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EL RUGBY 

El rugby és un esport força desconegut a la nostra societat dins d’un marc esportiu, i encara 

que no tingui una rellevància ni mediàtica ni social com altres esports, a Catalunya existeixen 

varis  clubs que treballen per tal de donar a conèixer aquest esport, que a nivell participatiu és 

minoritari però a la vegada molt interessant. 

El rugby és un esport col·lectiu i de contacte, amb pilota, i amb la particularitat que aquesta 

és ovalada. 

A nivell motriu es donen una gran quantitat d’accions, com poden ser: córrer, saltar, passar, 

lluitar, xutar, empènyer... 

En aquest esport tothom hi té cabuda però per tal de gaudir plenament del rugby es requereix 

un bon nivell de totes les capacitats físiques. 

 

EL JOC 

L’objectiu del rugby és fer assaig a la zona de marca contrària. 

Hi ha dos modalitats de rugby; rugby XV (15 jugadors/es per equip) i rugby 7 (7 jugadors/es al 

camp per equip). Aquesta última modalitat serà olímpica als JJOO de Rio de Janeiro en 2016. 

La selecció femenina de rugby 7 ha guanyat recentment el campionat d’Europa. 

Com que la pilota només la podem passar cap enrere, la persona que porta la pilota ha de 

córrer cap endavant per guanyar terreny. 

AGRUPACIONS ESPONTÀNIES: 

En un partit de rugby veiem diferents 

agrupacions espontànies, per exemple si 

una persona que defensa agafa la 

persona que porta la pilota i la bloqueja, 

vindran companys/es tant de l’atacant 

com del defensor a empènyer i intentar 

alliberar la pilota. Això s’anomena maul. 

 

Un altre exemple seria just després d’un 

placatge. La persona que ha placat ha d’intentar apartar-se i la persona amb pilota i placada 

ha de deixar immediatament la pilota al terra o passar-la a un company/a. Però de seguida 

vindrà gent dels dos equips a intentar netejar el lloc del placatge i guanyar la pilota. És el que 

es coneix com a ruck. 
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AGRUPACIONS ORDENADES: 

Al rugby també existeixen agrupacions ordenades: melé, touche, i sortides. Es caracteritzen 

perquè els/les jugadores de cada equip sempre comencen en la mateixa situació. 

Melé: és una formació de 8 

jugadors/es contra 8 que s’utilitza per 

posar en joc la pilota després d’una 

passada avançada o d’un avant. 

L’equip que no ha comès la infracció 

introdueix la pilota però ho ha de fer al 

mig del passadís, per tant l’altre equip 

té una oportunitat de recuperar la 

pilota. 

 

 

Touche: és un alineament de jugadors/es 

d’ambdós equips que es fa sempre que 

surt la pilota per la línia de lateral. L’equip 

que no ha fet fora la pilota treu però 

també ha de llançar la pilota al mig del 

passadís format pels dos equips. 
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Sortides: per començar un partit o per posar la pilota en joc després d’un assaig, un equip 

xuta des de mig camp i l’altre equip es prepara per rebre la pilota. En alguns casos la sortida 

es fa des de la línia de 22m. 

A partir de les regles bàsiques que condicionen les accions que pot fer un jugador o una 

jugadora (agafar la pilota, córrer amb ella, passar-la, xutar-la, placar el jugador/a amb pilota) 

neixen uns principis d’acció que el jugador ha de respectar i buscar en cada situació de joc i 

que són aplicables tant en atac com en defensa. 

L’equip que ha guanyat la pilota intentarà mantenir-la, apropar-se a la zona de marca 

contrària i sumar punts 

PRINCIPIS DE L’ATAC 

1. Possessió (tenir la pilota a les nostres mans) 

2. Avançar 

3. Puntuar 

En el cas de no tenir la pilota, és necessari defensar l’espai, organitzar-se per aturar l’atac i 

recuperar la pilota. 

PRINCIPIS DE LA DEFENSA 

1. Ocupació de l’espai 

2. Placatge 

3. Recuperació de la pilota 

TERRENY DE JOC 

El camp de rugby és un terreny rectangular de fins a 50 metres d’ample i fins a 100 de llarg. 

La zona de marca pot arribar fins a 22m de llarg i és un espai on també es pot jugar la pilota 

encara que algunes regles, com el fora de joc, no s’apliquen.  

Consta de línies horitzontals respecte a la línia de marca (línia de pilota morta, línia de 5m, 

22m, 40m i mig camp) i línies perpendiculars (línia de touche, de 5m i de 15m). 
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REGLAMENT BÀSIC 

 
Formes de puntuar en un partit: 

- Assaig: 5 punts 

- Transformació (xut de pilota plantada després d’un assaig): 2 punts 

- Cop de càstig (xut de pilota plantada després d’una infracció greu de l’altre equip): 3 punts 

- Drop: xut de “bote pronto” durant el joc: 3 punts 

 

 Passada avançada: no es pot passar la pilota endavant. L’única manera de guanyar terreny 

és córrer amb la pilota a les mans o xutar-la cap endavant. 

Es produeix un “avant” quan la pilota cau cap endavant i toca el terra o un altre jugador. La 

pilota es torna a posar en joc mitjançant una melé, on l’equip que no ha comès la infracció 

introduirà la pilota. 

Quan diem “cap endavant” no significa cap endavant teu, sinó cap a la línia d’assaig 

contrària. Si la pilota ens cau de les mans però és cap a la nostra línia d’assaig, no és avant. 

Llei de l’avantatge: quan un equip comet una infracció però els seus adversaris obtenen un 

avantatge i poden jugar la pilota, l’àrbitre no aturarà el joc. Això vol dir que no hem de parar 

fins que el àrbitre no xiuli, encara que un jugador de l’altre equip hagi fet un avant o qualsevol 

altra infracció. 

Assaig i anul·lació: l’assaig es produeix quan un/a jugador/a planta la pilota a la zona de 

marca de l’altre equip. Si un/a jugador/a 

planta la pilota en una acció defensiva a la 

seva pròpia zona de marca, el que fa és una 

anul·lació, i així evita que un adversari puntuï. 

Existeixen tres formes de plantar la pilota: 

1. Es pot portar la pilota a les mans i, 

sense deixar-la anar, tocar el terra 

amb ella. 

2. Si la pilota està al terra (perquè ve 

d’un xut, per exemple), és suficient amb recolzar la mà a sobre. 

3. També podem tirar-nos a sobre d’una pilota que roda per la zona de marca de forma 

que quedi entre el nostre cos (des dels malucs al coll) i el terra. 

 

Retingut: quan caiem al terra (ja sigui perquè som placats o perquè ens hem llançat per 

protegir la pilota), hem d’alliberar immediatament la pilota, és a dir, l’hem de deixar, i si és 

possible allunyar-nos d’ella. Des del terra no podem evitar que un adversari l’agafi. Aquesta 

infracció es penalitza amb un cop de càstig. 
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Placatge: és l’acció defensiva més espectacular i més característica del rugby. Un placatge 

ben fet, no fa mal ni a la persona que fa el placatge ni a la que el rep. 

Només es pot placar al jugador que porta la pilota. 

El contacte ha de produir-se des dels turmells fins al pit. 

Es considera que el portador de la pilota ha estat placat quan cau al terra agafat pel defensa, 

queda assegut o bé, es recolza en un genoll. Si cau a terra tot sol o a conseqüència de xocar 

amb un altre jugador, no hi ha placatge. 

Si un jugador és placat, ha de deixar immediatament la pilota per tal que es pugui jugar (ja 

sigui a càrrec dels seus companys o dels adversaris) i ha d’intentar aixecar-se o allunyar-se 

del punt de placatge de 

seguida. 

El jugador que ha placat el 

portador, també ha de deixar 

anar tot d’una el jugador 

placat i aixecar-se o allunyar-

se del punt de placatge. 

Per tornar a jugar la pilota, 

heu de estar sobre els 

vostres peus. 

Encara que caiguem moltes 

vegades al terra, el rugby és 

un joc per jugar drets. 

 

Fora de joc durant el joc obert: estar en fora de joc significa no poder participar en les 

accions de joc. Es tracta d’una infracció greu que pot suposar un perill pels adversaris, per 

això es sanciona amb un cop de càstig. 

És una llei força complexa, dins l’apartat d’agrupaments (mauls i rucks) i fases de conquesta 

(melé i touche) s’aplica d’una manera particular que coneixerem amb activitats pràctiques. 

 


