
 

 

Anexa nr.3 
 
 

Etica si deontologia in rugby 
 
              Daca etica este stiinta moralei comportamentului, deontologia este 
complementarul acesteia. Ea trateaza obligatiile de urmat si ansamblul regulilor care 
gireaza conduita fiecaruia fata de ceilalti si fata de societate. 
             Activitatile  fizice si sportive constituie elemente importante ale educatiei, culturii, 
integrarii si vietii sociale. Acestea contribuie in mod egal la pastrarea sanatatii corporale. 
Promovarea si dezvoltarea lor sunt de interes general. 
             Rugby-ul este o activitate sportiva care poate fi practicat de un numar mare de 
persoane, barbati si femei de toate varstele, in cadru scolar, universitar, structuri sportive, 
in mod amical, competitional, amator sau profesionist. 
            Rugby-ul beneficieaza de o acoperire mediatica foarte importanta, acesta trebuind 
sa apere valorile sportive care-l reprezinta, cele mai importante fiind : 
        -  Unitatea – este sportul care uneste persoanele in efort fizic, nivel social, optiuni si 
credintele fiecaruia ; 
        -  Solidaritatea – spiritul unei echipe este o componenta esentiala a spiritului sportiv, 
performantele individuale nu trebuiesc puse inaintea interesului colectiv, rugby-ul fiind de 
asemenea o scoala a solidaritatii ; 
        -  Descoperirea efortului – sportul este mai intai un angajament personal, o vointa 
de a se depasi pe sine si o descoperire a excelentei, ardoarea combativa si vointa de a 
invinge ; 
        -  Sportivitatea – rugby-ul este un joc definit in cadrul unor Reguli, fara de care nu ar 
exista o competitie onesta. Respectul absolut al Regulilor este conditia asigurarii egalitatii 
de sansa intre competitori si garantia ca rezultatul final al jocului se bazeaza doar pe 
valoare. Respectul Regulilor nu trebuie cautat doar in sensul literelor acestora, ci in spiritul 
lor – aceasta fiind deontologia sportivului ; 
        -  Respectul – sportul este respectarea celorlalti, asa cum te respecti pe tine insuti si 
propriul corp. Rugby-ul nu este un razboi, iar adversarul nu-ti este un inamic. A avea spirit 
sportiv este a incerca sa fi un bun jucator, respectand Regulile, arbitrul, partenerii si 
adversarii, modest dupa o victorie si fara ranchiuna dupa o infrangere ; 
        -  Lupta contra violentei – potentialul educativ si social al rugby-ului contribuie la 
lupta contra violentei si actelor necivilizate ; 
        -  Sarbatorea – spectacolul sportiv este o sarbatoare colectiva. Bucuria de a fi 
impreuna, sentimentul ca apartii aceleiasi colectivitati, emotiile impartasite cu ceilalti sunt 
sursele unei adevarate jubilari. Toate persoanele implicate, barbati si femei, participanti 
intr-un fel sau altul in Rugby, jucatori debutanti sau consacrati, antrenori, arbitri, educatori, 
conducatori, parinti, spectatori, agenti de jucatori, sponsori, jurnalisti specializati sunt 
depozitarii valorilor pentru care Rugby-ul trebuie aparat si promovat. 
 


