1. CONTROLUL BALONULUI (C.B.)
Introducere
Executarea elementelor tehnice în condiţii de joc este esenţială dacă jucătorii le
dezvoltă şi le îmbunătăţesc.
Jocul de rugby, necesită continuitate care este dificilă de obţinut dacă nu cumva
jucătorii sunt capabili să controleze balonul în orice situaţie. Ei trebuie să fie capabili să
paseze şi să primească balonul eficient la înălţimi diferite, viteze şi distanţe şi să ştie de
asemenea, de ce şi unde să folosească aceste elemente.
Ei vor ajunge la acest nivel dacă sunt “îmbibaţi” cu antrenamente individuale intensive.
Următorii factori cheie, dacă sunt utilizaţi de-a lungul lecţiilor de antrenament, vor ajuta
jucătorii să-şi îmbunătăţească aceste elemente tehnice.
Pasa





Poartă balonul cu două mâini (în degete), departe de corp, la o înălţime între
piept şi bazin.
Priveşte ţinta. – “TÎNTA LA ÎNALTIMEA UMERILOR”
Balansează balonul uşor lateral; vizează ţinta.
Utilizează încheietura mâinii şi degetele pentru a elibera şi crea forţa şi viteza
necesara pasei.

Prinderea balonului pasat (în alergare)






Creaţi o ţinta, întindeţi-vă către cel care pasează.
Cereţi balonul când este necesar – daţi-i de înţeles purtătorului de balon ca este
sprijinit.
Priveşte balonul din palme când îl prinzi.
Primeşte balonul cu degetele relaxate.
Poarta balonul cu doua mâini departe de corp la o înălţime între corp şi bazin.

Culegerea balonului
 Aleargă către balon, poziţie joasa, privirea la balon.
 Culege cu mana opusa piciorului aflat lângă balon şi acoperă cu cealaltă mana.
 Adopta o adopta o poziţie puternica, cu genunchii îndoiţi, CAPUL SUS.
 Ridica balonul.
 Oferă sau pasează balonul unui jucător de suport.
Atragerea unui adversar (doi la unu)
 Purtătorul de balon aleargă spre apărător
 Unghiul de alergare este spre umărul interior al apărătorului astfel încât sa-l
mutam din poziţia în care voi pasa (ex. atacam umărul drept al adversarului Dacă
vrem sa pasam în dreapta).
 Pasează balonul jucătorului de suport imediat ce apărătorul începe sa se
depărteze de zona în care voi pasa SAU când adversarul este static şi cel ce va
primi balonul este imposibil de atins.

Exerciţiul C.B.1 - Abilitaţi de controlare a balonului
Scop – Familiarizarea jucătorilor cu tehnicile de manipulare a balonului
Echipament – un balon de rugby pe jucător
Strânge balonul şi stai în grid.
Executa oricare dintre exerciţiile de familiarizare după următoarea schema
De exemplu: Rotirea în jurul trunchiului




Roteşte balonul în jurul trunchiului
Roteşte balonul în ambele direcţii fără a-ti atinge trunchiul.
De câte ori poţi sa roteşti balonul în jurul trunchiului în 20 de secunde?

Rotire în jurul gatului, rotire în jurul trunchiului şi rotire în jurul picioarelor
Genunchi, solduri, bate din palme
Arunca balonul în aer şi atinge-ti genunchii înainte de a prinde balonul. Pe măsura ce
abilităţile ţi se dezvolta, atinge-ţi genunchii, şoldurile şi bate din palme înainte să prinzi
balonul.

Exerciţiul C.B. 2 - Număr de pase
Scop – Exersarea pasei după model, dezvoltarea şi îmbunătăţirea abilităţilor de
comunicare
Echipament
Numărul de jucători implicaţi: minimum 10. Baloane: 4. Conuri: 4, ca şi marcaje ale
colturilor. Dimensiunea terenului: 10m×10m.
Jucătorii stau într-un cerc şi sunt numerotaţi de la 1-10 la întâmplare.
Nici un număr consecutiv nu poate sta unul lângă celălalt.
Numărul 1 pasează numărului 2, 2 la 3, până la numărul zece care pasează numărului
1.
Primul grup care termina de 3 runde câştigă.

Variante
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

După fiecare prindere roteşte balonul în jurul trunchiului.
După fiecare prindere pasează balonul printre picioare. (fig. 8)
Urmăreşte balonul şi ia locul celui care primeşte.
Aleargă cu balonul către următorul număr şi îi dă o pasă scurtă, uşoară.
Foloseşte două baloane.
Foloseşte trei baloane.
Foloseşte atât de multe baloane cu cât se poate descurca grupul.

NB. Jucătorii trebuie să ceară balonul pentru a-l anunţa pe purtătorul de
balon unde trebuie ei să alerge.

Exerciţiul C.B. 3 - Familiarizarea (obişnuirea) cu balonul.
Scop – Îmbunătăţirea abilităţilor tuturor jucătorilor de mânuire a balonului
Echipament
Numărul de jucători: perechi. Baloane: 1 pe pereche. Conuri: 4, ca şi marcaje ale
colţurilor. Dimensiunea terenului: 20m×20m.
Alergare şi pasare
După fiecare prindere – trece balonul în jurul trunchiului.
Progresia 1. Pasează balonul printre picioare din faţă spre înapoi şi roteşte în spatele
unui picior.
Progresia 2. Acum celălalt picior.
Progresia 3. Acum se unesc cele trei exerciţii. De exemplu: roteşte în jurul trunchiului,
în jurul piciorului drept, în jurul piciorului stâng.

Variante
Executaţi 5 pase, apoi:
I. Primul jucător pasează balonul printre picioare. După 5 pase, partenerul va face
acelaşi lucru.

Exerciţiul C.B. 4 - Pasare şi prindere
Scop – Îmbunătăţirea abilităţii jucătorilor de mânuire a balonului
Echipament
Numărul de jucători: 2 echipe de câte 4. Baloane: 1. Conuri: 0.
Dimensiunea terenului: 20m×20m.
Pase în cerc
Folosind un singur balon, aşezaţi jucătorii în cerc la distanţa de 2m. unul de altul.
Jucătorul 1 care are balonul, îl pasează în cerc, în sensul acelor de ceasornic, până când
balonul ajunge înapoi la el. Apoi repetaţi schimbând direcţia.

Variante
I. Folosind două baloane: primul balon este pasat în cerc, în sensul acelor de
ceasornic. Apoi, antrenorul introduce al doilea balon în cerc, care va fi de
asemenea pasat în sensul acelor de ceasornic. Aşteaptă prinderea primului balon.
II. Repetă în direcţie inversă.

Exerciţiul C.B. 5 - Mânuire şi evitare
Scop – Îmbunătăţirea îndemânării în spaţii înguste şi aglomerate
Echipament
Număr de jucători: 6. Baloane: 2 pe grup. Conuri: 4 pe grup ca şi marcatoare ale
colţurilor.
Dimensiunea terenului: canal de 10m×2m.
Asezaţi un balon în faţa fiecărei jumătăţi a grupului. Jucătorul din fruntea fiecărei echipe
culege balonul, aleargă de-a lungul terenului către cealaltă parte, evitând orice contact
şi aşează balonul la un metru de primul jucător din cealaltă jumătate. Acest jucător
ridică balonul şi îl returnează celeilalte părţi.

Varianta
I. Primul jucător al fiecarui grup aleargă către cealaltă grupa, culege balonul, îl
pasează următorului jucător care îl pune la rândul său pe sol, aleargă până în
partea cealaltă, culege balonul, pasează şi tot aşa.

Exerciţiul C.B. 6 - Culegere şi pasare
Scop – Exersarea culegerii balonului şi pasarea uşoară către jucătorul în mişcare
Echipament
Numărul de jucători: 6. Baloane: 1 pe grup. Conuri: 4.
Mărimea terenului: canal de 10m×5m.
Un balon este aşezat central, la jumătate, între fiecare grup.
Un jucătorul din grupa A aleargă înainte, ridică balonul şi îl pasează unui jucător din
grupa B, care aleargă imediat la centru şi pune balonul la sol. Imediat ce balonul este
pus la sol, următorul jucător din grupa A aleargă şi exerciţiul continuă.
NB. Pasa trebuie să fie lansată în faţa jucătorului care primeşte (poziţia sa
viitoare).

Varianta
I. Din grupa A aleargă 2 jucători, primul jucător ridica balonul şi îl pasează celui deal doilea, care imediat culcă balonul. Doi jucători din grupa B aleargă şi repetă
Exerciţiul ş.a.m.d.

Exerciţiul C.B. 7 - Mânuirea balonului într-un spaţiu aglomerat
Scop – Exersarea îndemanarii în spaţii înguste şi aglomerate cu o varietate de pase
Numărul de jucători: 4. Baloane: 1 pe grup. Conuri: 4.
Dimensiunea terenului: 20m×20m.
Grupul care aleargă şi pasează
Împărţiţi jucătorii în grupuri de câte 4. Fiecare grup lucrează independent de ceilalţi.
Alergarea în orice direcţie a purtătorului de balon, la comanda "încercare", plasează
balonul în interiorul terenului. Jucătorul de suport aleargă către balon, desface
picioarele şi ridica balonul după care va continua avansarea. Exerciţiul continuă.

Varianta
Ca şi în exemplul anterior, însă cel ce ridică balonul pasează.
Comanda nouă – “PLACAJ”
Purtătorul de balon cade la sol, următorul jucător balansează şi ridica balonul,
conducând-ul în direcţia atacului. Exerciţiul continuă.
Varianta
Ca şi în exemplul anterior, însă "ridicatorul" dă pasă jucătorului de suport.
Comanda noua “ÎNTOARCE”
Purtătorul de balon aleargă, apoi se întoarce către jucătorul de suport şi se aşează în
poziţie cu picioarele depărtate. Jucătorul de suport din ax intră la balon, împinge şi
smulge balonul după care îl pasează jucătorului de suport lateral care continuă
exerciţiul.

2. PASAREA ŞI RECEPŢIA
Exerciţiul P.R 1 - Griduri Auckland
Scop – Exersarea alergării şi pasării în spaţii aglomerate
Echipament
Numărul de jucători: min 12, max 20. Baloane: 4. Conuri: 4.
Dimensiunea terenului: 10m×15m.
Jucătorii sunt împărţiţi în 4 grupe, 1 balon pe grupă.
Un grup merge către fiecare colţ al terenului. Colţul A lucrează cu colţul C; B cu D.
Purtătorul de balon al fiecărui grup sprintează de-a lungul diagonalei terenului şi
pasează primului jucător din grupul opus.
După ce pasează, jucătorul merge înapoi, în spatele grupului.
Jucătorul care a primit balonul aleargă înapoi pe diagonala terenului, pasând jucătorului
din faţă şi exerciţiul continuă.

Variantă
I. Purtătorul de balon dă o pasă scurtă jucătorului opus.
II. Se va reduce mărimea terenului, pentru a creşte aglomerarea de jucători.

Exerciţiul P.R 2 - Progresia pasei
Scop – Îmbunătăţirea execuţiei elementelor de bază ale pasei laterale
Echipament
Numărul de jucători: grupe de câte 4. Baloane: 1 pe grup. Conuri: 4.
Dimensiunea terenului: 8m×10m.
Progresia 1
Jucătorii sunt pozitionati de-a lungul unei linii drepte la distanţa de un braţ.
Jucătorii sunt statici, uşor aplecaţi în faţă, cu genunchii flexaţi, simulând poziţia de
alergare.
Fiecare jucător pasează balonul de-a lungul liniei către următorul jucător prin întinderea
braţelor în faţă corpului.
Spaţiul dintre jucători trebuie să fie în aşa fel încât jucătorul care primeşte balonul să îl
poată ajunge şi primi confortabil din mâinile jucătorului care pasează.
Jucătorul trebuie să înceapă şi să termine exerciţiul cu braţele întinse şi coatele uşor
îndoite.
Progresia 2
Ca în exemplul anterior, însă de dată aceasta jucătorii sunt separati la 1,5m., iar
balonul este eliberat şi pasat către partenerul opus.
Progresia 3
Ca şi mai sus, dar distanţa creşte la 3m.
Este esenţial ca jucătorii să se străduiască să păstreze un ritm calm în toate mişcările
când executa aceste exerciţii.

Exerciţiul P.R 3 -Alergare şi pasare
Scop – Exersarea alergarii în linie dreaptă şi pasarea laterală.
Echipament
Număr de jucători: 4 grupe. Baloane: 1. Conuri: 8. Dimensiunea terenului: 10m×20m.
Grupul 1 – Purtătorul de balon aleargă către colţul B şi pasează jucătorului 2, care
aleargă şi pasează jucătorului 3, care pasează jucătorului 4.
Jucătorul 4 pasează jucătorului 1 din grupul 2.
Grupul 2 – Purtătorul de balon aleargă către colţul C şi pasează. Exerciţiul continuă.
După 1 minut de alergare şi pasare jucătorii schimbă poziţiile în interiorul grupului.

Variantă
I. Fiecare grup foloseşte balonul propriu şi marchează în acelaşi timp, producând
circulaţia balonului şi decizia luată de purtătorul de balon.
Nu uitati să exersaţi pasele spre stânga şi apoi spre dreapta.

Exerciţiul P.R 4 – Pasa de la sol
Scop – Exersarea paselor de la sol
Echipament
Numărul de jucători: grupe de 6+. Baloane: 1. Conuri: 4.
Dimensiunea terenului: 10m×8m.
Jucătorii sunt împărţiţi în doua grupe şi asezaţi în şir, în spatele conurilor A şi B.
Jucătorul 1, purtătorul de balon, urmat de jucătorul numărul 2, aleargă în spatele
conului D.
Jucătorul 1 plasează balonul pe o linie între conurile D şi C.
Jucătorul 2, într-o singură mişcare, roteşte şi pasează balonul departe de primul jucător
avansând de la conul B; acest jucător va avea suficientă adâncime pentru a-i permite
jucătorului să alerge spre balonul distanţat.
Jucătorii se deplasează în perechi, astfel încât, imediat după ce balonul este culcat, el
va fi imediat pasat de partea cealaltă a terenului de către jucătorul de suport secund,
către celălalt grup.

Varianta
I. Ca şi mai sus, dar în loc sa fie culcat balonul, jucătorul 1 se întoarce şi pasează
balonul jucătorului de suport 2, care pasează de partea cealaltă parte a terenului.

Exerciţiul P.R 5 – Trecerea de un singur apărător
Scop – Îmbunătăţirea fixării unui apărător pentru a creea sau menţine un spaţiu
eficient pentru atac.
Echipament
Numărul de jucători: perechi. Baloane: 1 per pereche. Conuri: 10.
Dimensiunea terenului: 10m×50m.
Construiţi exerciţiul după cum urmează:
Iniţial apărătorul de la B şi D stau la departare de 20m.
Stimulaţi apărătorii de la A, C şi E şi apoi A, B, C, D, E – la depărtare de 10m.
Apărătorii trebuie să rămână doar pe linie (nu înaintează, nu se duc înapoi).
Jucătorii aleargă în grid în perechi utilizând tehnica “2 vs 1” pentru a trece de singurul
apărător de pe fiecare linie.
Apărătorii se pot deplasa doar lateral, nu vor avansa sau recula.
Odată ce se trece de apărători, concetrarea trebuie să fie pe următoarea pereche de
atacanţi.
În etapa de învăţare permite-ţi apărătorilor să “atingă” purtătorul de balon de la nivelul
pieptului în jos cu o singura mana.
Dacă apărătorul începe sa domine exerciţiul, determinaţi-l să atingă cu ambele mâini de
la nivelul bazinului în jos.
Eventual dezvoltaţi exerciţiul într-unul de îmbunătăţire a placajului.

Exerciţiul P.R 6 – Trei atacanţi contra un apărător
Scop – Îmbunătăţirea atacului supranumeric.
Echipament
Numărul de jucători: 4. Baloane: 1. Conuri: 5. Dimensiunea terenului: 10m×10m.
O echipă de trei atacanţi este poziţionată într-unul din colţurile terenului şi vor avea un
apărător în faţă lor pe linia A – B.
Apărătorul poate înainta numai după ce purtătorul de balon ocoleşte conul şi intră pe
teren.
Purtătorul de balon are doi jucători care îl ajută, iar ei trebuie să îl urmeze îndeaproape
pe teren.
Atacanţii trebuie să înscrie o încercare după linia A – B.
Apărătorul poate să se apere atingând purtătorul de balon cu doua mâini.
Pasele pot fi făcute numai în spate.

Exerciţiul P.R 7 – Şase atacanţi contra doi apărători
Scop – Îmbunătăţirea atacului supranumeric.
Echipament
Numărul de jucători: 8. Baloane: 1. Conuri: 5. Dimensiunea terenului: 10m×10m.
Şase atacanţi stau într-un colţ al terenului având în faţă doi apărători pe linia A - B
Apărătorii vor intră în joc imediat ce atacanţii au ocolit conul.
Încercările trebuie marcate fără ca apărătorii să atingă cu două mâini purtătorul de
balon.

Varianta
I. Permiteţi apărătorului să-şi schimbe poziţiile de plecare iniţială, în jurul marginii
terenului.

Exerciţiul P.R 8 – „Marcăm continuu”
Scop – Îmbunătăţirea atacului contra unei apărări dezorganizate
Echipament
Numărul de jucători: 2 echipe a câte 4. Baloane: 1. Conuri: 4. Dimensiunea terenului:
20m×20m.
Atacanţii aşteaptă să înscrie la linia de încercare AB sau CD.
Jucătorii 1, 2 şi 3, 4 îşi apără aceste linii.
Acest exerciţiu creează o situaţie 4 la 2 favorizând atacul.
Atacanţii aşteaptă să înscrie cât mai multe încercări posibile în timpul dat.
Jucătorii schimbă apoi rolurile aşa ca fiecare grup de 4 are oportunitatea de a exersa
situaţii de supranumeric.
Încercarea este marcată în modul obişnuit.
Dacă atacanţii încalcă regulile jocului trebuie să oprească atacul în acest punct şi să
dezvolte atacul în partea opusă.
Echipă care înscrie cele mai multe încercari, câştigă.
La început se va folosi oprirea atacantului prin atingerea cu doua mâini.
Cu cat atacanţii devin mai experimentaţi în tehnica de contact, poate fi întrodus şi
placajul.

Exerciţiul P.R 8 – „Fotbal american”
Scop – Pasarea balonului către partenerul care trebuie să stea în spatele liniei indicate.
De exemplu, linia de ţintă sau linia de 22 de metri.
Dimensiunea terenului Combinarea a doua careuri
Start
Una dintre echipe are posesia balonului. După ce înscrie, balonul este dat apărătorului
care îl aruncă echipei sale din spatele liniei.
Reguli
o Se poate pasa în orice direcţie
o Se poate alerga cu balonul
o Trebuie sa pasezi când eşti atins
o Fără placaje
o Partenerul trebuie sa prindă corect balonul pentru a înscrie
o Jucătorii din interiorul careului nu trebuie să treacă de liniile laterale
o Adversarul intră în posesia balonului prin: interceptarea paselor, culegerea unui
balon scapat sau dacă balonul ies în afara careului.
Varianta
a. Opoziţia trebuie să lase balonul dacă are loc o ciocnire
b. Prima pasă după intrarea în joc trebuie sa fie întotdeauna înapoi – opoziţia
trebuie sa fie în lateral.
c. Jucătorii 8 vs 8, pe un spaţiu de 40/40m.
d. Introduceţi placajul şi reîncepeţi jocul ca în descrierea de mai sus.

