Regbis
Baltoji knyga
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Kas yra
regbis?

1

Regbis – tai kontaktinė sporto šaka, kurios tikslas
prispausti ovalo formos kamuolį aikštės gale esančiame
įskaitiniame plote arba įmušti jį į vartus. Žaidžiant kamuolį
galima spirti į priekį, bet perduoti – tik atgal. Regbis turi
futbolo, lengvosios atletikos ir imtynių elementų.
Sporto šakai pavadinimą davė Jungtinės Karalystės Regbio
mieste įsikūrusi mokykla, kurioje XIX a. buvo žaidžiama
viena iš futbolo atmainų. Mūsų laikais regbiu vadinamos dvi
skirtingos sporto šakos – regbio sąjunga (angl. „rugby union“)
ir amerikiečių futbolą šiek tiek primenanti regbio lyga (angl.
„rugby league“). Lietuvoje, kaip ir daugelyje pasaulio šalių,
kuriose regbio lyga nėra populiari, regbio sąjunga yra
vadinama tiesiog regbiu.

Dievų sportas
Taip regbį vadina šios
sporto šakos gerbėjai. Į
svarbiausias regbio šventes
visame pasaulyje susirenka
dešimtys tūkstančių
žiūrovų, o milijonai
priglunda prie televizorių
ekranų.

Pasaulyje išpopuliarėjo net du regbio sąjungos žaidimo
variantai – regbis-15 ir regbis-7. Tradicinėse regbio
rungtynėse dalyvauja dvi komandos po 15 žaidėjų. Tuo tarpu
regbio-7 komandą sudaro septyni sportininkai. Abu regbio
variantai žaidžiami to paties dydžio aikštėje, laikantis tų
pačių taisyklių. Tik vietoje tradicinių dviejų kėlinių po 40
minučių regbio-7 rungtynės trunka du kėlinius po septynias
minutes. Nuo 1900 iki 1924 m. regbis-15 buvo olimpinė
sporto šaka. 2009 m. Tarptautinis olimpinis komitetas
nusprendė sugrąžinti regbį į olimpinę šeimą. 2016 m.
Olimpinėse žaidynėse Rio de Žaneire dalyvaus regbio-7
atmaina.
Regbis unikalus, nes šioje sporto šakoje dominuoja
strateginis mąstymas: labai retai rezultatas pasiekiamas
momentinėmis pastangomis – dažniausiai atakos ir
gynybiniai veiksmai susideda iš daugybės fazių ir užtrunka
kelioliką minučių. Iš kitų sporto šakų regbį išskiria ir taiki
bei draugiška atmosfera, dominuojanti už aukštės ribų.
Regbiui nežinoma žiūrovų chuliganizmo problema.
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Regbio dvasia

Regbis negalėtų egzistuoti be „Fair Play“. Švarus žaidimas
leidžia išvengti traumų, nežaidybinių konfliktų ir užtikrina
sklandžią rungtynių eigą. Švarus žaidimas reikalauja
nenaudoti taisyklėmis uždraustų veiksmų, gerbti teisėjus,
varžovus ir savo komandos narius. „Fair Play“ principų
laikymąsi kontroliuoja teisėjai, kapitonai bei įvairios
priežiūros organizacijos.
Regbis didžiuojasi savo vertybėmis:
– Sąžiningumu. Regbyje galioja taisyklė niekada nesiekti
pergalės bet kokia kaina, nes ji neša džiaugsmą tik, kai yra
pelnyta sąžiningoje kovoje.
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Trečiasis kėlinys
Regbio šventė nesibaigia
nuskambėjus finaliniam
teisėjo švilpukui. Abiejų
komandų sportininkai bei
gerbėjai susirenka ir visi
kartu draugiškoje aplinkoje
aptaria įdomiausias
susitikimo akimirkas.

– Aistra. Regbio žmonės dievina šį sportą. Regbis apjungia
ir jaunus, ir senus, ir žaidėjus, ir žiūrovus. Bet kuriame
pasaulio stadione rungtynių dalyvis jaučiasi draugiškos
regbio šeimos nariu.
– Vienybe. Regbis – tai draugai visam gyvenimui, komanda,
kurią užgrūdina svaiginančios pergalės ir skaudūs
pralaimėjimai, tai varžovai, kurie gerbia priešininko ryžtą.
– Drausme. Visi žaidėjai ir žiūrovai privalo laikytis rašytų
ir nerašytų taisyklių bei be diskusijų priimti teisėjo
sprendimus. Net tada, kai jie nepalankūs palaikomai
komandai.
– Pagarba. Būtina gerbti komandos draugus, varžovus,
organizatorius ir žiūrovus, nes jie visi yra regbio šventės
dalimi.
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Kuo regbis
naudingas?

Regbis – tai jėgos ir ištvermės sportas, kuriame ypatingai
vertinamas greitis bei tobula judesių koordinacija. Iš kitų
komandinių sporto šakų regbis išsiskiria tuo, kad visi
žaidėjai turi griežtą specializaciją ir atlieka užduotis, kurios
geriausiai atitinka jų fizines savybes bei sugebėjimus.
Net pačiose menkiausiose dvikovose tenka apjungti kelių
skirtingo profilio sportininkų pastangas.
Žaidimo keliami tikslai leidžia ir verčia tobulinti geriausias
individualias savybes bei užtikrina puikų fizinį pasirengimą.
Regbiui būdingi visi fizinio pasirengimo komponentai:
– Greitis. Sugebėjimas koordinuoti galūnių judesius,
atliekamus itin didele sparta.
– Jėga. Maksimali galia, kurią žmogus gali pritaikyti,
siekdamas įveikti pasipriešinimą.
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– Ištvermė. Sugebėjimas ilgą laiką išlaikyti kūno
darbingumą ir proto koncentraciją.
– Judesių koordinacija. Gebėjimas žaidimo metu
suderinti stabilumą ir judrumą.
– Galia – greičio ir jėgos derinys.
Vieno ar kito fizinio parengimo komponento svarba
priklauso nuo žaidėjo pozicijos aikštėje. Pavyzdžiui,
grumtynių žaidėjams labai svarbu turėti jėgos ir ištvermės
rezervą, tuo tarpu nuolat prasiveržimuose dalyvaujantiems
trijų ketvirčių žaidėjams prireiks greičio ir itin geros judesių
koordinacijos. Dėl šios priežasties kiekvienas sportininkas
privalo treniruotis pagal individualų treniruočių planą, kuris
atsižvelgia į asmens amžių, genetinius polinkius bei fizinio
parengimo lygį.

Regbio komanda
Ją sudaro penkiolika
skirtingo profilio žaidėjų,
kuriuos galima pažinti
pagal numerius ant
marškinėlių: 1–8 –
grumtynių dalyviai, kurių
bendras svoris viršija 900
kilogramų! 9 ir 10 – saugai,
palaikantys ryšį su
greitaisiais trijų ketvirčių
žaidėjais (11–14). Už
įskaitinio ploto saugumą
staigių išpuolių metu
atsako geležinius nervus
turintis gynėjas (15).
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Komandinis sportas ypatingai skatina socialinius įgūdžius.
Regbininkams būdingas pasitikėjimas savimi, gebėjimas
dirbti komandoje ir tapti jos lyderiais. Fizinis pasirengimas
ir jėga praverčia visose gyvenimo sferose, padeda ugdyti
disciplinuotumą, koncentraciją, praverčia tada, kai reikia
priimti svarbius sprendimus.
Treniruočių ir rungtynių ciklas sportininką nuo mažų dienų
moko išpažinti sveiką gyvenimo būdą. Subalansuota mityba
leidžia užtikrinti energijos lygį, kurio reikia treniruočių ir
žaidimo metu. Todėl mokymas apie teisingą mitybą ir
tinkamą dienos režimą yra neatsiejama treniruočių dalis.
Teisingai organizuojamas treniruočių ciklas palankiai veikia
širdies bei kraujagyslių sistemos darbą.
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Regbio
istorija

XIX a. pradžioje Didžiosios Britanijos mokyklose buvo
žaidžiama daugybė futbolo sporto šakos atmainų. Jų
taisyklės nuolat buvo nuolat tobulinamos. Neretai pokyčius
paskatindavo neplanuoti žaidėjų veiksmai. Legenda teigia,
kad šiuolaikiniam regbiui pagrindus padėjo Regbio
mokyklos s Williamas Webbas Ellisas, kuris, 1823 m.
įvykusių rungtynių metu paėmė į rankas komandos draugų
spardomą kamuolį ir, nepaisydamas prieštaravimų, su juo
nulėkė per mokyklos kiemą. Elliso pavyzdys greitai prigijo
ir netrukus visoje Anglijoje pradėjo steigtis klubai,
žaidžiantys futbolą pagal Regbio taisykles. 1871 m. Anglijoje
buvo įkurta Regbio futbolo sąjunga (angl. „Rugby Footba)
Union“) – pirmoji regbio organizacija pasaulyje. 1886 m. buvo
įteigta Tarptautinė regbio taryba (angl. „International Rugby
Board“ arba IRB).
Iki 1890 m. komandų atsirado Vokietijoje, Belgijoje,
Prancūzijoje ir Australijoje. Sportas sparčiai plito ir
sutraukdavo minias žiūrovų, tačiau žaidėjams būdavo
griežtai draudžiama bet kokia forma atlyginti už žaidimą.

7

Dėl šios priežasties 1895 m. Šiaurės Anglijos klubai,
kuriuose žaidė daug darbininkų klasės atstovų, atskilo,
sukurdami naują profesionalią sporto šaką – regbio lygą
Tradicinis regbis profesionalus tapo tik 1995 m., kai
spaudimas iš televizijos, futbolo ir kitų labiau
komercializuotų sporto šakų tapo itin stiprus.

Williamas Webbas Ellis
Ne visai pelnytai laikomas
regbio pradininku. Žaidimo
taisyklės XIX a. keisdavosi
labai dažnai. Pasibaigus

Nepaisant skilimo, regbis klestėjo ir sparčiai plėtėsi tiek
Britų imperijoje, tiek Europoje. 1883 m. prasidėjo
neoficialus kasmetinis Europos čempionatas „Home
Nations“ tarp Anglijos, Airijos, Škotijos ir Velso rinktinių.
1910 m. prisijungus Prancūzijai jis buvo pavadintas „Penkių
nacijų“ čempionatu. Į tą patį turnyrą 2000 m. buvo įtraukta
Italija ir jo pavadinimas pasikeitė į „Šešių nacijų“
čempionatą. Dabar tai vienas svarbiausių sporto renginių
visoje Europoje. Į kiekvienas turnyro rungtynes vidutiniškai
ateina apie 68 tūkst. žiūrovų.

tarpmokyklinėms
rungtynėms, komandų
kapitonai susitikdavo ir
sutardavo pagal kokias
taisykles jie žais kitą kartą.

Stipriausios Pietų pusrutulio rinktinės Australija, Naujoji
Zelandija ir Pietų Afrikos Respublika bei neseniai prie jų
prisijungusi Argentina žaidžia analogišką kasmetinį turnyrą
„The Rugby Championship“.

Net ir šiandien regbininkai
nebijo eksperimentuoti.
Regbio taisyklės
koreguojamos kartą per
ketverius metus. Be to, yra
sugalvota daugybė regbio.
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Pirmasis oficialus pasaulio regbio čempionatas buvo
surengtas tik 1987 m. Po du kartus čempionėmis tapo
Australija, PAR ir Naujoji Zelandija, vieną kartą – Anglija.
Ilgą laiką IRB savo veiklą koncentravo angliškai
kalbančiose šalyse. Regbiui populiarinti kituose kraštuose
1932 m. metais buvo įkurta Tarptautinė mėgėjiško regbio
federacija (pranc. „Fédération Internationale de Rugby
Amateur“). 1999 m. IRB ir FIRA apjungti jėgas ir naują
organizaciją FIRA–AER (pranc. „FIRA – Association
Européenne de Rugby“), kuri rūpinasi regbio plėtra tose
Europos šalyse, kur regbis dar nėra toks populiarus.

5

Regbis
pasaulyje

Regbis – viena populiariausių sporto šakų pasaulyje.
Nacionalinių federacijų skaičiumi jis nusileidžia tik
paplūdimio tinkliniui ir futbolui. Regbis žaidžiamas 98
valstybėse, jį sportuoja 5,5 mln. žmonių. Po 2003, 2007 ir
2011 metų Pasaulio čempionatų regbis pripažįstamas antra
pelningiausia sporto šaka po futbolo. Pagrindiniai regbio
renginiai TV auditorijos skaičiumi ir generuojamomis
pajamomis nusileidžia tik pasaulio futbolo čempionatams
bei Olimpinėms žaidynėms.
Regbis visame pasaulyje vertinamas kaip didesnes pajamas
ir geresnį išsilavinimą turinčių žmonių užsiėmimas. Regbio
sirgaliai pelnytai laikomi pačiais tolerantiškiausiais ir
kultūringiausiais sporto gerbėjais. Regbio kultūra remiasi
dviem pagrindiniais principais – komandine dvasia ir
pagarba varžovui. Komanda plačiąja prasme apima ne tik
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Regbio turnyrai
Didžiausio žiūrovų dėmesio
susilaukia tarptautiniai
nacionalinių rinktinių
turnyrai:
– Pasaulio čempionatai.
Rengiami kartą per
ketverius metus. Atrankoje į
šią regbio šventę dalyvauja
viso pasaulio nacionalinės
regbio rinktinės.
– „Šešios nacijos“. Uždaras
nacionalinių rinktinių
turnyras, kuriame kovoja
Anglijos, Prancūzijos,
Airijos, Velso, Škotijos ir
Italijos ekipos.
– „The Rugby
Championship“ (anksčiau
„Trys nacijos“). Uždaras
Pietų pusrutulio valstybių
čempionatas. Jame
dalyvauja Naujosios
Zelandijos, Australijos,
Pietų Afrikos ir Argentinos
rinktinė.
Lietuvos nacionalinė vyrų
rinktinė dalyvauja FIRAAER rengiamame Europos
čempionate bei bando savo
jėgas Pasaulio čempionato
atrankoje.
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žaidėjus, bet ir trenerius, pagalbinį personalą ir, aišku,
žiūrovus.
Būdamas europietiškos kilmės žaidimas, regbis šiuo metu
yra populiariausias Pietų pusrutulyje. Naujojoje Zelandijoje
ši šaka tapo europiečius ir maorius vienijančia tautinės
tapatybės dalis. Naujosios Zelandijos rinktinės prieš
rungtynes atliekamas maorių karo šokis „haka“ yra garsus
visame pasaulyje. Pietų Afrikos Respublikoje regbis
tradiciškai yra labai svarbus baltųjų afrikiečių kultūrai.
Australijoje ir Argentinoje regbis yra viena svarbiausių
sporto šakų. Be to, regbis yra ypatingai populiarus daugelyje
Ramiojo vandenyno salų, pavyzdžiui, Fidžyje ir Samoa.
Europoje regbis labai mėgstamas Anglijoje, Škotijoje ir
Prancūzijoje. Airijoje regbis sugebėjo suvienyti Šiaurės
Airijos ir Airijos Respublikos gyventojus: jų atstovai žaidžia
vienoje rinktinėje. Velse regbis – nacionalinė sporto šaka.
Italijoje susidomėjimas regbiu auga, bet tradiciškai jis
siejamas su Šiaurės Italija ir ypač šiaurės rytiniu Veneto
regionu.
Senajame žemyne regbis taip pat itin populiarus Gruzijoje ir
šiek tiek mažiau Rumunijoje. Rumunijos regbio rinktinė dar
nepraleido nei vieno pasaulio čempionato. Gruzijos rinktinė
dalyvavo 2003 m., 2007 m. ir 2011 m. pasaulio
čempionatuose. Ši šalis didžiuojasi nuo 1994 m.
besitęsiančia 14 pergalių serija rungtynėse su Rusija.
Ekonominį ir sportinį potencialą regbis kol kas turi tik ilgas
sporto tradicijas turinčiose šalyse. Dar apie dešimt valstybių
rodo gerus rezultatus, tačiau dažniausiai nesugeba
pasipriešinti lyderiams.
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Regbis
Lietuvoje

Lietuvoje regbis pradėtas žaisti 1961 m. Pirmąsias rungtynes
žaidė Vilniaus USK „Mokslo“ ir Kauno KKI „Atleto“
komandas. Rezultatu 17–6 laimėjo „Atletas“. Į pirmąjį
regbio susitikimą susirinko per 6 tūkst. žiūrovų – tai
lankomumo rekordas, kurio regbiui nepavyko pagerinti iki
šių dienų.
Lietuvos regbio čempionatai pradėti rengti 1963 m., o nuo
1964 m. – ir regbio taurės varžybos. Pirmame regbio
gyvavimo dešimtmetyje dominavo Kauno klubai, kuriuos
septintajame dešimtmetyje pradėjo vytis vilniečiai.
SSRS regbio čempionatuose 1966 m. ir nuo 1981 iki 1984 m.
žaidė Kauno „Staklių“, 1968 m. – Kauno „Politechnikos“, o
1969 m. – Vilniaus „Geležinio vilko“ komandos.
1977 m. į Lietuvos regbį labai sėkmingai įsijungė Šiaulių
„Vairo” klubas, kuris nuo 1982 m. tik du kartus netapo
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Lietuvos čempionu. Puikus klubo žaidimas lėmė labai greitą
sporto šakos augimą visuose Šiauliuose ir paskutinį
dešimtmetį būtent šio miesto komandos įprastai tampa
Lietuvos regbio čempionato prizininkėmis.
Lietuvos regbio federacija buvo įsteigta 1966 m. Lietuvai
atkūrus valstybingumą, nuo 1991 m. LRF yra Europos
regbio asociacijos (FIRA-AER) narė, o nuo 1992 m. – IRB
narė. Dabar federaciją sudaro trylika klubų: trys iš Šiaulių,
du iš Vilniaus ir po vieną iš Kauno, Klaipėdos, Panevėžio,
Alytaus, Marijampolės, Jonavos, Plungės ir Jurbarko.
Lietuvos regbio rinktinė oficialias tarptautines rungtynes
žaidžia nuo 1993 m. Pasaulyje iš neprofesionalių žaidėjų
sudaryta rinktinė išgarsėjo, kai 2006–2010 m. laimėjo 18
rungtynių iš eilės, taip pagerindama anksčiau Naujajai
Zelandijai priklausiusį rekordą.
Šalies rinktinė žaidžia Europos tautų taurės 2A divizione ir
yra tarp dvidešimties geriausių žemyno rinktinių. Pasaulio
regbio čempionatuose Lietuvos rinktinei dar neteko žaisti,
o toliausiai, iki ketvirtojo Europos atrankos etapo, ji buvo
nužengusi 2010 m., žaisdama VII Pasaulio regbio
čempionato atrankoje. Pergalių seriją nutraukė rungtynės su
gerokai pajėgesne iš profesionalių žaidėjų sudaryta Ukrainos
komanda. Susitikimas pasibaigė rezultatu 16–27.
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Pagrindinės
regbio
taisyklės
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Aikštė. Regbis yra žaidžiamas aikštėje, kurios bendras ilgis
negali viršyti 144 metrų, o plotis – 70 metrų. Aikštė yra
sudaryta iš žaidimo ploto, kurio ilgis turi būti kuo
artimesnis, bet neviršijantis 100 metrų, o plotis – 70 metrų.
Abiejuose šio ploto galuose yra H formos vartai. Atstumas
tarp virpstų siekia 5,6 metrų, o skersinis kabo 3 metrų
aukštyje. Už vartų – aikštės pločio įskaitinis plotas, kurio
ilgis turi būti tarp 10 ir 22 metrų.
Taškai. Už kamuolio prispaudimą varžovų įskaitiniame
plote, vadinamą „žeminimą“, skiriami 5 taškai. Atlikus
žeminimą skiriamas papildomas realizacijos smūgis, kurį
pataikius pelnomi 2 taškai.Žaidimo metu įspyrus nuo žemės
atšokusį kamuolį virš vartų skersinio, skiriami 3 taškai. Tiek
pat taškų galima pelnyti baudos smūgio metu. Tuomet
kamuolys į vartus spiriamas nuo žemės kaip ir realizacijos
smūgio metu.

Regbio aikštė
Regbio kovos laukas savo
dydžiu primena futbolo
aikštę. Svarbiausias
skirtumas – regbio aikštės
gale už vartų driekiasi
įskaitinio ploto juosta.

Kamuolys. Regbio kamuolys yra ovalo formos ir susiūtas
iš keturių tinkamos medžiagos fragmentų. Jo ilgis turi būti
280-300 milimetrų. Svoris – 460–480 gramų. Kamuolys gali
būti odinis arba pagamintas iš sintetinės medžiagos.
Priekis. Svarbiausioji regbio taisyklė – draudžiama kamuolį
rankomis perduoti į priekį. Kamuolio pametimas iš rankų į
priekį arba jo perdavimas į priekį kitam komandos žaidėjui
yra baudžiami skiriamosiomis grumtynėmis, kuriose dėl
įmesto kamuolio varžosi po aštuonis žaidėjus iš kiekvienos
komandos. Į skiriamąsias grumtynes kamuolį įmeta
nenusižengusi komanda. Skiriamosiose grumtynėse žaidėjai
susiremia pagal griežtas taisykles, mat dėl didelių fizinių
krūvių yra svarbu, kad jos visada vyktų saugiai.
Kova dėl kamuolio. Gynėjas gali griebti tik kamuolį
turintį varžovą. Jeigu puolantis žaidėjas yra parverčiamas
ant žemės, jis privalo paleisti kamuolį. Dažniausiai
susiformuoja laisvosios grumtynės, kuriose dėl kamuolio
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kovoja tik ant kojų stovintys žaidėjai. Besiginiančios
komandos atstovai gali paimti kamuolį tik nustūmę visus
priešininkus.

Regbio
kamuolys
XIX a. pradžioje regbis buvo
žaidžiamas įvairių formų
kamuoliais. Ovalus žaidimo
įrankis buvo galutinai
įteisintas 1892 m.

Nuošalė. Regbyje kamuolį galima spirti į priekį, bet jį
pagauti gali tik varžovai, smūgiavęs žaidėjas arba smūgio
metų už kamuolio buvę komandos draugai. Visi kiti žaidėjai
yra nuošalėje ir jų veiksmai trukdantys žaidimui yra
baudžiami. Žaidėjai gali pasitraukti iš nuošalės grįždami
už smūgiavusio žaidėjo. Nuošalės taisyklė nustoja
galioti, kai nuošalėje esantį sportininką aplenkia
kamuolį į orą išspyręs komandos draugas arba
kiti komandos nariai, kurie smūgio metu buvo
už kamuolio. Žaidėjus išvesti iš nuošalės gali ir
varžovas, jei šis su pagautu kamuoliu nubėga
penkis metrus arba jį perduoda.
Geltona ir raudona kortelės. Už pakartotinius
prasižengimus arba nesportišką elgesį žaidėjui gali būti
skirta geltona kortelė. Žaidėjas, kuriam buvo parodyta
geltona kortelė, yra dešimčiai minučių šalinamas iš aikštės ir
negali būti pakeistas. Labai nesportiškas elgesys ir
pavojingos pražangos yra baudžiamos raudona kortele,
reiškiančia visišką išvarymą iš aikštės.
Žaidėjai. Regbio komandoje aikštėje vienu metu žaidžia 15
žaidėjų. Iš viso rungtynėms yra registruojama iki 23 žaidėjų.
Keitimų skaičius yra lygus turimų atsarginių skaičiui.
Susižeidusį sportininką yra leidžiama pavaduoti, kol
gydytojas jam suteiks reikiamą pagalbą.
Regbio-7 versijoje rungtynių metu į aikštelę išbėga po
septynis abiejų komandų žaidėjus.
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