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JOGADORES  

 - Jogar pelo prazer. Jogar com alegria.  

 - Jogar de acordo com as Leis de Jogo.  

 - Compromisso com a equipa: ir a todos os treinos e jogos.  

 - Jogar em equipa.  

 - Nunca discutir com os árbitros.  

 - Aplaudir sempre os adversários: formar o corredor. 

 - Divertir-se a jogar!  
 

TREINADORES  

 - Liderar pelo exemplo.  

 - Dar a todos os jogadores as mesmas oportunidades de jogar.  

 - Reforçar positivamente as acções dos jogadores.  

 - Respeitar o árbitro – sempre!  

 - Valorizar o “Fair-Play” e a disciplina.  

 - Deixar que sejam os jogadores a jogar e a tomar decisões durante os jogos  
 

PAIS & MÃES / ESPECTADORES  

 - Ser um exemplo para os jogadores.  

 - Deixar que os jogadores joguem o seu jogo… não o nosso.  

 - Elogiar o esforço e o progresso na aprendizagem, não os resultados.  

 - Aplaudir as duas equipas.  

 - Reconhecer o esforço do árbitro.  

 - Ser positivo com o árbitro.  

 

C Ó D I G O  D E  C O N D U T A  

Todos os intervenientes no Rugby Juvenil, devem conhecer o Código de Conduta 

definidos para os Jogadores / Treinadores / Pais e Espectadores 
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O PAPEL DOS PAIS E MAES NO RUGBY 

Enquanto Pais & Mães podemos…  

... ajudar os nossos filhos a praticar a atividade desportiva que ele mais gosta e não 

a que nós mais gostamos. 

... interessarmo-nos pelo desporto que o nosso filho pratica: se ele gosta, se se 

diverte, se progride e aprende, assistindo às suas atividades e competições em que 

participa.  

... animar o nosso filho numa competição, apoiando-o, reconhecendo o seu esforço 

e interesse mas evitando “ser treinador”.  

... manter-nos tranquilos e confiar no nosso filho quando durante um treino ou 

competição comete um erro ou não lhe “correm” bem as coisas.  

.... respeitar, compreender e apoiar a função dos árbitros nas competições. 

.... motivar o nosso filho a praticar o desporto segundo as regras e os valores do 

jogo.  

.... aplaudir as boas atuações tanto do nosso próprio filho como dos seus 

companheiros de equipa e da equipa adversária. 

.... colaborar com o nosso filho/a, o seu treinador e seu clube, nos treinos, 

organização de atividades e competições. 

.... não esquecer os restantes membros da família, para que nenhum se sinta posto 

de parte ou favorecido pelo desporto que pratica. 

 

 

OS VALORES DO RUGBY  

Pretendemos que todos os intervenientes no jogo de rugby em Portugal, jogador, 

treinador, árbitro, dirigente, pai/mãe ou espectador apoiem os VALORES DA NOSSA 

MODALIDADE:  

 

SUPERAÇÃO  - RESPEITO  - SOLIDARIEDADE  - TRANSPARÊNCIA  - RIGOR 
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EQUIPAMENTO DE TREINO PARA SEGURANÇA DOS JOGADORES 

- SAPATILHAS/CHUTEIRAS COM PITONS DE BORRACHA (obrigatório) 

- PROTECÇÕES DE DENTES DE RUGBY (obrigatório) 

- MEIAS DE RUGBY (previnem entorses) 

- CALÇOES/CAMISOLA (não precisa de ser do rugby) 

- INVERNO: IMPERMEÁVEL E CALÇAS TÉRMICAS 

- NÃO PODEM USAR DURANTE OS TREINOS E JOGOS: RELÓGIO, PULSEIRAS, COLAR. 

ALIMENTAÇÃO ANTES DOS TREINOS E NOS TORNEIOS  

-Quando o atleta vai ter treino deve fazer uma pequena refeição um pouco antes para 

ter um bom desempenho;  

-Quando o atleta vai ter torneio deve tomar sempre um bom pequeno-almoço antes 

de sair de casa, que te forneça energia para começar bem o dia e te ajude a dares o 

teu melhor. 

-Sugerimos que sempre que pedido uma refeição para levar para um torneio esta seja 

de: bifes de peru ou frango (pode ser grelhado, picado ou cortado aos bocadinhos com 

cogumelos) ou peixe (ex: atum), com Arroz ou Batata (mas pode ser massa).  

- Para reforço alimentar sugerimos sandes mistas, barras de cereais, bolachas, iogurtes 

ou até fruta. Proibido levar bebidas com gás, batatas fritas e chocolates. 

 

MUITO IMPORTANTE: 

Ir a todos os treinos e jogos. E ser pontual !!! 
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A partir de 2012/13 passamos a ter 2 escalões: 

ESCALÃO SUB 14 (RUGBY DE SETE) – NASCIDOS em 1999 e 2000 

ESCALÃO SUB 8/10/12 – NASCIDOS em 2001(s12), 2002(s12), 2003(s10), 

2004(s10), 2005(s8), 2006(s8), 2007(s8) 

TREINOS 

CAMPO DA GANDARADA 

4ªs e 6ªs FEIRAS  entre as 18.00h e 19.30h   

APOIO ESCOLAR 

 SALA DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA 

 HORÁRIO C/ APOIO DE PROFESSOR – A DIVULGAR 

 HORÁRIO C/ MONITOR – A DIVULGAR  

TREINADORES 

PRINCIPAL: JOSE MANUEL 

ESTAGIARIOS: GABRIELA CORREIA, FRANCISCO FERNANDES E DANIEL 

OLIVEIRA 

DIRETORES DO CLUBE 

CARLOS LEITE (917098684) 

FRANCISCO FERNANDES (966035267) – SUB14 

RODRIGO FERREIRA (919466063)  - SUB 8/10/12 

DIRETORES DE EQUIPA CREDENCIADOS: JOSE ANTONIO E ARTUR BORGES  

OBRIGADO PELA ATENÇÃO. UMA BOA EPOCA 2012/2013 PARA TODOS E VIVA O RUGBY!!!!!!! 

www.mortaguasport.com/rugby          rugbymortagua@gmail.com              Tel 231927470 (CIE) 

http://www.mortaguasport.com/rugby
mailto:rugbymortagua@gmail.com

