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Rugby to nazwa biednego, robotniczego miasteczka prowincjonalnego,
leżącego niedaleko Birmingham, gdzie został rozegrany pierwszy
meczw1823 roku.
Ostatecznie w 1846 roku spisano zasady gry w rugby. Była to pierwsza gra
w piłkę, której zasady zostały spisane. Wkrótce też opracowano przepisy
regulujące grę w piłkę nożną. Jeszcze pod koniec XIX wieku powstały
oddzielne stowarzyszenia czuwające nad kultywowaniem dwóch dyscyplin
piłki nożnej i rugby.
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●

Według legendy wszystko zaczęło się od pewnego meczu piłki nożnej,
podczas którego jeden z graczy podniósł piłkę i trzymając ją pobiegł
przez całe boisko aż za linię bramkową. Na pamiątkę tego wydarzenia w
Rugby postawiono pomnik słynnego ucznia, Williama Webba Ellisa
dzierżącego w dłoni piłkę do rugby.
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Różne rodzaje gry w piłkę były w Anglii bardzo popularne
i również w innych miejscach zdarzały się wariacje na temat
gry w piłkę. Uczniowie żegnając się ze szkołą wciąż grali w
rugby i propagowali nową dyscyplinę na uniwersytetach.

Historia Rugby

●

●

Stare brytyjskie powiedzenie mówi, że „Piłka nożna jest sportem dla
gentlemenów, w którą grają łobuzy, a rugby to sport dla łobuzów, w
który grają gentlemeni." Do dziś w krajach anglosaskich uważa się, że
rugby jest sportem wybieranym przez wyższe warstwy społeczne, elitę,
w szkołach prywatnych.
W Rugby powstała pierwsza piłka specjalnie przeznaczona do nowej
gry. Wykonał ją lokalny szewc William Gilbert ze świńskiego pęcherza stąd jajowaty kształt piłki. Zresztą do dzisiejszego dnia firma Gilbert jest
największym na świecie producentem piłek do rugby.
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Rugby szybko zyskało popularność w Irlandii, Szkocji i Walii oraz we
Francji, Australii, Nowej Zelandii. Do polski rugby zawitało po I wojnie
światowej, ale z braku zainteresowania, kadry trenerskiej i sprzętu sport
się nie przyjął. Dopiero w latach 50 polskie władze sportowe na
poważnie zajęły się rozwojem rugby nad Wisłą. Pierwszy oficjalny mecz
po II wojnie został rozegrany na stadionie Legii Warszawa 15 września
1956 roku. Rok później do programu studiów na AWF-ach
wprowadzono specjalizację rugby.
Rugby w Polsce jest sportem amatorskim. Istnieje bardzo niewiele
Klubów, które maja podpisane kontrakty z zawodnikami (Lechia, Arka,
Łódź). Zawodnicy utrzymują się z pracy zarobkowej, a ewentualne
pieniądze z kontraktów czy diet są uzupełnieniem ich budżetów.

Sprzęt do Rugby Tag

Rugby Tag w szkole
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Rugby Tag to bezkontaktowa i uproszczona wersja rugby, w której
każdy z zawodników posiada pasek z przymocowanymi za pomocą
rzepów tagami (szarfami). Ta wersja gry zbliżona jest zasadami do
paryżanki, a główna różnica polega na tym, że do zatrzymania
przeciwnika z piłką konieczne jest zerwanie jego taga. Dzięki łatwym
zasadom nauka gry przebiega bardzo szybko, grać można w nią na
różnej nawierzchni – od trawiastej po betonową, a ilość zawodników i
rozmiar boiska dostosowywać do swoich potrzeb.
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Gra ta pozwala na stopniowe szkolenie zwłaszcza
młodszych dzieci przez ich ogólny rozwój, naukę biegania,
sztukę panowania nad „nietypową” piłką, wpływając na
prawidłowy rozwój psychofizyczny.
Rugby Tag to możliwość zabawy i trenowania dla
wszystkich dzieci.
W trakcie meczu (gry) nie można wchodzić w kontakt z
zawodnikiem drużyny przeciwnej np. poprzez wejście
barkiem, szarżowanie, (czyli wywrócenie zawodnika
poprzez chwyt za nogi, ręce) itp.
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