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REGRAS PARA A UTILIZAÇÃO DE ATLETAS MENORES DE 18 ANOS EM 

JOGOS DA CATEGORIA ADULTO DE ALTO RENDIMENTO 

 

 
Recomendamos que jogadores M18 não joguem no alto rendimento adulto. 

As recomendações são para que os jogadores M18 que não têm condições de jogar com 

categorias menores, jogar o alto rendimento adulto em qualquer posição que não seja 

primeira linha. (Exceto no Rugby Sevens) 

 

Nestas circunstâncias, o seguinte deve ser considerado para a inclusão dos atletas em jogos de 

competição:  

a. Documento do jogador M18 que irá jogar no alto rendimento adulto constando o 

consentimento dos riscos de jogar com adultos que possam ser mais fortes e ter 

melhores condições físicas que ele; 

b. Declaração escrita de consentimento dos pais ou responsável legal; 

c. Atestado de um médico com conhecimentos das demandas do Rugby alto rendimento 

constando que o atleta está em condições físicas para jogar com o alto rendimento 

adulto baseada em uma avaliação musculo-esquelética e outras avaliações adequadas; 

d. Declaração de um treinador que tenha conhecimentos sobre atributos físicos e riscos 

para se jogar no alto rendimento adulto, com o consentimento de que o jogador tem 

habilidades e experiência para jogar com o alto rendimento adulto; e 

e. Outros consentimentos, acordos e confirmações (caso haja) podem ser requeridos pelo 

Clube, ou Federação Estadual pelo o nosso departamento jurídico. 

 

 

Recomendações para jogadores M19, mas não para M18, para jogar no alto rendimento adulto 

em qualquer posição incluindo primeira linha. Nestas circunstâncias, o seguinte deve ser 

considerado para a inclusão do atleta em competição: 

 

a. Documento do jogador que irá jogar o alto rendimento adulto na primeira linha 

constando o consentimento de qualquer risco associado a jogar com os adultos que 

possam ser mais fortes e ter melhores condições físicas que ele; 

b. Atestado de um médico com conhecimentos do esporte de alto rendimento constando 

que o atleta está em condições físicas para jogar com o alto rendimento adulto na 

posição de primeira linha baseada em uma avaliação musculo-esquelética e outras 

avaliações adequadas; 

c. Declaração de um treinador que tenha conhecimentos sobre atributos físicos e riscos 

para se jogar no alto rendimento adulto, com o consentimento de que o jogador tem 

habilidades e experiência para jogar com o alto rendimento adulto como primeira linha; 

e 

d. Sabe-se que a primeira linha (pilar e hooker) no Rugby potencialmente carrega um 

aumento no risco de lesão em relação ao scrum. Portanto, é recomendável processos e 

critérios mais rígidos para que esta posição seja aplicada nesta situação.  

e. Outros consentimentos, acordos e confirmações (caso haja) podem ser requeridos pelo 

Clube, ou Federação Estadual para o nosso departamento jurídico. 

 

Um jogador M18 não deve, sob nenhuma circunstância, jogar no alto rendimento adulto 

na primeira linha. 
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