
KAJ JE RUGBY ?

V TEM članku vas nameravam seznaniti s pravim pomenom besede RUGBY. 

RUGBY JE nastal v Angliji v mestu imenovanem RUGBY. Po legendi naj bi mladenič po imenu 
WILLIAM  WEBB  ELLIS, leta 1823, na nogometni tekmi ujel žogo z rokami in z njo pritekel v 
nasprotnikova vrata in žogo položil na tla. Zgodovinarji sicer še raziskujejo to legendo.

RUGBY = AMERIŠKI NOGOMET ?!  Najpogostejša napaka je, da ljudje Rugby mešajo z 
Ameriškim Nogometom. K tej pomoti pripomorejo tudi slovenski mediji, ki se kljub temu, da je 
rugby v Sloveniji prisoten že skoraj 45 let še vedno ne zavedajo, da ti dve igri nista enaki. Imata 
sicer nekaj podobnosti, vednar sta popolnoma različni igri. Nekateri ljudje rugby primerjajo 
celo z Baseball-om.

POGOSTO V $ lmih in nadaljevankah, ter v tiskanih medijih v slovenskem medijskem prostoru, 
zaznamo uporabo besede RUGBY v povezavi z Ameriškim nogometom.  

William Webb Ellis

DEJSTVA RUGBY!
Rugby žoga je večja od žoge za Ameriški 

nogomet. Dolžina žoge je od 28-30 cm 
in ima obseg od 58-62 cm na svojem 
najširšem delu. Teža žoge je med 410 
in 460 grami. Napolni se jo od 65.71–
68.75 kPa (or 9.5–10 psi).  Žogo se pri 
rugbyju lahko podaja le nazaj, medtem, 
ko se jo lahko po volji brca naprej. 

Rugby Igrišče 
Rugby igrišče je dolgo 144 m in široko 70m. Površina igrišča je 

travnata. Črte so narisane na igrišče v rednih intervalih. “Mrtva 
linija, skor črta, 22 metrska črta (preden so uvedli metrični sistem 
je bila črta 25 yardov), 10 metrska črta (prekinjena črta) in črta za 
polovico igrišča. Zrcalna slika je tudi na drugi strani igrišča. Črte so 
tudi  5 metrov od skor črte (prekinjena črta) in 15 metrov od avt 
črte (samo na 22m črtah in na sredini igrišča). Dolžina od enega 
skora (polja zadet-
ka) do drugega je 
vedno 100 metrov.
Edine razdalje, ki 
se spreminjajo so 
širina igrišča in 
razdalja od linije 
polja zadetka 
do linije “mrtve 
žoge”.

1.2 metrske 
obložene zastavice so postavljene ob igrišču in označujejo polovi-
co igrišča, 22 metrsko črto, linijo zadetka in linijo “mrtve žoge”.  
Zastavica na liniji zadetka in liniji “mrtve žoge” so postavljene na 
stičišča z avt črto in štejejo kot avt, če se jih dotakne igralec z žogo 
ali sama žoga.

V rugby union, štejejo avt črte, kot popolnoma ven iz igre. 
Npr. Igralec, ki stoji na avt črti, vendar ni prestopil črte, se šteje, 
da je v avtu. Podobno se šteje linija zadetka in stebri golov za 
zadetek. To pomeni, da lahko igralec položi žogo na črto oz. 
se z njo dotakne stebrov golov in s tem doseže zadetek (skor).

DEJSTVA AMERIŠKI NOGOMET!
Žoga za Ameriški nogomet  je nekoliko manjša od 

žoge za rugby. Dolžina žoge je približno 28 cm, 
širina žoge je približno 56 cm. Žoga je 
težka od 397 - 425 gramov.  Napolni se 
od 86 - 93 kPa (12.5–13.5 psi). Žoga se v 
vsakem napadu lahko poda naprej le 
enkrat, neomejeno  pa se jo lahko podaja 
tudi nazaj. Žogo se lahko brca tudi naprej.

NFL Igrišče
NFL igrišče je dolgo 120 yardov (110 metrov) in široko 53 1/3 

yardov (49m). Igrišče je lahko travnato ali umetna trava. Dolge 
črta na sliki so črte avta. Zadnja črta igrišča se iemenuje “End line”. 
Pred “End Line” se nahaja “Goal line”. Razdalja med “Goal Line”-i. 
Polje zadetka se imenuje “end zone “  je dolgo 10 yardov  in sega 
do “End Line”-a.

Linije jardov 
(Yard lines) sekajo 
igrišče na vsakih 
5 yardov in so 
oštevilčeni od 
vsakega “goal 
line”-a do sre-
dine igrišča (50 
yardov linija). Dve 
vrsti črt, znanih 
kot “hash marks”, 
poteljo paralelno 
z  avt črtami, blizu 

sredine igrišča. Vse igre se začnejo med ali na “hash mark”-ih.

Na koncu vsakega “End Zone”-a se nahajajo goli. Široki 
so 18.5 čevljev (24 čevljev v srednjih šolah). Drogo-
vi so povezani s prečko, ki je 10 čevljev nad tlemi. 



Zaščita igralcev rugby

Zaščita igralcev pri rugbyju sicer obstaja 
ni pa obvezna oprema. Igralec se lahko 
opremi s čelado, ščitniki za ramena in 
trup,  ščitnikom za zobe, suspenzorjem in 
ščitniki za meča. Čelada in ščitniki za ramena 
so narejeni iz pene in niso debelejši od 1 cm. 

Igra
Rugby Union tekma traja 80 minut.  (dva polčasa po 40 minut).  

Me polčasoma je ponavadi 10 minutni premor. 
Redko kdaj je daljši. Tekmo kontrolira glavni 
sodnik, ki mu pomagata dva stranska 
sodnika, ki spremljata igro ob avtu. 
Vsako moštvo izmenjuje napada  proti 
nasprotnikovemu golu in brani svo-
jega. Gole večinima predstavljata dva 
visoka drogova (tipično 10 metrov 
ali več), ki sta  oddaljena 5.6 m in sta 
povezana s prečko, ki je 3 metre na 
tlemi. Celoten gol  izgleda kot črka 
H.
Napadalno moštvo lahko doseže točke, tako  

da strelja žogo med drogova nad prečko, 
vendar pa se mora žoga pred brco dotakniti 
tal; to je lahko s polaganjem žoge  na tla pri dosojeni kazni 
ali iz ti. “Drop Kick” iz igre.
Uspešen strel na gol šteje tri (3) točke. Polje za goloma se imenuje 

polje zadetka (skor prostor oz. “In goal area”. Napadalno moštvo 
lahko doseže točke tudi v polaganjem žoge na tla v tem območju. 
Polaganje (skor oz. “try”) šteje pet (5) točk. Po skoru, je moštvo, 
ki ga je doseglo nagrajeno s poskusom strela na gol (imenuje se 
potrditev oz. “conversion”) in s tem možnost za dodatni dve (2) 
točki.
Za puriste, je skor glavni način točkovanja, in osnovni cilj 

večine napadalnih moštev je da dosegajo skore. Streli iz igre 
in kazenski streli so ponavadi dodatki, zadnji način 
proti trdni obrambi oz. hitra kazen za slabo disci-
pliniranega nasprotnika. V resnici, se večina 
izenačenih tekem, tudi tistih, kjer 
se doseže veliko skorov, odloča po 
kvaliteti igralca, ki brca na gol.
Žoga pri rugbyju lahko 

potuje iz rok v roke le nazaj. Če 
igralec poda žogo naprej oz. 
če mu pade naprej iz rok, se 
dosodi skram za nasprot-
nikovo ekipo. 
Pri  rugbyju ni 

dovoljeno ovirati oz. 
podirati nasprot-
nika brez žoge. Ni 
dovoljeno spot-
ikanje z nogo 
in ni dovoljeno 
podiranje človeka nad višino ramen. 

Zaščita igralcev NFL

Zaščita igralcev v NFL je obvezna. Obsega 
čelado, ščitnike za ramena, zobe, suspenzor, 
ščitnik za kolke, ščitnik za stegna, kolena in 
komolce skratka za celo telo. Čelada je nare-
jena iz trde plastike in ima lahko kovinsko 

mrežo pred obrazom. Ostali ščitniki, 
razen kolenskih in ščitnika za zobe, 
so narejeni iz trde plastike.

Igra
Standardna NFL tekma je ses-

tavljena iz štirih 15 minutnih 
(tipično 12 minut v “high school” igri) 
četrtin. Po končani drugi četrtini je polčas. 
Ura se ustavlja po določenih igrah, kar 
lahko tekmo naredi precej daljšo (pogos-
to daljšo od treh ur). Če je tekma po 
štirih četrtinah neodločena, se odigra še 
dodatna perioda, ki traja do 15 minut. V 

tem dodatku, moštvo ki prvo doseže točke, 
konča tekmo in tudi zmaga. Imenuje se tudi “Sudden Death”. V 
regularni-sezonski tekmi, se, če nobeno moštvo ne doseže točk 
v tem podaljšku, tekma določi kot neodločeno.
Moštvo, ki ima v posesti žogo (napadalci) ima štiri napade, ki 

se jim reče “down”-i, v katerih mora žogo prenesti 10 yardov 
proti nasprotnikovemu (obramba) “End Zone”-u. Ko 
napadalci prensejo žogo 10 yardov, ponovno 
pridobijo štiri napade. V primeru, da 
ne uspejo preneti žoge 10 yardov po 
štirih “down”-ih izgubi- jo žogo.
Uspešno prinešena 

žoga v nasprotnikov 
“End Zone” se imen-
uje “Touchdown” in je 
zadetek, ki šteje 6 točk. 
Žogo ni treba položiti na tla ampak 
zadostuje, da je igralec, ki ima žogo v stiku v 
tlemi.Podobno kot v rugbyju imajo tudi pri 
AF možnost potrditve, ki šteje eno točko. 
Moštvo lahko izbere namesto strela na gol 
ponoven napad in v primeru, da  žogo 
ponovno prinesejo v “End Zone”, pri- dobijo dodat-
ni dve točki.  Streli iz  igre štejejo tri točke.
Pri AF lahko oviraš nasprotnika brez žoge. V nekaterih 

primerih lahko nasprotnika celo podreš brez žoge. Podaje 
žoge so lahko naprej ali nazaj. 

avtor: Aleksander Jug


