FEDERAÇÃO DE RUGBY DA BAHIA

REGULAMENTO DO CIRCUITO DE
SEVENS E DOS TORNEIOS
INTEGRADOS NO CIRCUITO
Aprovado em reunião de Diretoria do dia 8 de Maio de 2017
1 – DEFINIÇÕES
1.1. O C7B é uma competição de Rugby Sevens, aberta à participação de todos os clubes
afiliados à Federação de Rugby da Bahia, disputada em etapas, que se podem reger por um
Regulamento próprio sem prejuízo das normas contidas neste Regulamento Geral, que
prevalecem, podendo ainda participar times de clubes não filiados, nos termos do
Regulamento Geral de Competições (RGC).
1.2. O Circuito de Rugby Sevens é uma competição reservada a times dos escalões Adulto
Masculino e Feminino.
1.3. Simultâneamente aos Torneios do Circuito poderão ser disputados Encontros de outros
escalões etários, de acordo com as disponibilidades de tempo e campo, e dependendo das
inscrições que se venham a registrar.
1.3.1. Estes Encontros estarão subordinados à organização e disciplina da Diretoria da FRB.
1.3.2. Nenhum jogador participando de um Torneio do Circuito poderá, na mesma etapa,
participar em nenhum jogo, no âmbito de um Encontro, como definido neste Regulamento,
nem nenhum jogador participando de um Encontro, conforme definido neste Regulamento,
poderá na mesma etapa participar em nenhum jogo de um Torneio do Circuito.
1.4. Um Torneio do Circuito de Rugby Sevens da Bahia apenas poderá ter lugar caso haja um
mínimo de quatro times participantes
1.5. O vencedor do C7B será nomeado Campeão do Circuito de Sevens da Bahia
§ Único. Sempre que o número de times adultos inscritos seja inferior a quatro, esse Torneio
pode acontecer, mas não contará para a classificação do Campeão do Circuito, mantendo-se
no entanto sob a alçada regulamentar e disciplinar do Circuito de Rugby Sevens.
2. TORNEIOS
Cada Torneio se desenrola com uma fase de grupos e uma fase eliminatória, onde se jogarão
até quatro Troféus, por ordem decrescente de importância, a saber:

Copa de Ouro, Copa de Prata, Copa de Bronze e Copa do Presidente.
Para cada Torneio será nomeada uma Direção de Torneio.
3. DIREÇÃO DE TORNEIO (DT)
Para cada Torneio do Circuito a Diretoria da FRB indicará um Clube responsável pela
Organização do evento.
Cada DT é composta por um Presidente, um Chefe de Campo (CHC) e dois Secretários, e é
responsável por todos os aspectos de organização, preparação, divulgação e desenvolvimento
da competição.
A Diretoria da FRB será responsável pela nomeação de um daqueles elementos, podendo este
ser o Chefe de Campo (CHC), ou um dos Secretários, conforme a Diretoria da FRB entenda,
competindo ao Clube indicado para a Organização a indicação dos restantes membros.
A DT deve apresentar à Diretoria da FRB, para aprovação, no prazo máximo de 4 dias corridos
após a conclusão do respectivo Torneio, o seu relatório e contas.

4. CHEFE DE CAMPO
O CHC é responsável pela Mesa do Torneio, que tem por função garantir o cumprimento dos
horários dos jogos, controle da chegada dos times e sua apresentação antes de cada jogo,
controle do tempo de suspensão de cada jogador expulso temporariamente, controle de cores
de uniformes, distribuição de água mineral e lanches, quando os houver, anúncio dos jogos e
resultados através do sistema sonoro, etc.
Na ausência de um delegado da BahiaRef, competirá ao CHC a nomeação das equipes
de arbitragem para cada jogo.
5. CALENDÁRIO
O calendário do C7B é estabelecido anualmente, pela Federação de Rugby da Bahia.
6. CLASSIFICAÇÃO DO CIRCUITO. RANKING
O ranking do C7B é estabelecido pela atribuição de pontos a cada time, em função da sua
classificação nos diversos Torneios.
Em cada Torneio serão atribuídos os seguintes pontos:
Classificação
1º
2º
3º
4º

Pontuação
20
18
16
14

Classificação
5º
6º
7º
8º

Pontuação
12
10
8
6

Classificação
9º
10º
11º
12º

Pontuação
4
3
2
1

No final do C7B os pontos acumulados serão multiplicados por um fator de conversão que
varia conforme o numero de Torneios em que cada time participou efetivamente. Esse fator
varia da seguinte forma:

Participa em 1 etapa
Participa em 2 etapas
Participa em 3 etapas
Participa em 4 etapas

Circuito c/ 2 etapas
80%
100%

Circuito c/ 3 etapas
60%
80%
100%

Circuito c/ 4 etapas
40%
60%
80%
100%

O Clube a que pertence o time que, depois de aplicado o fator de conversão, reunir o maior
número de pontos, será declarado Campeão do Circuito.
7. REGULAMENTO DOS TORNEIOS INTEGRADOS NO CIRCUITO DE SEVENS DA BAHIA
7.1 Os Torneios serão controlados pela Direção do Torneio, e as suas decisões são inapeláveis,
nomeadamente no que diz respeito a casos omissos neste Regulamento ou no Regulamento
Geral de Competições, ou na interpretação destes Regulamentos, durante a realização do
Torneio.
7.2 Todos os jogos serão disputados de acordo com as Leis do Jogo de Rugby de Sevens.
7.3 Cada jogo terá dois tempos de sete minutos com um minuto de intervalo.
7.4 Cada time será constituído por um mínimo de oito jogadores e um máximo de 12.
7.4.1 Para o ano de 2017 só serão admitidos jogadores nascidos antes de 1 de Janeiro de 1999.

7.4.2 Em nenhuma circunstância será autorizada a participação no Torneio de indivíduos
suspensos por uma Associação, Federação, Confederação ou Organismo Internacional de
Rugby.
7.4.3 Todos os jogadores deverão estar devidamente cadastrados na FRB e no CNRU.
7.4.4 Qualquer jogador expulso durante um jogo de um Torneio integrado no Circuito de
Rugby Sevens da Bahia, não poderá participar em mais qualquer jogo desse Torneio.
7.4.5 Os jogadores que receberem o cartão amarelo deverão cumprir a suspensão de 2
minutos fora de campo, junto da mesa da Direção do Torneio. O tempo da suspensão começa
quando o jogador chega junto à mesa da Direção, e será controlado por esta, que sinalizará ao
árbitro o termo da suspensão, mas apenas o árbitro da partida pode autorizar o regresso do
jogador ao campo, devendo este retorno efetuar-se em frente à mesa da Direção do Torneio.
7.4.6 Se no decorrer da prova um time não se apresentar em campo, no início de cada jogo,
com um mínimo de sete jogadores, não será autorizada a participar nesse jogo.
7.4.7 Se no decorrer do jogo o time se vir reduzido a menos de cinco jogadores, por força de
lesão, punição ou qualquer outro, o jogo será interrompido e o time não infrator declarado
vencedor pelo resultado que se registrava na altura da interrupção, ou pelo resultado de 28-0
com registro de quatro tries, conforme seja mais favorável a este time.
7.4.8 Um jogador de um time, participando de um Torneio não poderá disputar nenhum jogo
por nenhum outro time, independentemente do seu escalão etário, no prazo de 24 horas
antes do início do Torneio em questão, e até 24 horas depois do seu término.
7.5 Os Torneios serão disputados por um mínimo de quatro times.
7.6 Em caso de necessidade de desempate na fase de grupos ou na classificação do ranking do
Circuito, aplica-se o disposto no Artigo 9º do Regulamento Geral de Competições.
7.6.1 Nos jogos eliminatórios em que se verifique um empate no termo do tempo
regulamentar os times mudarão de campo, após um intervalo de dois minutos, e continuarão a
jogar por períodos de cinco minutos sem qualquer intervalo.
7.6.2 O jogo terminará quando uma das equipes marcar pontos na concretização de um ensaio
ou de um chute de drop (Morte Súbita).
7.7 Os capitães dos times apresentar-se-ão à Direção do Torneio à sua chegada ao recinto de
jogo até 60 minutos antes da hora marcada para o seu primeiro jogo, preenchendo a
respectiva Ficha de Identificação de Time, e serão também responsáveis pela apresentação do
time ao Chefe de Campo no intervalo do jogo anterior aquele em que devam participar.
7.7.1 Em caso de atraso os times poderão ser desclassificados.
7.7.2 No decorrer da competição, um time que na sua apresentação à Direção do Torneio não
tenha apresentado 12 (doze) jogadores, será autorizada a inscrever jogadores para completar
o número máximo de integrantes autorizados, no decurso da competição.
7.8 Os árbitros e os juízes de linha para o Torneio e para cada jogo serão designados pela
BahiaRef.
7.9 A participação dos times e dos Jogadores e Dirigentes, Treinadores ou outros
acompanhantes nos Torneios do Circuito de Sevens da Bahia está sujeita ao pagamento das
Taxas previstas na Tabela de Taxas a Aplicar no ano de 2017.
7.10 Qualquer alteração que a FRB decida introduzir no presente Regulamento, será publicada
através do site da FRB, com uma antecedência mínima de 10 (dez) dias em relação à data da
sua entrada em vigor.
7.11 Os Torneios serão organizados de acordo com o quadro competitivo do Campeonato
Estadual Baiano de Sevens.
8. TIMES PARTICIPANTES
O Circuito de Sevens da Bahia é reservado a times Adultos, masculinos e femininos, de clubes
filiados à FRB, com as suas obrigações para com a entidade devidamente regularizadas,
nomeadamente as financeiras.

