Харта на
Играта
Включва основните ценности на "Ръгби Свят"

Харта на Играта

Увод
Игра възникнала като обикновено развлечение се епревърнала в глобална
мрежа, около която са изградени огромни стадиони, създадена е сложна
административна структура и установени комплексни стратегии.
Освен играта и съответните спомагателни структури, ръгби обхваща редица
социални и емоционални категории, като мъжество, лоялност, спортсменство,
дисциплина и работа в екип. Настоящата харта дава контролния списък, на
основата на който се оценяват начина на игра и поведението.
Предназначението на хартата е да гарантира запазването на уникалния облик
на играта Ръгби, както на терена, така и извън него.
Хартата включва основните принципи на ръгби свързани с играта и треньорската
практика, както и създаването и прилагането на нейните закони. Надяваме се, че
настоящата Харта, която е важно допълнение към Законите на играта, ще установи
стандартите за тези, които участват в ръгби на всички
нива.
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ПОЧТЕНОСТ
ЕМОЦИЯ
СОЛИДАРНОСТ
ДИСЦИПЛИНА
УВАЖЕНИЕ

Харта на Играта

Принципи на играта
УВОД
Легендата за Уилям Уеб Елис, за който се предполага че първи е взел в ръце футболна
топка и спринтирал с нея, упорито е надживяла безкрайните ревизионистки теории
от онзи далечен ден през 1823 г в училището на гр. Ръгби. До известна степен,
възникването на играта в следствие на едно смело нарушение има своята логика.
На пръв поглед е трудно да се определят ръководните принципи на такава игра, която
за страничния наблюдател изглежда като комплекс от противоречия. Например,
абсолютно приемливото демонстративно оказване на краен физически натиск върху
съперника в опит за отнемане на топката, но без умисъл за причиняване на травма.
Съществуват ограничения, в рамките на които действат играчите и съдиите, а
именно способността да се направи онази тънка разлика, както и личната и
колективна дисциплина и контрол, на които се основава кодексът на поведението.

ДУХ
Играта ръгби в голяма степен дължи своя облик на факта, че се практивува при
строго съобразяване с буквата и духа на нейните правила. Отговорността за
спазването на правилата не е задължение на отделно лице, тя обхваща треньорите,
капитаните, играчите и съдиите.

13

WORLD RUGBY

Почтеност

Почтеността заема централно място в
основата на играта и се постига чрез
честна
и спортменска игра
WORLD RUGBY

Харта на Играта

Принципи на играта
Духът на играта живее именно благодарение на дисциплината, контрола и взаимното
уважения, и в условията на толкова физически комплексна игра като ръгби, тези
качества изковават другарството и чувството за феър плей, които са съществено
важни за непрестанния успех и съществуването на играта ръгби.
Може би тези традиции и ценности са старомодни, но те са издържали
изпитането на времето, и тяхното значение за бъдещето на играта във всички нива
е не по-маловажно, отколкото е било в течение на цялото й продължително и
необичайно минало. Принципите на ръгби са основни елементи, на които се
основава играта, те позволяват на участниците незабавно да определят характера
на играта и това, което я отличава като спорт.

ЦЕЛ
Целта на играта се състои в следното: два отбора, всеки от петнадесет играчи,
съблюдавайки честната игра съгласно правилата и спортния дух, трябва чрез
придвижване с топка в ръце, подавайки си топката, шутирайки я с крак, да
отбележат възможно по-голям брой точки.
Ръгби се практикува в цял свят от мъже, жени, както и от момчета и момичета.
Над три милиона души на възраст между 6 и 60 години редовно вземат участие
в тази игра
Широкото разнообразие на уменията и физическите изисквания необходими за
играта означава, че на всяко от нейните нива могат да участват играчи с различен
ръст, телосложение и физически качества.
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Емоции
Ръгбистите се отличават със страсттж и
ентусиазма към своята игра. Ръгби предизвиква
възторг, емоционална привързаност и чувство на
принадлежност към световното ръгби семейство.

Харта на Играта

Принципи на играта
Борба и продължителност на играта
Борбата за овладяване на топката е един от ключовите моменти в играта
на ръгби. Такава борба може да възниква по време на играта в няколко
различни форми:
• при контакт,
• в обща игра,
• при възобновяване на играта чрез схватки, странични хвърляния и
началните удари.
Борбата е балансирана по начин, който поощрява по-техничните умения,
демонтрирани в предходните действия. Например, отборът е принуден да
изчиства топката в тъч, ако той е неспособен да поддържа играта, поради което
той няма право на изпълнение на страничното хвърляне. Аналогично, отборът,
който е изтървал топка напред или е подал напред, няма право на въвеждане на
топката в последвалата схватка. По този начин, преимуществото трябва винаги да
остава за този отбор, който въвежда топката, въпреки че и тук, отново всички
области на играта се разиграват в рамките на справедливото съревноване.
Целта на отбора владеещ топката е да поддържа продължителното й владение,
като не я отстъпва на противниковия отбор, и с точни технически умения да
продължи движението си напред и да отбележи точки. При невъзможност да
постигне това, отборът губи владение на топката в полза на противниковия отбор
в резултат на своя грешка или в резултат на качествена противникова защита.
Борбата и продължителност, успех или неуспех.
Докато единият отбор се опитва да запази владението на топката,
противниковият отбор се стреми да завладее топката. Това гарантира
съществения баланс между продължителността на играта и продължителността
на владението на топката. Този баланс между борбата и продължителността е в
сила както при разиграването на стандартните комбинации, така и в открита
игра.
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Солидарност

Ръгби създава дух на обединение, който поражда
приятелства за цял живот, другарство, работа в екип и
вярност, която преминава границите на културните,
географските, политическите и религиозните различия.

Харта на Играта

Принципи на
правилника
Правилата на Играта се основават на следните принципи:

СПОРТ ЗА ВСИЧКИ
Правилата дават възможност на играчите с различни физически данни, умения,
пол и възраст да участват в контролируема, състезателна и приятна среда на
собственото си техническо ниво. Всички, които практикуват ръгби са длъжни да
имат ясна представа за правилата на Играта и да ги разбират.

ЗАПАЗВАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА
Правилата гарантират запазването на отличителните характеристики на ръгби
чрез изпълнението на отсъдените схватки, страничните хвърляния, мауловете,
спонтанните схватки, началните и възобновителните удари. Както и ключовите
елементи, свързани с борбата и продължителността - подаването назад и
блокиранията.
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Дисциплина

Дисциплината е неделима част от играта, както на
терена, така и извън него, тя се изразява чрез спазване
на правилата, наредбите и основните ценности на ръгби.

Харта на Играта

Принципи на
правилника
УДОВОЛСТВИЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ
Правилата определят рамките на играта, за да бъде тя приятна за играчите и за
зрителите. Ако, в отделни случаи, тези цели станат несъвместими, удоволствието и
развлечението се запазват като на играчите се дава пълна свобода да демонстрират
своите умения. За постигане на точния баланс, правилата подлежат на постоянно
преразглеждане.

ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА
Всички играчи имат преимущественото задължение да спазват правилата и да
уважават принципите на честната игра.
Правилникът следва да се прилага по начин, който гарантира съответсвие
между играта и принципите на ръгби. Съдията и неговите странични помощници
могат да постигат това чрез справедливост, последователност, възприемчивост
и управление на високо ниво. На свой ред, отговорността на треньорите,
капитаните и играчите се изразява в уважение към авторитета на официалните
ръководители на срещата.
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Уважение
Уважението към съотборниците, съперника,
официални ръководители на срещата и всички
участващи в играта, има първостепенно значение.

Харта на Играта

Заключение
Ръгби е ценен спорт за мъже и жени, момчета и момичета. Ръгби развива
способност за работа в екип, разбиране, сътрудничество и взаимно уважение
между спортистите. В основата на ръгби завинаги ще останат удоволствието от
участието; мъжеството и уменията, изисквани от играта; любов към отборните
спортове, които обогатяват живота на тези, които ги практикуват и приятелството
за цял живот, скрепено от общия интерес към играта.
Именно благодарение, а не въпреки интензивните физически и атлетически
характеристики на ръгби, живее този прекрасен дух на приятелство преди и след
срещата. Старата традиция играчите от противниковите отбори прекарват
приятно заедно извън терена и в социален аспект, си остава в основата на играта.
Ръгби се превърна в напълно професионален спорт, но съхрани духа и
традициите на развлекателната игра. Във време, когато много традиционни
спортни качества губят значението си или даже са застрашени, ръгби с право
се гордее със способността си да запази високите стандарти на спортното
майсторство, етичното поведения и честната игра. Надяваме се, че настоящата
Харта ще спомогне за укрепването на тези непреходни ценности.
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