
EL RUGBIEL RUGBIEL RUGBIEL RUGBI    
    
    

1.1.1.1.----    BREU HISTÒRIA.BREU HISTÒRIA.BREU HISTÒRIA.BREU HISTÒRIA.    
    
Per trobar els antecedents del rugbi ens hem de remuntar a l’antiga Roma, on els jocs de lluita i de 
pilota eren molt populars. Entre aquests cal destacar 
l’harpastrumharpastrumharpastrumharpastrum, que amb el pas del temps va anar evolucionant fins 
a convertir-se en la soulesoulesoulesoule, un altre joc molt popular a l’edat 
mitjana. Practicat a Anglaterra i al nord de Franca, enfrontava 
dos pobles veïns en una lluita sense regles amb l’objectiu de dur 
una pilota a una meta o porteria adversària escollides amb 
anterioritat.  
Però la versió més romàntica explica que un nen de setze anys, 
William Webb Ellis, estudiant de l’escola pública de la ciutat de Rugbi, l’any 1823, contradient les regles 
del futbol del seu temps, va agafar alegrement la pilota amb les mans i va córrer fins a la porteria 
adversària per deixar-la a la línia de gol. Durant molt de temps cada escola o ciutat tenia les seves 
pròpies regles, fins que la Federació Anglesa, fundada el 1871, va unificar-les. Aquell mateix any es va 
produir el primer partit internacional, que enfrontà les seleccions anglesa i escocesa. El rugbi es va 
estendre ràpidament pel domini britànic (illes i colònies) per introduir-se posteriorment al continent 
europeu a través de França. 
La Federació Espanyola de Federació Espanyola de Federació Espanyola de Federació Espanyola de Rugbi Rugbi Rugbi Rugbi es va fundar el 1923, després que Baldiri Aleu, estudiant de medicina 
de Montpellier, portés aquest esport de França i fundés la Unió Esportiva Santboiana l’any 1920. 
 
 
SABIES QUE...?SABIES QUE...?SABIES QUE...?SABIES QUE...?    
1/ Hi ha jugadors de rugbi que porten proteccions com ara una cinta al cap per evitar lesions a les orelles 
en la melé o els protectors bucals per protegir les dents en els contactes. 
2/ El calçat que s’utilitza per jugar són botes de tacs semblants a les del futbol. Els davanters les 
porten més altes per protegir els turmells de les trepitjades. 
3/ Les protestes dels jugadors són sancionades amb l’avançament de 10 m respecte al lloc on s’ha 
produït la falta. 
4/ El torneig de les Sis Nacions és la més famosa i tradicionals. Hi participen 
Anglaterra, Gal·les, Escòcia, Irlanda, França i Itàlia. 

5/ Un partit de rugbi te tres temps: dos disputats al terreny de joc i un tercer en que els jugadors 
d’ambdós equips s’ajunten per dinar, sopar o fer un beure per compartir experiències.  

 

        



EL FLEL FLEL FLEL FLAG RUGBIAG RUGBIAG RUGBIAG RUGBI    
    

2222....----    Què és el flagQuè és el flagQuè és el flagQuè és el flag    rugbi?rugbi?rugbi?rugbi?    
El flag rugbi flag rugbi flag rugbi flag rugbi és un nou concepte de rugbi, és com el rugbi però sense cap contacte físic a l’hora de fer 
placatges. Els jugadors porten un cinturó amb dues 
cintes aferrades amb velcro. Qualsevol forma de contacte pot ser sancionada amb un cop de càstig i/o 
canvi de possessió, a més d’una targeta groga o vermella. 
 
Aquesta modalitat de rugbi és la que practicarem a les classes d’Educacióés la que practicarem a les classes d’Educacióés la que practicarem a les classes d’Educacióés la que practicarem a les classes d’Educació    
FísicaFísicaFísicaFísica. Quan la gent no disposa de cintes de flag rugbi es pot jugar amb la regla del tocat regla del tocat regla del tocat regla del tocat (Touch rugbiTouch rugbiTouch rugbiTouch rugbi), 
d’aquesta manera també s’evita el contacte físic propi dels placatges. 
 

Com es Com es Com es Com es col·loccol·loccol·loccol·loca el cinturó amb les cintes de Fla el cinturó amb les cintes de Fla el cinturó amb les cintes de Fla el cinturó amb les cintes de Flag rugbi?ag rugbi?ag rugbi?ag rugbi?    
    

                          
 

CORRECTECORRECTECORRECTECORRECTE    
 

                         
 

INCORRECTEINCORRECTEINCORRECTEINCORRECTE    
  



3.3.3.3.----    REGLAMENT BÀSIC DEL FLAG RUGBIREGLAMENT BÀSIC DEL FLAG RUGBIREGLAMENT BÀSIC DEL FLAG RUGBIREGLAMENT BÀSIC DEL FLAG RUGBI    
    

- FalFalFalFaltes i tes i tes i tes i sancions:sancions:sancions:sancions: 
 

FALTAFALTAFALTAFALTA SANCIÓSANCIÓSANCIÓSANCIÓ 
-Placatge (tapping, llevar una cinta) amb contacte 
físic 

-Cop de càstig i/o canvi de possessió 

-Agafar la camiseta del jugador amb pilota -Cop de càstig i/o canvi de possessió 
-Copejar una pilota amb el peu quan està al terra -Cop de càstig 
-Passada endavant -Canvi de possessió (Noltros farem una MELÉ 

per aproximar-nos  més al joc real) 
-Infraccions repetides d’un jugador o contacte 
intencionat 

-Targeta groga (5 minuts sense jugar) 

-Contacte intencionat greu -Targeta vermella (expulsió) 
 

- Accions pròpies del joc:Accions pròpies del joc:Accions pròpies del joc:Accions pròpies del joc: 
 

ACCIÓACCIÓACCIÓACCIÓ CONSEQÜÈNCIACONSEQÜÈNCIACONSEQÜÈNCIACONSEQÜÈNCIA 
- L’equip defensor realitza el sisè placatge” - Canvi de possessió 
- L’equip defensor roba la pilota - Canvi de possessió 
- Fora de banda - Toc o touche 
- Assaig -Servei  des de mig camp amb un xut de l’equip 

que ara ataca 
- Placatge (tapping) - “Roll-ball”: l’equip defensor torna a la zona de 

placatge i posa la pilota en joc amb una passada 
enrere amb el peu. Els defensors es situen a 5 
metres 

-El portador de la pilota cau - Canvi de possessió 
 
 

                        Melé              Melé              Melé              Melé                                                                                                      ToucheToucheToucheTouche    

 


