
Nézzük együtt a világbajnoki döntőt!

Szombaton Cardiffban Fran
ciaország és Ausztrália váloga
tottja játssza a világbajnoki 
döntőt. A sportág kedvelői kö
zül többen az elmúlt napokban, 
hetekben az Eurosporton rend
szeresen figyelték a sorozat 
mérkőzéseit, maguk is a játék 
jó ismerőivé váltak. A Sport
lexikon anyagának felhaszná
lásával készült összeállítá
sunkkal azok számára (is) sze
retnénk hasznos információk
kal szolgálni a játék elemeiről, 
akik ritka követői a sportág
nak.

A rövid történeti áttekintés
ből kiderül a több mint száz
éves sportág rövid története is.

A játék célja, hogy az egyik 
csapat a tojás alakú labdát be
vigye az ellenfél alapvonala 
mögé, vagy ha a labda már az 
alapvonal mögé került, azt ke
zével vagy mellével a föld felé 
nyomja, illetve a labdát a leve
gőben elrúgva a kapufák között 
és a keresztléc felett továbbítsa 
a találati vonal mögé.

Már az ókorban ismerték az 
olyan játékokat, amelyekben a 
két csoport között az volt a cél, 
hogy a labdát, vagy a labdához 
hasonló valamilyen tárgyat 
meghatározott helyre juttas
sák. A középkorban az ilyen já
tékokban egy-egy közösség la
kói vettek részt. A játék két fa
lu között félúton kezdődött és a 
labdát valamelyik falu bejára
tához kellett eljuttatni. A XIX. 
század elején Angliában kez
dett népszerűvé válni a lábbal 
rúgott labdajáték. 'Minden is
kola igyekezett a maga adott
ságainak megfelelő játékszabá
lyokat kialakítani. Általában 
valamennyi iskolai szabályban 
szerepelt, hogy a labdát lábbal 
kell továbbítani azzal a céllal, 
hogy az a felállított két oszlop 
közé jusson el. Egykori leírások 
szerint 1823-ban egy ilyen ta
lálkozón a Warwick grófság
ban fekvő Rugby városában az 
egyik játékos kézzel fogta meg 
a labdát, és a kezében cipelve 
igyekezett megközelíteni az el
lenfél kapuját. A felháborodott 
ellenfél játékosai utána futot
tak és leteperték a földre, mert 
a labda kézben cipelése egészen 
szokatlan látvány volt.

Ez adta az ötletet a szabá
lyok módosításához. Lassan
ként Rugby város valamennyi 
iskolájában ezt az új szabályt 
kezdték alkalmazni, de voltak 
olyan iskolák, amelyek nem 
voltak hajlandók tudomásul 
venni az új szabályt. így a 
XIX. század második felében 
a két irányzat kettévált. Vol
tak, akik csak lábbal rúgták a 
labdát -  ebből lett a mai lab
darúgás -, és voltak olyanok, 
akik a Rugby városában ki
alakult játékot űzték, vagyis a 
mai rögbit.

A rögbi első írott játékszabá
lyait 1862-ben tették közzé és 
ezeket először 1875-ben módo
sították. Több kisebb-nagyobb 
változtatás után a mai játék- 
szabályok 1964 óta vannak ér
vényben. A rögbi több válfaja 
ismeretes. Van olyan játék, 
ahol egy csapat 15, majd egy 
másik, ahol 13, ahol 8 és ahol 7 
játékosból áll. (A mostani vi
lágbajnokságot a 15 fős csapa
toknak írták ki.)

A játéktér hossza 95-100 m, 
szélessége 65-69 m. A játéktér
nek füvesnek vagy puha talajú
nak kell lennie, hogy a talaj 
esés közben csökkentse a sérü
lés veszélyét. Mindkét oldalon a 
hátsó vonalat találatvonalnak 
is nevezik. A találatvonal köze
pén mindkét térfélen kapuk 
vannak, amelyek a H betűhöz 
hasonlítanak. Az oldalkapufák 
magassága körülbelül 4 m, a 
két kapufa közötti távolság 5.65 
m. Az oldalkapufákra a talajtól 
3 m magasra teszik a keresztlé
cet. A labda tojás alakú, bőrből 
vagy műanyagból készül, 
hossza 27.9-29 cm, kerülete a 
labda legszélesebb részén 
61-64.1 cm, tömege 382-425 g.

A játékosok felszerelése 
nagyjából megegyezik a labda
rúgókéval, egyedül a mez készül 
erősebb anyagból, és a vállrészt 
még külön megerősítik. A játék 
két 40 perces félidőből áll 5 per
ces pihenővel. Játék közben a 
kísérlet akkor sikeres, ha a játé
kos az ellenfél találati területére 
beviszi a labdát és ott leteszi a 
földre, vagy ha a labda ott fek
szik, azt kezével vagy mellével a 
föld felé nyomja. Ez 4 pontot ér.

Ezt követően annak a csa
patnak, amely a 4 pontot elérte, 
joga van a labdát lábbal továb
bítani a két kapufa között a ke
resztléc felett. Ennek sikeres 
elvégzése újabb 2 pontot jelent. 
A csapat 3 pontot kap akkor, 
ha a labdát a levegőben elrúgva

a kapufák között és a kereszt
léc felett továbbítja a találati 
vonal mögé. Ugyancsak 3 pont 
jár, ha a labdát büntető- vagy 
szabadrúgásból az előző módon 
a találati vonal mögé juttatják. 
A játékos a labdát kézben vihe
ti, de átadni csak hátrafelé sza
bad. A szabályok megengedik a 
közvetlen táma
dást, de csak a lab
dát birtokló játé- § 
kos ellen.
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Kapja el a pillanatot!
Minolta fotópályázat a Nemzeti Sportban

I k ü ls ő s  fo tó r ip o r te r e  le h e t!J á t s s z o n  v e lü n k , Ö n  is a  SfHMl k ü ls ő s  fo t ó r ip o r t e r e  le h e t!
Kapja el a  pillanatot, örökítse meg a sport varázslatos pillanatait! Válogasson régi felvételei között, vagy 

készítsen újakat! Egy pályázó több felvétellel, vagy akár képsorozattal is jelentkezhet. (A beküldött képeket 
kérésre visszaküldjük.)

Küldje be kedvenc, sporttém ájú felvételét, .amellyel értékes nyereményekhez juthat. A  pályázat legjobbjai
nak szerkesztőségünk rendszeres munkalehetőséget biztosít! A legjobb felvételeket m ár a pályázat lezáródá
sa előtt közöljük lapunkban! Az értékelést a magyar sportfotóstársadalom  legjobbjai végzik.
A pályázatok beküldési határideje: 1999. december 10. Cím: 1399 Budapest, Pf. 701/437 .

Eredményhirdetés: 1999. decem ber 17.
Díjazás:

1. díj: 120 0 0 0  forint értékű Minolta fényképezőgép (Dynax 505si) + egyéves NS-előfizetés
2. díj: 100 0 0 0  forint értékű Minolta fényképezőgép (Dynax 404si) + féléves NS-előfizetés
3. díj: 80  000  forint értékű Minolta fényképezőgép (Dynax 303si) + negyedéves NS-előfizetés
A további legjobb ötven kép beküldőjét négy-négy filmmel, a legjobb képek készítőit külsős szerző

déssel is jutalmazzuk. ----------- -----------------------------
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