 - Produção 

Suellen Machado suellen.maua@gmail.com (21) 981361426 - Comunicação 

 


