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Rugby (Jogo do "bitoque"). Bitoque = 2 toques  

(Tocar, em simultâneo, o adversário com as duas mãos, entre a linha dos ombros e os joelhos). 

Objetivo 

O objetivo do jogo é o ensaio, ganhando o jogo a equipa que marcar mais ensaios. Há ensaio 

sempre que um jogador, transportando a bola na sua posse, ultrapassa a linha de ensaio da 

equipa adversária. Cada ensaio vale 5 pontos. Para que não haja riscos de quedas, no 

momento da marcação do ensaio, não é necessário colocar a bola no chão. 

Regras Básicas do jogo 

Início do jogo 

É feito através de um pontapé livre, em que um jogador tem de tocar a 
bola com o pé e os elementos da outra equipa têm de estar a, pelo 
menos, 5 metros de distância. 

Pontapé livre 
Quando há alguma infração o jogo recomeça com um pontapé livre, que 
é marcado no local da infração. 

Manejo da bola A bola tem de ser passada para trás ou para o lado. 

Ensaio 
 (objetivo do jogo) 

Sempre que a bola for colocada no solo após a linha de ensaio da equipa 
adversária ocorre um ensaio. 

Faltas 
Não é permitido agarrar, chocar, empurrar, rasteirar ou impedir de 
qualquer forma desleal um adversário de se deslocar, com ou sem bola. 

Bitoque 

É realizado quando acontece um toque em simultâneo, com as duas 
mãos, no portador da bola. 
O jogador que sofreu bitoque tem de passar ou largar imediatamente a 
bola. 

Alinhamento 

 
Acontece sempre que a bola ou um jogador na 
posse dela toca ou ultrapassa uma linha lateral. 
 
A bola é colocada por um jogador da equipa que 
não foi responsável pela saída desta. 

Formação ordenada 

 É a forma de reiniciar o jogo após 
toque ou passe para a frente. Será 
sempre ganha pela equipa que 
não cometeu a infração. 
É proibido empurrar. 
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Técnicas 

Passe 

As duas mãos em contacto com a bola. 
Bola transportada à altura do peito. 
Impulso suave com braços, pulsos e dedos. 
Manter o olhar no defesa. 
Passar para uma zona mais à frente do recetor. 

Receção 

Precisa e firme. 
Sempre que possível com as duas mãos. 
Colocar a bola ao lado da cintura para a proteger. 

Pontapé livre 
A bola deve ser agarrada com as duas mãos e, após ser lançada na 
direção do solo, deve ser pontapeada antes de tocar neste. 

Bitoque 

Tocar, em simultâneo, o adversário com as duas mãos, entre a linha 
dos ombros e os joelhos. 
Não é permitido impedir o portador de largar ou passar a bola, após o 
bitoque, nem empurrá-lo ou bater-lhe violentamente com as mãos. 

Ensaio 
Ultrapassar a linha de ensaio com a bola nas duas mãos. 
Pousar a bola na zona de ensaio. 

Formação ordenada 

Agarra-se aos colegas, virando a cabeça para o lado esquerdo. 
Não pode empurrar nem provocar derrocada. 
Após ser introduzida a bola, colocar-se imediatamente atrás dos seus 
companheiros, esperando que esta saia da formação para poder ser 
jogada. 

Alinhamento 

Segurar a bola na sua porção posterior, estando esta dirigida para o 
solo. 
Colocar a bola atrás da cabeça, tendo um pé avançado em relação ao 
outro. 
Realizar um movimento das mãos para a frente. 
Manter as mãos em contacto com a bola o máximo tempo possível. 
Largar a bola à medida que o peso corporal se desloca para a frente. 
Avançar para o terreno de jogo após lançar a bola. 
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http://epourem.blogspot.pt/2011/12/o-bitoque-rugby.html 
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Mais informação na página Web: 

 

Saber mais... 
 

www.motricidade.com/ef  
http://www.motricidade.com/ef/index.php/15-rugby 
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