
EMENDA à LEI 19.10.b) – Encaixe na formação ordenada – Julho 2019 

A World Rugby alterou a redacção da lei 19.10.b) de modo a proibir uma acção perigosa 
que ocorria durante a sequência de encaixe na formação ordenada. 

A acção, conhecida nos meios anglo-saxónicos por axial loading, ou carga axial em 
português, consiste no talonador encostar o topo da sua cabeça no ombro do talonador 
adversário entre as vozes “liga” e “forma” dadas pelo árbitro durante a sequência de 
encaixe na formação ordenada. Esta acção, aparentemente inofensiva, conduz a que o 
peso de cada pack seja, pela oposição do ombro do respectivo adversário, suportado 
pelo pescoço de cada talonador, provocando uma elevada, excessiva e, portanto, 
perigosa tensão e compressão. 

Com a nova redacção da lei, passa a ser proibido haver contacto de cabeças e ombros 
entras as duas primeiras linhas até à voz de “forma!”.  
 
Na primeira infracção a sanção será um pontapé livre contra a equipa infractora. Na sua 
repetição passará a ser penalizada com pontapé de penalidade. Em caso de reincidência 
a equipa infractora fica sujeita a penalização com cartão amarelo, de acordo com o 
previsto nas Leis do Jogo. 
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Imagem retirada e adaptada de www.rugbypass.com  



Imagem retirada de www.world.rugby/news/435760?lang=en  

Imagem aérea de uma formação ordenada a demonstrar a 
carga axial sobre o pescoço do talonador ainda antes do 

encaixe das 1ªs linhas  



Antiga redacção da Lei 19.10:  
 ENCAIXE 
10. Quando ambas as equipas estiverem enquadradas, estáveis e estacionárias, o árbitro 
diz “baixa”. 
 a. Caso ainda o não tenham feito, as primeiras linhas devem então adoptar  
 uma posição agachada. As suas cabeças e ombros não podem estar abaixo 
 do nível das suas ancas. Esta posição é mantida durante toda a formação 
 ordenada. 
 b. As primeiras linhas baixam, encostando orelha com orelha e com as 
 cabeças colocadas à esquerda da cabeça do opositor directo, de modo a 
 evitar que os jogadores estejam formados testa com testa. 
Sanção: pontapé livre. 

Substituída pela nova redacção da Lei 19.10.b): 

ENCAIXE 
10. Quando ambas as equipas … 
 b. As primeiras linhas baixam com as cabeças dos jogadores colocadas à 
 esquerda da cabeça do opositor directo, de tal modo que a cabeça de um 
 jogador não esteja em contacto com o pescoço ou ombros de um adversário. 
Sanção: pontapé livre. 


