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A NOSSA VISÃO
Rugby – um esporte para todos, fiel aos seus valores

A NOSSA MISSÃO
Criar e desenvolver  uma Família de Rugby na Bahia

OS VALORES DO RUGBY
Integridade, Disciplina, Paixão, Respeito, Solidariedade,

Integridade    - Disciplina    - Paixão    - Respeito    - Solidariedade



ÍNDICE
1. INTRODUÇÃO

1.1. Esporte e integração social
1.2. O rugby como fator de desenvolvimento

1.3. O rugby como instrumento educativo
1.4. Identidade e  valores que caracterizam o rugby

2. FORMAÇÃO DE TREINADORES
2.1. Ação de Formação para Professores de Educação Física e Monitores

2.2. Programa tipo

3. NÚCLEOS ESCOLARES DE RUGBY
3.1. Objetivos

3.2. Distribuição geográfica

4. ENSINO DO JOGO E TORNEIOS
4.1. Ensino do Jogo

4.2. Apoio à criação de clubes
4.3. Competições

Integridade    - Disciplina    - Paixão    - Respeito    - Solidariedade



1 – INTRODUÇÃO
1.1. Esporte e integração social
São inúmeros os benefícios que o esporte traz para o indivíduo e para a
sociedade.
As atividades físicas beneficiam a saúde do indivíduo e a sua inclusão
social, trazendo benefícios incalculáveis para a sociedade.

O esporte atua na prevenção de doenças cardíacas, diabetes, obesidade,
entre outras, contribuindo para a melhoria do índice da saúde da
população em geral.

Ao afastar as crianças e os adolescentes do contato com a violência e as
drogas, e enquadrando-as em ambiente regrado e disciplinado, o esporte
desenvolve a auto-estima do indivíduo, melhora o seu rendimento escolar
ou a execução das suas tarefas profissionais, contribuindo na prevenção e
no combate àquelas realidades, e colaborando ainda ativamente para a
melhoria das condições da segurança pública.

Reconhecido o seu papel de transformação na luta por uma vida mais
saudável e na inclusão social, o esporte deve ser adotado como meio para
melhorar a convivência na sociedade e na promoção da paz social.
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1.2. O rugby como fator de desenvolvimento
O Rugby é um estimulante e divertido jogo de equipe.
Requer frequentes contactos físicos, muitas corridas rápidas e um hábil
domínio da bola, mas, sobretudo, tem uma atmosfera social própria, onde
jogadores fazem amizades para toda a vida.

É um esporte onde prevalece o conjunto, e tem especial preocupação com
a formação do carácter dos seus jogadores.

Os  Núcleos  Escolares  de   Rugby, que  se  pretendem  criar  com base nos 
municípios, proporcionam um modelo  construído sobre esses conceitos, e 
oferecem a oportunidade para os  jovens  desenvolverem  suas habilidades 
no esporte enquanto aperfeiçoam sua educação e seus valores.

Esses valores podem ser destacados nas seguintes preocupações:
• Desenvolvimento físico e mental;
• Atitude saudável;
• Desenvolvimento de habilidades individuais;
• Atitudes íntegras e profissionais;
• Vivência em equipe;
• Respeito aos companheiros de equipe e adversários;
• Respeito aos árbitros, aos treinadores, aos dirigentes e ao público em 
geral.
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1.3. O Rugby como Instrumento Educativo
O rugby tem características extraordinárias para ser um instrumento de
grande importância e utilidade nas políticas de inserção social e de
educação cívica, porque inclui processos que impedem a discriminação
pela cor, religião, estatuto social ou gênero.

Assim, pode-se dizer: a única cor que interessa é a dos fardamentos;
como religião apenas se preocupa com as Leis do Jogo e os
Regulamentos da Federação; como estatuto social apenas olha para os
escalões etários; na área da formação a questão do gênero não se
coloca, permitindo a convivência ativa de meninos e meninas até aos 14
anos.

A divulgação do rugby junto da rede pública de ensino da Bahia,
ensinando a sua prática e os valores a ele ligados, faz do esporte uma
ferramenta de socialização e cidadania de enorme importância para os
jovens em geral, com destaque para os de baixa renda ou em risco social.
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1.4. Identidade e Valores que Caracterizam o Rugby
O rugby apresenta algumas características que o diferenciam das outras
modalidades, como por exemplo: contato físico permanente; corrida
livre com a bola nas mãos; passe e circulação da bola apenas para o
lado e para trás; taclear, uma técnica defensiva para parar o jogador
que tem a bola; luta e disputa permanente na conquista e manutenção
da posse da bola.

O rugby é o único esporte em que a bola não é redonda.
Depois de jogar com a bola oval do rugby, entende-se porque é um
esporte especial, com valores muito próprios.

Trata-se de um jogo que desenvolve um conjunto de valores que são
fundamentais para a construção de comportamentos cívicos como o
espírito de equipe, a solidariedade, a lealdade, o espírito de sacrifício, o
esportivismo, a disciplina, o auto-domínio, mas também a alegria, a
criatividade, a auto-estima, a coragem, e boa-educação e a realização
pessoal.
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2 – FORMAÇÃO DE TREINADORES
2.1. Ação de Formação para Professores de Educação Física e Monitores
• Apresentar o “Tag Rugby”, uma nova matéria de ensino;
• Apresentar as metodologias específicas do ensino do “Tag Rugby”; 
• Apresentar estratégias de ensino para os problemas mais freqüentes;
• Apresentar o regulamento das competições de “Tag Rugby”.  

2.2. Programa Tipo de Cada Sessão:
Dia 1
08,30 – Abertura da ação
08,45 – Sessão teórica
11,15 – Intervalo
11,30 – Sessão prática com formandos (necessário equipamento)
12,30 – Almoço
14,30 – Sessão teórica – avaliação do trabalho desenvolvido na manhã
15,30 – Sessão prática com formandos (necessário equipamento)
17,30 – Encerramento 
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Dia 2
08,30 – Abertura da ação
08,45 – Sessão prática com formandos (necessário equipamento)
10,45 – Intervalo
11,00 – Sessão prática com formandos (necessário equipamento)
12,30 – Almoço
14,30 – Sessão prática com formandos (necessário equipamento)
16,00 – Intervalo 
16,15 – Sessão teórica – avaliação do trabalho desenvolvido
16,45 – Encerramento 

Nota: No final da ação os treinadores deverão estar aptos a desenvolver a 
fase seguinte do projeto – o ensino do jogo.
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3 – NÚCLEOS ESCOLARES DE RUGBY
3.1. Objetivos
• Introdução ao rugby através de técnicas apropriadas, como matéria
complementar ao ensino dos jovens dos 10 aos 14/15 anos
• Criação de Grupos denominados Núcleos Escolares de Rugby
• Cada Núcleo integrará diversos estabelecimentos de ensino, atendendo
à sua localização geográfica
• Ligação dos Núcleos Escolares de Rugby com a população dos Bairros
• Orientação dos jovens para a prática do Rugby
• Proporcionar a todas as crianças e jovens, de ambos os sexos, uma
experiência única de socialização

Para atingirmos estes objetivos utilizaremos como principais estratégias
ações de sensibilização e formação com os jovens e o apoio técnico aos
Professores e Monitores capacitados anteriormente.
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3.2. Distribuição Geográfica
A estratégia de implantação do rugby no Estado passa pelo
desenvolvimento de oito Regiões de Rugby a curto/médio prazo, das
quais quatro já se encontram criadas e em funcionamento:

Regiões de Rugby existentes
• Salvador
• Vitória da Conquista
• Porto Seguro
• Senhor do Bonfim

Regiões de Rugby a criar, preferencialmente em
• Feira de Santana     
• Camaçari
• Jequié
• Teixeira de Freitas     
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4 – ENSINO DO JOGO, CLUBES E
TORNEIOS

4.1. Ensino do Jogo - Objetivos
• Dar a conhecer o jogo de Rugby
• Sensibilizar os jovens para o espírito do jogo
• Informar e sensibilizar os pais dos jovens para os Valores do Rugby
• Ensinar os princípios fundamentais do jogo através de jogos 
simplificados
• Ajudar os jovens na descoberta da lógica do jogo
• Ensinar as principais dominantes técnicas  - corrida com bola, finta, 
passe, “tag” e try
• Preparar os jovens para os torneios

4.2. Apoio à Criação de Clubes
Para que os jovens a partir dos 14/15 anos possam continuar a praticar
rugby é indispensável que em cada Região de Rugby se criem diversos
clubes, permitindo a realização de jogos ou Torneios, com reduzidos
custos de deslocamento.

A Federação de Rugby da Bahia apoiará a criação desses clubes
disponibilizando os instrumentos necessários à sua criação, promovendo
ações de formação de dirigentes e técnicos, e sobretudo, transmitindo os
Valores do Rugby como elemento essencial à prática da modalidade.
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4.3. Competições
A competição é saudável e essencial para a construção do caráter.
No entanto as competições devem corresponder às etapas de formação
desportiva dos jovens e ter uma organização adequada às suas
capacidades.

Desta forma os Núcleos Escolares de Rugby apenas participarão em
competições que respeitem essas etapas, como por exemplo
Torneios/Festivais com outros Núcleos ou Torneios/Festivais organizados
pela Federação de Rugby da Bahia, no âmbito das Regiões de Rugby do
Estado.

Os jovens com idade superior a 14/15 anos devem praticar o rugby nos
clubes, e a competição para estes escalões etários será assegurada pela
Federação de Rugby da Bahia, no âmbito das Regiões de Rugby do Estado
e de âmbito Estadual.

FEDERAÇÃO DE RUGBY DA BAHIA
JANEIRO DE 2016
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