A Szabály játékvezetői alkalmazása
mélyfogás és nyílt tolongás során
(www.irb.com) 2008. június 4. Szerda
Minden mérkőzésre alkalmazandó szabályok június 1től.
Az IRB ma megerősítette azt, amit a Tanács éves
megbeszélésén már májusban meghatározott, és
amelyről a Szövetségeket levélben értesítette, hogy a
mérkőzés játékvezetőjének alkalmazni kell a Mélyfogás
(15. Szabály) és Nyílt tolongás (16. Szabály) szabályait
a Szabálykönyvben leírtakkal összhangban.
A kiküldött levél tartalmaz továbbá a Szabályok más
területeire vonatkozó előírásokat is és egy DVD-t is,
amely jól mutatja a Tanács követelményeit.
Minden Szövetséget megkértek, hogy gondoskodjon arról, hogy az előírásokat a válogatott
edzők, játékvezetők vezetői és az IRB minősítéssel rendelkező játékvezetők is megkapják. Az
előírások 2008. június 1.-től minden nemzetközi mérkőzésre vonatkoznak.
15. Szabály – Mélyfogás
Nyilvánvalóvá vált, hogy azok a játékosok, akik a földre kerülnek, túl vagy rá a labdát
birtoklóra, azok szándékosan elzárást hajtanak végre. Alkalmanként tartják ezt a pozíciójukat
és nem mozdulnak el onnan, ezzel megsértve a Szabályokat. Azok a játékosok, akik a földre
mennek, vagy ráfekszenek a játékosra a fogás után, megakadályozzák az ellenfelet abban,
hogy a labdáért küzdjenek. Ezekre az esetekre ad választ a 15.6 (g) szabály és a 15.7 (d)
Szabály.
Megkérjük a játékvezetőket, hogy legyenek figyelmesebbek ilyen esetekben a játék során, és
biztosítsák mindkét csapat számára az egyenlőséget, és egyformán kezeljék a csapatokat
ezekben a szituációkban.
16. Szabály – Nyílt tolongás
Általános gyakorlattá vált, hogy a nyílt tolongásban résztvevő játékosok a kezüket használják,
hogy felvegyék a labdát és csomagot alakítsanak ki. Ugyancsak nyilvánvaló, hogy a labdát
birtokló csapat játékosai használják kezüket a nyílt tolongásban, amikor a védekező csapatot
felszólítják, hogy hagyja békén a labdát.
16.4 (d) Szabályt alkalmazni kell mind a védekező, mind a támadó csapattal szemben.
20. Szabály – Labda bedobása zárt tolongásba
Az IRB Játékszabályokkal foglalkozó csoportjának tolongás működéséért felelős társasága
által a Tanácsnak benyújtott észrevétele az, hogy az irányító nem teljesíti azt az elvárást,

miszerint a labdát az alagút középvonalába kell bedobni. Az erre vonatkozó szabályokat a
20.6 (d) Szabályrészben olvasható.
A Tanács elfogadott egy határozatot, amely 2008. június 1.-től kezdve minden tolongás
odaítélésekor érvényes. A tolongás első sorának összeengedésének menetét megelőzően a
játékvezetőnek emlékeztetnie kell az irányítót a kötelezettségeire és azután a bedobást
megelőzően a tolongás középvonalánál helyezkedik el, merőlegesen a tolongásra.
4. Szabály – Játékosok öltözéke
A Játékszabály 4.5 (a), (b) és (c) pontja meghatározza a játékosok öltözékével kapcsolatos
ellenőrzést. A 12-es Szabályzat leírja mit szabad és mit nem szabad hordaniuk a játékosoknak.
A Tanács elfogadta a következőket:
2008. június 1.-től minden nemzetközi mérkőzésen a játékosok öltözékének ellenőrzése
megtörténik az öltözőkben, amikor a stoplikat is ellenőrzik. Továbbá a két asszisztens
játékvezető végrehajt egy másik ellenőrzést is az öltözékeken, amikor a játékosok a játékos
kijáróban vannak, és mielőtt a pályára mennének.
A 12-es Szabályzat bármilyen megsértése a mérkőzés során a Játékszabály 4.5 (c) pontjába
tartozó következménnyel jár és a szabálytalan játékost azonnal leküldik a pályáról.

Videó anyag a fent leírtakhoz a http://www.opticon.hu/rugbyanyag/jv.htm oldalon
„Mérkőzésprotokolok-szabályértelmezéshez” néven található!

