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REGULAMENTO 

CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL 

DE RUGBY SEVENS 2016 

COPA CULTURA INGLESA 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY 
 
 

Capítulo I - Disposições Gerais 
 

O Campeonato Brasileiro Juvenil de Rugby Sevens, denominado Copa Cultura 

Inglesa (“Torneio”), é um evento promovido e organizado pela Confederação 

Brasileira de Rugby (“CBRu”), que define os campeões brasileiros da 

modalidade Rugby Sevens nas categorias juvenil masculina M-19 e M-17 e 

juvenil feminina M-18 e M-16, e cujos 3 (três) melhores colocados de cada 

categoria poderão, a critério do Ministério do Esporte, beneficiar-se do 

Programa Bolsa Atleta Nacional de competência exclusiva do Governo 

Federal. 
 

As equipes participantes no Torneio deverão ser seleções estaduais, que 

deverão se apresentar com o uniforme da Federação que representam. 

 

Para o Torneio de 2016 a distribuição de vagas será a seguinte: 

 

Feminino M16: 

- Federação Paulista de Rugby – 3 Seleções 

- Federação Paranaense de Rugby – 2 Seleções 

- Federação Fluminense de Rugby – 1 Seleção 

 

Masculino M17: 

- Federação Paulista de Rugby – 3 Seleções 

- Federação Paranaense de Rugby – 2 Seleções 

- Federação Gaúcha de Rugby – 2 Seleções 

- Federação Fluminense de Rugby – 1 Seleção 

- Federação Mineira de Rugby – 1 Seleção 

- Federação Catarinense de Rugby – 1 Seleção 

 

 

http://www.brasilrugby.com.br/
mailto:office@brasilrugby.com.br


CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY 

www.brasilrugby.com.br 

Tel: +55 11 3864-1336 │ Fax: +55 11 3045-3215 │ Email: office@brasilrugby.com.br 

Rua Tapinas, 22- conjunto 61- Itaim Bibi │ São Paulo, SP – Brasil │ CEP: 04531-050 

 

 

Feminino M18: 

- Federação Paulista de Rugby – 3 Seleções 

- Federação Paranaense de Rugby – 1 Seleção 

- Federação Fluminense de Rugby – 1 Seleção 

- Federação Mineira de Rugby – 1 Seleção 

- Federação Gaúcha de Rugby – 1 Seleção 

 

Masculino M19: 

- Federação Paulista de Rugby – 3 Seleções 

- Federação Paranaense de Rugby – 1 Seleção 

- Federação Gaúcha de Rugby – 1 Seleção 

- Federação Fluminense de Rugby – 1 Seleção 

- Federação Mineira de Rugby – 1 Seleção 

- Federação Catarinense de Rugby – 1 Seleção 
 

 

A Copa Cultura Inglesa 2016 acontecerá na cidade de São José dos Campos, 

estado de São Paulo nos dias 03 e 04 de Dezembro de 2016.  

 

Todas as partidas da Copa Cultura Inglesa de Verão serão disputadas de 

acordo com as Leis do Jogo em vigor, conforme estipulado pelo World Rugby, 

com as variações de seven-a-side. 

 
 

Capítulo II – Inscrições 
 

Todos(as) os(as) jogadores(as) deverão ser inscritos(as) por meio do sistema 

de Convocações do Cadastro Nacional da CBRu – CNRU 

(http://www.brasilrugby.com.br/cnru/) até dia 1 de Dezembro. Não será 

permitida a utilização de jogadores(as) que não estejam corretamente 

cadastrados. 
 

Todos os atletas deverão apresentar RG/RNE antes do começo do torneio. Os 

estrangeiros deverão apresentar passe internacional de suas Uniões 

Nacionais de origem. 
 

Antes do primeiro jogo de cada equipe todos(as) os(as) atletas deverão 

apresentar RG/RNE na mesa de arbitragem. 
 

Além destes documentos os atletas deverão ainda subir no sistema os 

seguintes: 
 

o Atestado Médico autorizando a prática esportiva; 
 

o Autorização dos pais ou responsável para jogadores menores de 

18 anos para a prática do rugby e cessão de direitos de imagem 
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(anexado); 
 

o Cessão de direitos de imagem assinado pelos maiores de 18 

anos (anexado); 
 

o Certificado IRB Rugby Ready 2016; 
 

o Apólice de seguro que englobe cobertura para Morte e 

Invalidez permanente 
 

o Foto 

 

 

Idade: 
 

Em cada categoria será levado em conta a idade dos jogadores conforme 

segue: 
 

Feminino Categoria M-16 
 

Jogadoras nascidas até 31 de Dezembro de 2000 

 

Masculino Categoria M-17 
 

Jogadores nascidos até 31 de dezembro de 1999; 

 
Feminino Categoria M-18 

 

Jogadoras nascidas até 31 de dezembro de 1998; 
 

Masculino Categoria M-19 
 

Jogadores nascidos até 31 de dezembro de 1997; 

 

 
Capítulo III – Modelos de Disputa e Montagem das Chaves 

 

Devido aos diferentes números de equipes inscritas cada categoria terá o seu 

modelo de disputa: 

 

M16 Feminino – 6 seleções – Round Robin – um só grupo com todos os times 

jogando entre si. A classificação final se dará pela soma de pontos – Vitória 2 

Pontos, Empate 1 ponto e Derrota 0 pontos. 

 

M17 Masculino – 10 seleções – Dois Grupos de 5 + Semifinal e Final – Dois 

grupos de 5 times cada. Seleções jogam entre si dentro do grupo. Primeiros e 

segundos classificados fazem Semifinais de Ouro (1ºA x 2ºB e 1ºB x 2ºA). 

Terceiro e quarto de cada grupo fazem semifinais de Prata (3ºA x 4ºB e 3ºB x 

4ºA).  
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Os dois quintos lugares disputarão a taça bronze entre si valendo o resultado 

agregado de dois jogos.  

Os vencedores das Semifinais jogarão respetivamente as finais de Ouro e 

Prata e os perdedores jogarão 3º e 4º e 7º e 8º. 

 

M18 – Feminino – 7 seleções – Round Robin – um só grupo com todos os 

times jogando entre si. A classificação final se dará pela soma de pontos – 

Vitória 2 Pontos, Empate 1 ponto e Derrota 0 pontos. 

 

M19 – Masculino – 8 seleções – Dois grupos de 4 + Semifinais e Final – Dois 

grupos de 4 times cada. Seleções jogam entre si dentro do grupo. Primeiros e 

segundos classificados fazem Semifinais de Ouro (1ºA x 2ºB e 1ºB x 2ºA). 

Terceiro e quarto de cada grupo fazer semifinais de Prata (3ºA x 4ºB e 3ºB x 

4ºA).  

Os vencedores das Semifinais jogarão respetivamente as finais de Ouro e 

Prata e os perdedores jogarão 3º e 4º e 7º e 8º. 
 

Os grupos serão montados tendo em conta a classificação do torneio de 2015. 

No caso do torneio M16 feminino a ordem dos times no grupo será por sorteio. 

 

Anexo a este regulamento está a tabela oficial do torneio. 

 
 

Capítulo IV – Informações Gerais 
 

 Serão permitidas cinco substituições em qualquer momento da partida. 

A substituição deve ser comunicada previamente ao árbitro de mesa 

através dos cartões de substituição que serão fornecidos. O jogador 

substituído poderá retornar na mesma partida. 

 

 Cada seleção participante deverá ter seu uniforme, com camisas 

devidamente numeradas, calção e meias idênticas. Os atletas  deverão 

jogar com o mesmo número até o último jogo do Torneio. 

 
 Jogadores com uniforme diferente do restante da equipe não serão 

habilitados a entrar em campo. 

 

 Cartões e suspensões: 

 
o Os jogadores que receberem cartão amarelo deverão cumprir a 

suspensão de 2 minutos fora de campo ao lado da mesa de 

arbitragem. Este tempo começa a ser contado quando o jogador 

se senta na cadeira designada para o “sin bin”, sendo esse 
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tempo controlado pelo 4º árbitro. 

 
o Os jogadores que levarem dois (2) cartões amarelos durante a 

competição serão automaticamente suspensos por um (1) jogo 

(o jogo seguinte ao jogo em que a atleta receber o segundo 

cartão amarelo). 

 
o Os jogadores que receberem três (3) cartões amarelos ao longo 

torneio, após o termino do jogo em questão, serão 

automaticamente excluídos do torneio. 

 
o Os jogadores que receberem cartão vermelho direto ficarão 

definitivamente excluídos do torneio. 

 
 Caso o médico oficial do torneio julgue que um jogador não poderá 

continuar jogando devido a uma lesão, não será permitido que este 

jogador volte ao campo. 

 
 Todos os árbitros, auxiliares de lateral e de fundo (in-goal) serão 

designados pela organização do torneio. 
 

 O manager de cada equipe deverá preencher e entregar a ficha de 

inscrição e os documentos de identidade dos atletas na mesa do quarto 

árbitro até meia hora (30 minutos) antes da primeira partida de sua 

equipe. 

 
 Os representantes de cada seleção deverão, no intervalo da partida 

anterior, realizar o sorteio juntamente com o árbitro designado. Neste 

momento cada representante deverá informar ao árbitro que 

acompanha o sorteio quais serão os sete jogadores titulares para 

compor a súmula. O não comparecimento implicará a perda do sorteio. 

 
 Poderão entrar em campo somente os árbitros, jogadores e médicos. 

 
 Os reservas (5), a comissão técnica (até 2 pessoas) e o manager 

(1) deverão assistir aos jogos de sua equipe no banco de reservas, não 

podendo ultrapassar os limites impostos pela organização. As 

autoridades do Torneio e o quarto árbitro poderão retirar da área de 

jogo quem não respeitar esta determinação. 

 
 Todas aqueles que estiverem no banco de reservas deverão estar 

sempre vestidos com coletes ou camisetas de cores diferentes do 

uniforme em campo, além de estarem obrigatoriamente calçados com 

tênis ou chuteiras, não sendo permitido ficar descalço ou de chinelos. 
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As autoridades do Torneio e o quarto árbitro poderão retirar da área 

de jogo quem não respeitar esta determinação. 

 
 Até três jogadores reservas, vestidos com coletes, poderão entrar em 

campo após a marcação de um try, sempre com o jogo parado, para 

ajudar na hidratação dos companheiros em campo. É proibida a 

entrada do manager e do treinador no campo de jogo com esses fins. 

As autoridades do Torneio e o quarto árbitro poderão retirar da área 

de jogo quem não respeitar esta determinação. 

 
 Ao final dos jogos as equipes deverão sair do campo imediatamente 

para que a próxima partida tenha início. 

 

 As equipes poderão ingressar ao campo de jogo somente após anúncio 

e liberação do oficial de campo. 
 

 Os horários devem ser respeitados, podendo ser eliminada a equipe 

que não respeitar e cumprir as regras. 

 
 Serão utilizadas somente bolas Topper, oferecidas pela organização. 

 
 Na eventualidade de uma partida ser suspensa por qualquer razão, 

com confirmação do Delegado de Jogo, a retomada da disputa deverá 

ser realizada logo que possível. Caso seja inviável o reinício da partida 

(e do Torneio) o resultado da partida permanecerá o do momento da 

paralização, independente do minuto no qual houve a interrupção. 

Neste caso, o Diretor do Torneio convocará uma reunião para 

esclarecer qual será o procedimento a ser adotado. 

 
 A organização da etapa, seus dirigentes, atletas e comissão 

organizadora do torneio não se responsabilizam por qualquer acidente 

que leve à morte, incapacidade permanente, danos pessoais ou perdas 

de propriedades pessoais, salvo em caso de negligência ou omissão de 

socorro a vítima. 

 
 

Capítulo V – Critérios de Desempate 
 
 

Em caso de empate na soma de pontos na fase classificatória ou nos 

escalões de grupo único, os critérios de desempate serão os seguintes: 
 

1. Confronto direto; 
 

2. Maior diferença de pontos (pontos marcados menos pontos sofridos na 
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fase de classificação); 
 

3. Maior número de tries marcados; 
 

4. Maior número de pontos marcados; 
 

5. Menor número de cartões vermelhos; 
 

6. Menor número de cartões amarelos; 
 

7. Menor número de tries sofridos; 
 

8. O Diretor do Torneio realizará um sorteio com a presença de ambos 

capitães. 
 

Após a fase classificatória, todas as partidas deverão ter um ganhador. Em 

caso de empate durante o tempo regulamentar, acontecerá uma prorrogação 

com tempos de 5 minutos, com troca de lado, sem intervalo e com decisão 

do vencedor através de “morte súbita” (vence quem anotar qualquer ponto 

primeiro). O time que iniciou a partida, iniciará também o primeiro período 

de tempo extra. 

 
 

Capítulo VI – W.O. 
 

A equipe que não se apresentar para o jogo (W.O. – walkover), receberá 0 

(zero) ponto e o placar será de 14 x 00 (dois tries convertidos) para a equipe 

presente. 

 
 

Capítulo VII - Código Disciplinar 
 

Para o Copa Cultura Inglesa, adotar-se-á o Código Disciplinar da CBRu, com 

adendo especifico da categoria Seven-a-Side. 

A fim de acelerar a deliberação de questões disciplinares no Torneio, será 

constituída uma comissão disciplinar da Competição, que deverá ser munida 

imediatamente após o termino de cada partida com a súmula do jogo. 
 

Os atletas que por acaso se enquadrarem em questões disciplinares  deverão 

ser julgados antes do início de sua próxima partida e ter a sua  pena 

informada à sua equipe logo após o julgamento e ser transmitido para a 

Comissão Disciplinar Permanente da CBRu junto com todas as súmulas do 

evento no mais tardar 48 horas após o seu término. 
 

Membros de comissões técnicas, dirigentes e/ou simpatizantes de clubes  que 

infringirem o Código Disciplinar serão julgados em até 15 dias após o término 
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do Torneio pela Comissão Disciplinar Permanente da CBRu que será munida 

de todas as súmulas e relatórios cabíveis. Isto não impede que pessoas 

ligadas aos clubes que no entender da comissão disciplinar do torneio 

cometerem infrações consideradas gravíssimas contra as regras do jogo e 

bons costumes, sejam retirados imediatamente das instalações esportivas 

para o bom andamento do Torneio. 

 

 

Capítulo VIII – Médico e Ambulância 
 

Haverá uma equipe médica e serviços de ambulância durante o período do 

Torneio. Este profissional fará o primeiro atendimento nos atletas dentro de 

campo. Caso haja necessidade de remoção do atleta para um hospital, o 

manager da equipe deverá acompanhar o jogador na ambulância e se 

responsabilizar pela sequência do atendimento. 

 
 

Capítulo IX – Autoridades do Torneio 
 

 Diretor do Torneio: 

Autoridade máxima, imposta pela CBRu, que resolverá qualquer 

questão que se suscite não contemplada no regulamento ou que 

requeira interpretação. 

 
 Responsável de Arbitragem: 

Terá a seu cargo a administração, organização e designação dos 

árbitros e colaboradores para cada partida. 

 
 Delegados de Campo: 

Responsável pelos jogos em cada uma das sedes do torneio. 

 
 Comissão Disciplinar do Torneio: 

Terá a seu cargo o trâmite e resolução das causas disciplinares, tanto 

as originadas por jogadores expulsos, como por mau comportamento 

de qualquer dos participantes, dentro ou fora de campo. 

 
 

Capítulo X – Reunião de Managers 
 

A reunião se dará no sábado dia 3/12 40min antes de começar o primeiro jogo em 

cada campo. 
 
 

Capítulo XI – Antidoping 
 

A CBRu segue o modelo da World Rugby quanto à aplicação das Leis 
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Antidoping, conforme a Regulamentação 21 da Federação Internacional, que 
tem como base a lista de substâncias proibidas reguladas pela Agência 
Mundial Antidoping (WADA). Cabe aos participantes conhecê-las e cumpri-

las. 
 

Fica facultado à CBRu a realização de exames antidoping após as partidas, 
sendo selecionados dois (2) atletas por equipe, dentre todos que constam em 

súmula ao final das partidas. 
 

Todos os(as) jogadores(as) deverão assinar e o clube enviar à CBRu 

juntamente com a documentação do atleta, o formulário de autorização de 
exame e recolhimento de materiais. 

 

A legislação nacional referente a antidoping será a utilizada para fins de 
sanções, sem prejuízo de sanções disciplinares a critério dos órgãos 

competentes dos clubes, federações e CBRu. 
 

 

Capítulo XII – Punições 
 

 Data de inscrição: poderão jogar os atletas inscritos até 1 de 

Dezembro. Depois deste prazo não haverá mais inscrições. Caso a 

equipe tenha menos de cinco (5) atletas inscritos (número mínimo 

previsto nas Leis do Jogo do World Rugby), a equipe será 

desclassificada do Torneio. 

 Jogadores Irregulares: Se uma equipe utilizar jogadores 

irregularmente inscritos, ela será eliminada do torneio e serão 

aplicadas as sanções de W.O. 

 Uniformes: caso a equipe não possua uniformes iguais para todos os 

seus atletas, os atletas com uniformes diferentes serão impedidos de 

jogar; 

 Não comparecimento ao sorteio de campo ou bola: a equipe que não 

comparecer ao sorteio de campo ou bola perderá o direito de escolha. 

 Atrasos para início de partida: mais de três (3) minutos de atraso será 

aplicado NO-SHOW com derrota da equipe atrasada em 4x0. Um 2ª 

atraso no torneio, será aplicado W.O. 

 W.O. (walkover): quando considerado W. O., a equipe infratora e seus 

atletas serão punidos com suspensão de qualquer competição 

organizada pela CBRu durante o período de um ano, a contar a partir 

do dia do W. O. 

 Reunião de managers: a equipe que não comparecer à reunião se 

sujeita às decisões que forem tomadas e informações que forem 

passadas; 
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Capítulo XIV – Disposição Final 
 

Em caso de dúvidas de interpretação ou omissão, a CBRu, através de sua 

diretoria, resolverá o caso. 

 

 

São Paulo, 2 de Novembro de 2016. 

Confederação Brasileira de Rugby 

Gerência de Competições 
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ANEXO I 
 

Termo de Adesão ao Regulamento do 
COPA CULTURA INGLESA DE RUGBY JUVENIL 2016 

 

Eu,      , Presidente ou 

representante legal (estatutário) da   Federação 

  ,    concordo   com   o 

presente regulamento e confirmo a participação da Seleção de meu Estado 

na Copa Cultura Inglesa de Rugby Juvenil 2016, assumindo a 

responsabilidade sob os atletas da equipe estadual, garantindo que todos 

estão em dia com seus deveres federativos e seus exames médicos. 

 

 

 

Assinatura 

 

Local e data 
 

  ,  /  /2015 
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AUTORIZAÇÃO DE CESSÃO DE USO DE IMAGEM E PARTICIPAÇÃO 

COPA CULTURA INGLESA DE RUGBY JUVENIL 2016 

 
 

Eu,   

  , portador(a) da Cédula de identidade ou RNE de número 

   e  CPF  ,  declaro  que 

meu(minha)   filho(a) 
 

nascido(a) em        /         /         e portador(a) da Cédula de identidade   RG 

ou RNE número  está apto(a) a participar de 

atividades esportivas e autorizo a sua inscrição nas atividades da Copa 

Cultura Inglesa de Rugby Juvenil. 
 

AUTORIZO, a título gratuito, a reprodução e uso da imagem e voz do meu 

filho em todo território Nacional ou, eventualmente no exterior, fixadas em 

qualquer meio em situações e ocasiões direta ou indiretamente ligados a 

torneios e atividades promovidas ou reguladas pela CBRu, ligadas à prática 

esportiva de Rugby, inclusive para fins de publicações, televisão, 

radiodifusão, sites de internet e outros meios. 
 

No mesmo ato, declaro ainda que meu filho se encontra em comprovado 

estado de higidez física apropriada a prática do Rugby, e isento a Cultura 

Inglesa e a CBRu de quaisquer responsabilidades de problemas originários 

pela prática esportiva ou por eventuais lesões que possam ocorrer durante a 

prática do Rugby. 

 
 

Local e data:  , 

         /         /   
 

 
 

Assinatura e nome legível do responsável 
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