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L
ine-out para o Brasil. O
hooker brasileiro arremessa.
A bola oval está no ar. No gra-
mado, o maul está formado.
Os segundas linhas da nossa
seleção travam uma disputa

ferrenha com os forwards da Argentina,
mas a posse é do half-scrum do time ver-
de-amarelo. Ele inicia uma jogada com a
linha ofensiva. Os backs rivais apelam
para uma sequência de tackles. Em vão: a
velocidade dos passes orquestrada pelo
centro brasileiro envolve os argentinos. A
ala está aberta para o ponta do Brasil deci-
dir. Ele recebe a ovalada e dispara. A ar-
rancada termina em mergulho no in-
-goal. Não tem jeito. É try da seleção!

Você pode não ter entendido absoluta-
mente nada do que leu há pouco. É sinal de
que o rúgbi ainda tem muito a crescer no
Brasil.AintençãodaConfederaçãoBrasileira
de Rugby (CBRu) é fazer com que, em cinco
anos, opúblico comeceasefamiliarizarcom
termos como tries, scrums e tantos outros
que dominam uma partida da modalidade.
Segundo o presidente da CBRu, Sami Arap,
essa perspectiva existe graças à exposição
queosJogosOlímpicosde2016,noRiodeJa-
neiro, proporcionará ao esporte.

“Sem dúvida a reintrodução do rúgbi
nas Olimpíadas de 2016 trouxe muita ex-

Entidade que rege o rúgbi no Brasil pretende popularizar a modalidade por meio de investimento

TEXTO DOUGLAS WILLIANS

Praticantes querem anotar um try
N E G Ó C I O S E M J O G O

Para a Confederação
Brasileira de Rugby,
a internet teve um
importante papel
na disseminação
do esporte

posição ao esporte. Além disso, passamos
ao planejamento do Comitê Olímpico Bra-
sileiro (COB). Agora, recebemos incentivo
da Lei Agnelo-Piva. Poderemos participar
de torneios internacionais, o rúgbi entrou
no programa dos Jogos Pan-Americanos.
A partir desse ano até 2016, teremos uma
série internacional. Tudo isso ajuda a po-
pularização do esporte”, disse Arap.

“PRIORIDADE ESTRATÉGICA”
Disseminar o rúgbi no Brasil também é uma
missão promovida pela International
RugbyBoard(IRB),entidademáximadoes-
porte no planeta. De acordo com a CBRu, há
o interesse da IRB em popularizar a prática
no país. Tanto que a federação aponta o Bra-
sil como “prioridade estratégica de desen-
volvimento”. Para Sami Arap, o foco da IRB
reflete o respeito que a confederação adqui-
riu com o planejamento em longo prazo.
“Poucas confederações no Brasil têm o nível
da nossa. Traçamos um plano até 2020 – e
ele vem sendo executado. Temos um país de
200 milhões de habitantes, com um poten-
cial natural graças ao porte físico do brasi-
leiro. A IRB avalia o Brasil como o próximo
grande centro do rúgbi”, diz o dirigente.

Além de receber o apoio de COB e IRB
para o desenvolvimento do rúgbi de alto
rendimento, um outro objetivo da CBRu é

incentivar o nascimento de novos talen-
tos para defender a seleção brasileira no
futuro. O planejamento da confederação
prevê a formação de jogadores vindos de
classes mais populares — até hoje, os
principais jogadores do país surgiram em
grupos com maior poder aquisitivo.

“Hoje em dia, a mídia, sobretudo a inter-
net,ajudouafazeroesporteexplodir.Atual-
mente temos a prática em classes mais ca-
rentes, graças a vários projetos na periferia.
Vemos o rúgbi ser praticado pelas classes C,
D e E. O rúgbi não é caro, mas a espinha dor-
sal dele depende primordialmente da in-
fraestrutura dos clubes existentes no país. A
nossa meta é desenvolver um modelo como
temos no Bandeirantes, no Rio Branco (am-
bos da cidade de São Paulo) e em outros cen-
tros onde o esporte é levado a sério e é bem-
-estruturado. Defendemos que haja uma
parceria entre Confederação, Federação Es-
tadual e clubes para a gestão desse modelo.”

Potencializar os resultados das seleções
brasileiras e garimpar novos talentos é a
fórmula projetada pela CBRu para colocar
o rúgbi na boca do povo. Se daqui a dez
anos a população discutir a formação de
um scrum, lamentar o erro de uma con-
versão, vibrar com um tackle e se emocio-
nar por um try anotado nos últimos se-
gundos, o programa terá obtido êxito.
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nas equipes de alto rendimento e na revelação de novos talentos

no coração dos brasileiros

O BE-A-BÁ DO RÚGBI

● Conversão — Efetuado um try,
a equipe que pontuou recebe
a chance de fazer uma conversão,
que consiste em chutar a bola,
via drop-kick ou apoiada ao solo,
por cima do H, bonificando o acerto
com mais 2 pontos no placar.

● Drop-kick — Tipo de chute no qual
a bola deve sair das mãos do jogador,
quicar no chão e, na sequência, ser
chutada. Com esse chute inicia-se
a partida, faz-se conversões e, no meio
do jogo, se o drop passar pelo H,
bonifica-se com 3 pontos a equipe.

● Forward — Os jogadores mais
pesados do time, a linha de defesa.
Esses jogadores fazem o scrum e
geralmente estão em quase todos rucks
e mauls. No rugby union, eles são oito.

● Forward pass — Do inglês “passe
para frente”. Consiste em uma falta
técnica e acontece quando o jogador
passa a bola para um companheiro à
sua frente. Penalizado com um scrum
contra o time que cometeu a infração.

● Free-kick — Infrações médias
cobradas de duas maneiras:
para a lateral, com posse de bola
do time adversário; ou a saída
para o ataque, a mais comum.

● “H” — É a trave do rúgbi. Possui
formato de H, com as traves laterais
sendo bem altas.

● In-goal — Linha de meta, fica
atrás das linhas de fundo do campo.
Área onde acontecem os tries.

● Knock-on — Outra falta técnica
no rúgbi. Acontece quando
o jogador não consegue segurar
a bola de maneira que, a partir dele,
ou batendo nele, ela vá para
frente, para o lado do adversário
do campo. Também penalizado
com um scrum.

● Line-out — É a cobrança de lateral
no rúgbi, onde posicionam-se
os dois times em linha perpendicular
à lateral, na marca onde a bola saiu,
e disputam a bola, geralmente no ar.

● Linha/Back — Os jogadores mais rápidos
em campo. Em oposição aos forwards,
poderiam ser considerados como o ataque.
No rugby union, eles são em sete.

● Penal — Infrações graves como
impedimento, tackle alto, forward pass
proposital, agressão. Pode ser cobrado
de três maneiras: chute para a lateral do
campo, line-out a favor da equipe não
infratora e chute direto para o H. Se
acertado, vale três 3 pontos.

● Penal-try — Um penal proposital
perto do in-goal pode render
um penal-try — cinco pontos
para o time não infrator.

● PushOver try — É quando o scrum
atacante carrega o scrum adversário
para o seu próprio in-goal, uma vez
dentro do in-goal, o oitavo ou o half,
somente toca a bola e o try é deferido.

● Try — É a pontuação máxima do
esporte, consiste em carregar a bola até
a área do in-goal e apoiá-la no chão.
Essa investida vale cinco pontos.

Existem formas modificadas do rúgbi
que foram desenvolvidas para permitir
que qualquer pessoa, de qualquer idade,
possa praticar a modalidade. Há diversas
variações de rúgbi, como o tag, o touch,
o tip, o flag e o beach rugby. No tag,
por exemplo, os atletas utilizam tiras
de pano penduradas na cintura em um
cinto. Remover um desses tags constitui
um tackle, e o portador tem que passar
a bola. O principal atrativo destas versões
de rúgbi é a ausência de contato. Isso
permite que sejam praticados por pessoas
de todas as idades, ambos os sexos
e com qualquer nível de preparo físico
em diversos tipos de superfícies. D.W.

Para todas
as idades
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4, 5, 6, 7 e 8 mar. 2011, Especial Esporte, p. B4-B5.
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