
Legea 3 : Numărul jucătorilor – Echipa 
3.4 Jucători desemnaţi pentru substituiri 

Echipelor naţionale le este permis să nominalizeze până la opt jucători pentru 
înlocuiri/substituiri 

LEGEA CURENTĂ 

3.4 Jucători desemnaţi pentru substituiri 

O federaţie poate nominaliza pentru jocurile internaţionale până la şapte jucători pentru 

înlocuiri/substituiri. 

LEGEA MODIFICATĂ 

3.4 Jucători desemnaţi pentru substituiri 

O federaţie poate nominaliza pentru jocurile internaţionale până la opt jucători pentru 

înlocuiri/substituiri. 

Atenţie – Legea test 3.4 va fi aplicată începând cu fereastra de jocuri internaţionale din 

noiembrie 2012 

Legea 3 : Numărul jucătorilor – Echipa 
3.4 Jucători desemnaţi pentru substituiri (pentru jocul de rugby în 7) 

Legea specifică pentru rugby în 7 cu privire la înlocuitori/substituţi – începând 
cu 1 iunie 2012 

LEGEA CURENTĂ 

3.4 Jucători desemnaţi pentru substituiri 

O echipă nu poate nominaliza mai mult de 5 înlocuitori/substituţi. 

O echipă poate înlocui sau substitui până la 3 jucători. 

LEGEA MODIFICATĂ 

3.4 Jucători desemnaţi pentru substituiri 

O echipă poate nominaliza până la cinci înlocuitori/substituţi. 

O echipă poate înlocui sau substitui până la cinci jucători. 



Legea 4 : Echipamentul jucătorilor 
Jucătorii pot purta dispozitive GPS 

Consiliul a confirmat faptul că dispoziţiile actuale referitoare la hotărârile Federaţiilor în privinţa 

utilizării echipamentelor GPS vor continua. Detalii pot fi obţinute din partea Departamentului de 

Servicii Tehnice al IRB. 

Legea 4 : Echipamentul jucătorilor 
4.2 Articole suplimentare speciale pentru femei 

Jucătoarele au permisiunea de a purta colanţi 

Legea curentă 4.2 devine 4.2(a) 

Se adaugă 4.2(b) 

Jucătoarele pot purta sub şort şi jambiere colanţi lungi din amestec de bumbac, cu o singură 

cusătură pe interiorul piciorului. 

Legea 4 : Echipamentul jucătorilor 
4.3 Crampoane 

Configuraţie unică aprobată pentru perioada de test 

Configuraţia unică de mai jos a fost aprobată pentru perioada de test: 

 

Legea 6 : Oficialii jocului 
6.A.6 Consultarea arbitrului cu ceilalţi 

Extinderea jurisdicţiei arbitrului video 

Consiliul a aprobat modificarea potrivit căreia atribuţiile arbitrului video vor fi extinse. Testele vor 

avea loc în câteva competiţii, iar protocoalele vor fi emise la o dată ulterioară.  



Legea 9 : Modalităţi de a marca 
9.B.1 Executarea transformării 

Transformarea trebuie să fie executată într-un interval de 90 de secunde de la 
marcarea încercării 

LEGEA CURENTĂ 

9.B.1 Executarea transformării 

(e) 

Şuterul trebuie să execute lovitura într-un interval de un minut din momentul în care el şi-a 

manifestat intenţia de a şuta. Intenţia este semnalată prin sosirea suportului sau a nisipului, sau 

când jucătorul marchează locul pe pământ. Jucătorul trebuie să execute lovitura în acest minut 

chiar dacă balonul se rostogoleşte şi trebuie reaşezat. 

Sancţiune: Va fi interzisă executarea loviturii dacă aceasta nu se face în timpul prevăzut  

LEGEA MODIFICATĂ 

9.B.1 Executarea transformării 

(e) 

Şuterul trebuie să execute lovitura într-un interval de un minut şi treizeci de secunde (nouăzeci de 

secunde) din momentul marcării unei încercări. Jucătorul trebuie să execute lovitura într-un minut 

şi treizeci de secunde chiar dacă balonul se rostogoleşte şi trebuie reaşezat. 

Sancţiune: Va fi interzisă executarea loviturii dacă aceasta nu se face în timpul prevăzut  

Legea 12 : Înainte sau pasa înainte 
12.1 Rezultatul unui înainte sau al unei pase înainte 

Repunere rapidă după un înainte sau după o pasă înainte 

Se adaugă 12.1(e) 

Înainte sau pasă înainte ieşite în margine. Când balonul iese în margine dintr-un înainte sau 

dintr-o pasă înainte, echipa nevinovată va avea posibilitatea să aleagă între o margine pe locul 

unde balonul a traversat linia de margine sau o grămadă ordonată pe locul unde a avut loc 

greşeala. Echipa nevinovată îşi poate exercita prima opţiune prin execuţia unei repuneri rapide. 

Legea curentă 12.1(e) devine 12.1(f) 



Legea 16 : Grămada spontană 
16.7 Nefinalizarea grămezii spontane 

Cinci secunde pentru a juca balonul din spatele unei grămezi spontane 

Se adaugă 16.7(c): 

Când balonul a fost câştigat în mod clar de către una dintre echipe la o grămadă spontană şi 

balonul este disponibil pentru a fi jucat, arbitrul va spune “Joacă!”, după care balonul trebuie jucat 

într-un interval de cinci secunde. Dacă balonul nu este jucat în intervalul de cinci secunde, arbitrul 

va acorda o grămadă ordonată, introducerea aparţinând echipei care nu avea posesia la grămada 

spontană. 

Legea 19 : Margine şi aliniament 
19.2 Repunerea rapidă 

Poziţia jucătorului care repune în cazul unei repuneri rapide 

LEGEA CURENTĂ 

19.2 Repunerea rapidă 

(b) 

Pentru o repunere rapidă, jucătorul se poate afla oriunde, în afara câmpului de joc, între locul în 

care balonul a ajuns în margine şi propria linie de ţintă.  

 



LEGEA MODIFICATĂ 

19.2 Repunerea rapidă 

(b) 

Pentru o repunere rapidă, jucătorul se poate afla oriunde, în afara câmpului de joc, între linia de 

repunere şi propria linie de ţintă. 

 

Legea 20 : Grămada ordonată 
20.1 Formarea grămezii ordonate 

Secvenţa de angajare modificată 

LEGEA CURENTĂ 

20.1 Formarea grămezii ordonate 

(g) 

Arbitrul va spune „crouch” apoi „touch” Cele două linii întâi se apleacă şi, folosind braţul exterior, 

fiecare stâlp atinge umărul stâlpului advers. Stâlpii îşi vor retrage apoi braţele. Arbitrul va spune 

apoi „pause”. După o pauză, arbitrul va spune „engage”. Apoi, cele două linii întâi se pot angaja. 

„engage” nu este o comandă, ci o indicaţie că liniile întâi pot intra în contact atunci când jucătorii 

sunt pregătiţi. 

LEGEA MODIFICATĂ 

20.1 Formarea grămezii ordonate 

(g) 

Arbitrul va spune „crouch” apoi „touch” Cele două linii întâi se apleacă şi, folosind braţul exterior, 

fiecare stâlp atinge umărul stâlpului advers. Stâlpii îşi vor retrage apoi braţele. Arbitrul va spune 

apoi „set”, atunci când cele două linii întâi sunt pregătite. Apoi, cele două linii întâi se pot angaja. 

„Set” nu este o comandă, ci o indicaţie că liniile întâi pot intra în contact atunci când jucătorii sunt 

pregătiţi 

Legea 21 : Lovituri de pedeapsă şi libere 
21.4 Opţiuni şi obligaţii privind lovitura de pedeapsă şi cea liberă 

Alternativa unei margini 



Se adaugă 21.4(b) 

(b)  

Alternativa unei margini. O echipă care beneficiază de o lovitură de pedeapsă sau liberă la o 

margine poate să aleagă o nouă margine, aceeaşi echipă având repunerea. Aceasta este o 

completare a opţiunii pentru grămadă ordonată.  

Articolele Legii curente 21.4(b) – (k) devin (c) – (l) 

	  

	  


