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Ponta de 30 anos foi autor do try que pôs fim à invencibilidade
de mais de 74 anos da Argentina em solo sul-americano

D
aniel Gregg foi autor daquele
que pode ser considerado o
try mais importante da his-
tória do rúgbi brasileiro. Gra-
ças a esse fluminense de 30
anos, o Brasil pôde comemo-

rar sua primeira vitória sobre a Argentina
em um torneio oficial. Foi um 7 a 0 digno de
louros. A seleção brasileira derrubou os tra-
dicionais Pumas — alcunha dada ao time
alviceleste – em um único lance. Graças ao
golpe certeiro de Gregg, os argentinos per-
deram uma invencibilidade que existia
desde 1936 na América do Sul.

O ponta foi um dos expoentes da seleção
brasileira na disputa do Campeonato Sul-
-Americano de Sevens, que aconteceu no
início deste mês em Bento Gonçalves (RS).
O try histórico está vivo na memória de
Gregg. Na TV, ele não conseguiu ver o lance
– apenas por imagens salvas no site Youtu-
be. Mesmo assim, as lembranças do try e da
partida histórica permanecem com deta-
lhes no pensamento do atleta.

“Agora é mais fácil de falar sobre o jogo.
No momento, era complicado demais.
Aquele foi o único try da partida. A bola saiu
deumscrumfixo.OLucaslançouparamim.
Passei pela marcação e fiz o try”, descreveu
Gregg. Na sequência, Lucas realizou a con-
versão, colocando o 7 a 0 no placar. “A van-
tagem foi obtida ainda no primeiro tempo.
Depois, conseguimos manter a posse de
bola e asseguramos a vitória”.

No entendimento do herói brasileiro, o
triunfo sobre os argentinos foi um divisor de
águas para o rúgbi do país. Tanto que a pre-
tensão da seleção para os Jogos Pan-Ameri-
canos de Guadalajara, no México, em outu-
bro deste ano, não era das maiores. “Depois
de vencermos a Argentina, todos os jogado-
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res ficaram muito mais confiantes para
Guadalajara. Tudo passou a ser possível”.

A própria classificação para o Pan foi algo
a ser comemorado. O Brasil ficou em tercei-
ro no Sul-Americano, o que assegurou a
vaga nos Jogos. “Depois do Sul-Americano,
recebemos o apoio do COB para o Pan de
Guadalajara. Isso será fundamental. Antes
não recebíamos nada. O apoio era pequeno,
não havia investimento. A gente se esforça-
va bastante. Mas agora, com esse incentivo,
as coisas vão ficar mais fáceis.”

INTERCÂMBIO
De acordo com o ponta, o apoio do COB
possibilitará à seleção uma viagem para a
Europa em junho. “Esse intercâmbio por
outros países é muito bom. No fim de 2010 e
início de 2011, fizemos um tour por Argenti-
na, Uruguai e Chile e isso rendeu resultados
no Sul-Americano”, lembrou.

O pensamento de Gregg é compartilhado
pelo técnico da seleção, Maurício Coelho,
que acredita que as viagens darão mais ex-
periência a seus atletas. “Quanto mais jo-
garmos contra seleções mais fortes, mais
iremos evoluir. Aos poucos o time vai
aprendendo e, quem sabe, um dia chegare-
mos à elite do rúgbi mundial.”

Essa é a intenção da Confederação Brasi-
leiradeRugby(CBRu).ParaopresidenteSa-
mi Arap, a cobrança por resultados no mas-
culino não devem existir nos próximos
anos. Eles só devem começar a aparecer em
longo prazo, mais precisamente a partir de
2015. “A curto prazo, não estipulamos me-
tas por resultados. Em 2015 queremos estar
consolidados como a segunda potência de
Sevens nas Américas, atrás apenas da Ar-
gentina, e pretendemos estar na Copa do
Mundo de Union em 2019”, diz o dirigente.

Sami Arap
Presidente da Confederação Brasileira de Rugby

Rúgbi vive sua
melhor fase no país

O
rúgbi brasileiro atravessa o

melhor momento de toda a
sua história, tanto dentro,
quanto fora de campo. Nos-
sas seleções estão evoluindo
tecnicamente, assimilando

o sistema do jogo e conquistando resulta-
dos condizentes com a grandeza do espor-
te no país. No rúgbi sevens, a equipe femi-
nina segue invicta no continente e já soma
sete títulos sul-americanos. Já a seleção
masculina fez o que parecia ser impossí-
vel: venceu a Argentina, que não perdia
uma partida na região desde 1936. Além
disso, os homens garantiram vaga para os
Jogos Pan-Americanos em Guadalajara,
no próximo mês de outubro.

Nossa seleção masculina de 15 está em
fase de preparação para o Sul-America-
no da modalidade, em maio, na Argenti-
na. Estamos oferecendo a melhor estru-
tura possível, dentro das nossas condi-
ções, para nossos atletas e comissões
técnicas, adulta e juvenil. Mas ainda há
muito para construir. Temos um plano
de longo prazo 2010-2020 e estamos
apenas iniciando o trabalho. Planeja-
mento, responsabilidade e paciência são
elementos-chave para o sucesso.

Atualmente, as Federações Estaduais
organizam dez torneios, além do Cam-
peonato Brasileiro de 15 (Super 10) orga-
nizado pela CBRu que conta com dez
equipes de cinco estados diferentes. O
Circuito Brasileiro de Sevens tem etapas
em vários lugares do país, sempre com
grandes jogos e boa quantidade de parti-
cipantes. A etapa paulistana teve a pre-
sença de 700 atletas e 52 times.

Temos 10 mil praticantes federados e
torneios voltados para as categorias de
base. Os valores do esporte aliados às me-
lhores práticas de governança da admi-
nistração da entidade motivaram impor-
tantes instituições a associar suas valiosas
marcas ao rúgbi: Topper, Bradesco e Cul-
tura Inglesa têm grande importância nesta
fase de transição do rúgbi nacional.

O rúgbi é o segundo esporte mais prati-
cado no mundo (em termos de atletas fe-
derados), está presente em 120 países e sua
Copa do Mundo é o terceiro evento espor-
tivo com maior audiência no planeta.

Planejamento,
responsabilidade
e paciência
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Divu lgação

Sy lv ia D iez

Lance que gerou
o try histórico
marcado por
Daniel Gregg

“Depois de
vencermos a
Argentina, todos
os jogadores
ficaram muito
mais confiantes
para Guadalajara”

DANIEL GREGG,
jogador da Seleção

Brasileira de Rúgbi
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