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CAPÍTULO I  

SISTEMA DE DISPUTA 
 
Artigo 1.º 
1. O Campeonato Baiano de Rugby XV (Baiano de XV) é disputado por um mínimo de 4 

(quatro) times, cada um em representação de um clube filiado a FRB.  
2. O Campeonato Baiano de Rugby XV disputa-se no sistema de todos contra todos, em 

turno e returno. 
3. Aplicam-se no Baiano de XV todas as exigências do Cadastro Nacional de Rugby (CNRu), 

quanto aos atletas a utilizar e quanto ao preenchimento das súmulas dos jogos. 
4. Aplicam-se ainda todas as exigências da FRB quanto ao cadastro dos atletas a utilizar. 
 
Artigo 2.º  
1. Quando haja mais de quatro times que pretendam disputar o Baiano de XV será 

organizado um torneio de apuramento em que se aplica o disposto no artigo 1º deste 
Regulamento. 

2. Este Torneio será organizado pela Diretoria da FRB de acordo com o número de times que 
o pretendam disputar. 

3. O vencedor deste torneio de apuramento disputará com o último classificado do último 
Baiano de XV, o quarto lugar no próximo Baiano de XV, para o qual estão desde logo 
apurados os três primeiros classificados do último Baiano de XV. 

4. Este jogo final de apuramento será designado por Desafio Baiano de XV, e será disputado 
em casa do time quarto classificado do último Baiano de XV, no mês de dezembro de cada 
ano. 

 
 

CAPÍTULO II  
JOGADORES 

 
Artigo 3.º  
1. Os times devem inscrever na súmula de jogo apenas atletas devidamente cadastrados na 

FRB e no CNRu.  
2. O não cumprimento desta obrigação implica a derrota por falta de comparecimento (w.o.) 

do time infrator.  
 

CAPÍTULO III 

ÁRBITROS 
 
Artigo 4.º  
As equipes de arbitragem serão nomeadas pela FRB através da Escola de Árbitros da Bahia – 
BahiaRef, de acordo com o Regulamento Geral de Competições. 
 

CAPÍTULO IV  
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Artigo 5.º  
Ao Campeonato Baiano de Rugby XV aplicam-se as normas do Regulamento Geral de 
Competições a que acrescem as normas deste Regulamento 


