TÜRKİYE RAGBİ
FEDERASYONU
TÜRKİYE ERKEKLER 2019 7’Lİ RAGBİ LİG
REGLAMANI
Madde 1. Amaç ve Kapsam
Bu Talimat, Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenecek olan “Erkekler 7’Lİ
Ragbi Ligi” ne katılım koşullarınına uymakla yükümlü oldukları kuralların ve Erkekler
7’Lİ Ragbi Ligi kapsamında oynanacak olan müsabakaların organizasyonuna ilişkin
usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Madde 2. Kısaltmalar ve Tanımlar
Bu talimat metninde geçen;
Erkekler 7’Lİ: Erkekler 7’Lİ Ragbi Ligi’ni,
7’li: Erkekler 7’Lİ Ragbi Ligi’ni,
Ragbi ligi: Erkekler 7’Lİ Ragbi Ligi’ni,
Lig: Erkekler 7’Lİ Ragbi Ligi’ni,
TRF: Türkiye Ragbi Federasyon u’nu,
TBSF: Türkiye Beyzbol, Softbol, Ragbi ve Korumalı Futbol Federasyonunu,
Federasyon Temsilcisi: TRF adına görev yapan yetkiliyi,
Tertip Komitesi: Ligi Tertip Eden Komiteyi,
İl Temsilcisi: Türkiye Ragbi Federasyonu İl
Sorumlularını,
Takım:
Kulüpler
bünyesinde
kurulmuş olan Ragbi takımlarını, MHK: Türkiye Ragbi
Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nu, Disiplin
Kurulu: TRF Disiplin Kurulu’nu
Yarışma Talimatı: TRF Yarışma Talimatını ifade eder.
Madde 3. Katılım Koşulları
(1) Erkekler 7’li Ragbi 1. Ligi, federasyonca belirtilen tarihlerde başvurularını
yapmış olan önceki sezon sıralamasında sırasıyla ilk 8 takımdan oluşur.;
a.

Kulüplerin yöneticileri ve teknik sorumlular tarafından eksiksiz olarak doldurup
imzalanmış
Erkekler 7’lİ Katılım Formu ve Taahhütnamesini (Bkz. Ek-1) federasyona
gönderirler.
b. Takımlar, en fazla 15, en az 10 oyuncudan oluşan turnuva listelerini her turnuvadan
önceki Perşembe günü mesai saati bitimine kadar federasyona iletir. Müsabaka
listelerinde ise, federasyona iletilmiş olan 15 kişilik turnuva listesi içerisinde bulunan
12 sporcu yer alabilir. 2. Kademe akredite edilmiş ragbi antrenör ve isteğe bağlı 1. kademe
yardımcı antrenör (Takımın başında taahütnamede belirtilen
herhangi bir antenör
olması yeterli olacaktır. Aynı anda iki antrenörün olmasına gerek yoktur.)
c. Takımlar, başlangıçta turnuva listesinde 10’dan daha az oyuncuya yer veremez,
aksi halde müsabakalardan men edilir.
d. Müsabaka sırasında 7 oyuncu altına düşen takımlar 4 oyuncuya düşene kadar
maça devam ederler.

e. Bir sonraki müsabakaya 7 oyuncuyla çıkamayan takımlar en az 5 oyuncuyla
maçlara devam edebilirler.
f. Lige katılcaklarını taahüt eden takımlar fikstür çekildikten sonra ligten çekilmesi
halinde 5000 TL para ile cezanlandırılır. Cezasını ödemeden bir sonraki sezon lig
başvurusu kabul edilmez.

g. Ragbi branşının gelişimi ve yeni oyuncuların branşa kazanılmasının önünün açılması
amacı ile sezon içerisinde yeni oyuncu takım kadrosuna dahil edilebilir. SPORCU
LISANS, TESCIL, VIZE VE TRANSFER YÖNETMELIĞININ sporcuların transfer
işlemleri Madde .8 ve Madde 9’ a tabi olunarak yapılabilir.
h. Kafileler yanlarında il müdürlüğünce düzenlenen valilik oluru ile müsabakalara
katılabilir.
ı. İlk defa ragbi branşına dahil olan kulüpler Federasyon hesabına 3.500 tl yatırmak şartı ile
lige başvurabilir. Att yapı takımlarına destek amaçlı kurulan U18 takımları ve mevcutta Federasyonun
ragbi branşında bulunan kulüpler bu ödemeden muaftır.
i. Federasyon, faaliyet programının daha verimli işlemesi amacıyla maç tarihlerini
düzenleme hakkını saklı tutar.
j. Katılımcı kulüplerin, 2. kademe antrenör belgeleri fotokopileri ve Kulüplerin
antrenör Beyanlarının (İmzalı kaşeli bir şekilde kulüp antedli kağadına yazarak) lig
Başvuru sırasında evraklarının gönderilmesi gerekmektedir.
Federasyon web sayfasında oluşrurulacak olan kulup tanıtım kısmında kullanılmak
üzere sporcuların ark fonları tek tip ve takım formları ile çekilmiş jpg formatında We
Transfer ile info@trf.gov.tr adresine gönderilmelidir.

(2) Eksik evrak durumu:
a. Belgenin aslını yanında getirmemiş takımlar belgenin kopyasını (dijital
veya kağıt) sağlamak durumundadır.
b. Belgenin aslı turnuva sonrası 2 iş günü içerisinde federasyona iletilmelidir.
• Türkiye Ragbi federasyonu çatısı altında gerçekleştirlen
müsabakalarda
ilgili
spor dallarının ağır sporlar olup
yaralanmalarının oluşabileciği göz önünde bulundurularak Sağlık
kurulu tarafınca, müsabakalara katılan kulüpler tarafından her maç
öncesi en az bir adet sağlık çantasının hazır bulundurulmasına, bu
çanta içeriğinin uygun şekilde hazırlanmış olmasına ve her maç
öncesinde kulüplerin sağlık çantalarının tarif edildiği şekilde hazır
bulundurup bulundurmadıklarının kontrol edilmesine, buna
müteakip müsabakaların başlatılmasına karar verilmiştir.
• Sağlık kurulunun belirlediği, aşağıda yazan listenin sağlık çantasında
bulunması zorunludur.
SAĞLIK ÇANTASI İÇERİĞİNDE YER ALMASI GEREKENLER

-2 adet kullanıma hazır bulundurulan sıcak soğuk jel kompres 13x27cm
-1 adet elastic bandaj 8cmx3, 5m
-1 kutu steril gaz kompres 25 adet 7, 5x7, 5cm
-1 adet elastic sabitleme bandı 10x10cm
-1 adet makas 16cm
-5 adet yara bandı
-1 adet alkollü acil durum antiseptiği 100ml
-1 adet %10 povidon iyodin antiseptic solüsyon 100ml
-1 adet tıbbi turnpike
-1 kutu 20 tablet 500mg parasetemol içeren ağrı kesici
-1 adet kinesio tape gold ağrı bandı 5x5cm
-1 adet etofenemat nonstereoid antienflamatuar içeren topical sprey 100mg/ml
-1 kutu steri-strip bant 6 adet 6mm x100 mm
• Kulupler federasyonumuzun verdiği antrenör kimlikleri maçtan once
kontrol edilmek üzere gözlemciye teslim etmek zorundadır. Her
antrenör kimliğini maç boyunca boynunda
okunacak
şekilde
bulundurması
zorunludur.
Akreditasyonu
yapılan antrenörlerin
boyun kimlik kartları federasyonumuzca ücretsiz olarak temin
edilecektir. Kaybolması halinde tekrarı 50 tl karşılığında temin edilebilir.
Madde 4. Organizasyon ve Sorumluluklar
(1) Müsabakaların oynanacağı saha, müsabaka alanının düzeni, müsabakanın genel
organizasyonu ve gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri lig orgnizsazyon kurulu
önderliğinde TRF tarafından alır.
(2)
Müsabakalar,
MHK
tarafından
atamasıyapılan hakelmerce yönetilir.
(3) Federasyon Temsilci ve gözlemcisi, tüm raporları ve müsabaka sonuçlarını TRF’ye
göndermekle yükümlüdür.
(4) Erkekler 7’liye ilişkin müsabaka planlaması, fikstür düzenlemesi, müsabaka
ertelemeleri, gün ve saha değişiklikleri ve olaylı müsabakalar ile ilgili işlemlerin
yürütülmesi konularında tekink kurulun önerisi ile TRF yetkilidir.
(5) Müsabakalar ile ilgili tüm kararlar teknik kurul tarafından alınır ve gerekli
işlemlerin yapılması için TRF ‘ ye bildirimde bulunulur.
(6) Takımlar turnuva başlangıç saatinden 30 dk önce gerekli tüm evrakları hakem
kuruluna teslim etmek zorundadır. Sebep belirtmeksizin organizasyonun gecikmesine yol
açan takımlara TRF Disiplin Kurulunca ceza işlemi yapılır.
• Maçlardaki masa hakemi maç sonuçlarını maç bitiminde ilgili branş sorumlusuna ve ivedi

bir şekilde federasyona bildirmek ile yükümlüdür.
• Maçta kırmızı kart alan oyuncu bir sonraki maçta oynamaz ve doğrudan oyundan

çıkarılır. Bir sonraki maçtan sonra şampiyonada oynayabilir.
Madde 5. Oyun Kuralları ve Toplar
(1) Müsabakalarda; World Rugby Uluslararası Ragbi Oyun Kuralları
uygulanır.

(2) Müsabakalarda, World Rugby veya TRF tarafından tarafından uygun görülen
toplar kullanılır. Müsabakalarda evsahibi olarak görünen takım, 3 maç topunu
karşılaşmada kullanılmak üzere maç öncesinde masa hakemine teslim eder.
(3) Maçlarda oyuncuların giyebilecekleri malzemeler, “World Rugby Oyunun
Kuralları” kitapçığı 4. Maddesiyle ve World Rugby 12. Yönetmeliğiyle
çelişmeyecek ekipmanlar olmalıdır. Karşılaşma hakemi veya gözlemci,
maç öncesinde bu esaslarla çelişen ekipmanların giyilmemesini kontrol
etmekle sorumludur.
(4)Ragbinin gelişimine katkı ve popüleritesinin arttırılması adına maç
yorumunun spiker tarafından yapılarak çekiminin yapılıp info@trf.gov.tr
adresine (wetransfer üzerinden) 3 iş günü içersinde gönderlimesini ve ileride
yaşanacak itirazlar için video üzerinden bakılarak karara bağlanılmasında
yardımcı etken olduğu için görüntününün net olması zorunludur.
Madde 6. Müsabaka Sistemi
6.1. TRF tarafından başvuruları kabul edilen takımlar arasından kura ile gruplar
oluşturulur.
● Seri başları bir önceki turnuvadaki sıralamaya göre belirlenerek kura torbaları
oluşturulur.
● Kura turnuva öncesi federasyonun belirlediği yer ve zamanda yapılır.
6.2.1 9 takımdan oluşan 7’lİ Ragbi 1. Ligi’nin formatı, birbirine bağlı 3 ayaklı
turnuvadan ve 8 takımdan oluşur. Turnuva formatı aşağıda belirtilmiştir.
● Sağlık sebepleri dışında maça çıkmayan veya çekilen takımlar ligden men edilir
ve disiplin kuruluna sevk edilir.

6.2.2 8 takımdan oluşan 7.li Ragbi 2. Ligi’nin formatı, katılımcı sayısına göre
sporcu sağlığı dikkate alınarak, uygun sistem hazırlanacaktır.
6.3.1 Grup Sistemi
a- Puanlama sistemi aşağıdaki belirtilmiştir.
● Galibiyet 3 puan
● Beraberlik 2 puan
● Mağlubiyet 1 puan
● Maça çıkılmaması -1 puan.
b- Turnuvadaki grup aşamalarında puanlarda beraberlik olması halinde
aşağıdaki sırayla değerlendirmeler yapılarak sonuçlar belirlenir
● Eşitlik iki takım arasındaysa turnuva içerisinde yapılan karşılaşmanın galibi
üst sırada
yer alır. Eşitlik daha fazla takım arasındaysa bu takımların tümünün kendi
aralarında oynadıkları maçlarda alınan puanlar göz önüne alınarak sıralama
yapılır.
● Yukarıdaki koşulların uygulanmasının ardından halen herhangi bir
puan
eşitliği mevcutsa, eşitliği söz konusu takımların genel puan
durumundaki atılan sayı-yenilen sayı farkı ile sıralama yapılır.
● Eşitliğin devam etmesi halinde eşitliği söz konusu takımların genel puan
durumundaki atılan sayısı ile sıralama yapılır.
● Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde sıralama kura ile
belirlenir.
6.3.2 Eleme Sistemi
(1) Yenilenlerin elenmesi ve yenenlerin birbirleriyle karşılaşması suretiyle en son
galibi belirlenen sisteme eleme usulü denir.
(2) TRF, müsabakaların tek veya çift maç eleme usulü üzerinden oynanmasına karar
vermeye veya başka bir sisteme göre eşleştirme yapmaya yetkilidir.
(3) İlgili yarışma talimatında ayrıca düzenlenmediği müddetçe, eleme usulüne göre
oynanacak olan
müsabakaların normal süresinin beraberlikle sonuçlanması halinde, müsabaka
2 dakikalık iki devre halinde uzatılır. Her iki dakikanın sonunda iki takım
oynadığı yarı sahayı ara olmaksızın değişir ve maça başlar. Eşitliğin
bozulmaması halinde 22 metre penaltı atışlarına geçilir; Farklı oyuncuların
attığı 5’er penaltı atışının ardından üstünlük sağlayan takım olmaması durumunda
bir taraf üstünlük elde edene kadar karşılıklı 1’er penaltı atışlarıyla devam edilir.
6.4 Ligden Düşme ve Yükselme
(1) 1. Ligdeki son 2 takım 2. Lige düşer.
(2) 2. Ligdeki en iyi 2 takım 1. Lige yükselir
(3) Yükselme hakkında feragat eden takım olması durumunda sıralamaya en iyi
sıradaki takım takım yükselmesi için seçilir.
Madde 7. Sahalar
(1) ERKEKLER 7’Lİ müsabakaları, TRF tarafından uygunluğu tescil edilen sahalarda oynanır.
Kapalı alanda müsabakayapılamaz.
(2) Müsabakaların yapılacağı sahalar, Kulüpler veya İl Spor temsilcisi tarafından önerilir ve

TRF’nin onayına sunulur.
(3) Sahalar,World Rugby Oyun Kuralları’na mümkün olduğu kadar uygun olmalıdır.
(4) Uluslararası müsabakalarda, IRB Ragbi Oyun Kuralları’nda belirtilen ölçülere uyulması
zorunludur.
Madde 8. Sahaya Girebilecek Kişiler
(1) Takımların İdari veya Teknik Sorumluları, en geç müsabakadan 30 dakika önce isim
listelerini imzalarlar ve TRF tarafından ataması yapılmış müsabakayı yönetecek hakemlere
teslim ederler.
(2) Müsabakalarda, isim listesinde yer alan yedek oyuncular dışında Tertip Komitesine
isimleri önceden bildirilmiş olması koşuluyla, her takıma mensup aşağıdaki görevlilerden en
fazla üç kişi sahaya girebilir:
a) 1 Teknik Sorumlu ve/veya 1 Antrenör
b) 1 İdari Sorumlu
c) 1 Doktor ve/veya 1 Masör ve/veya 1 Fizyoterapist
•

Karşılaşmalarda yer alacak basın mensupları, federasyon akreditasyonuna bağlı olarak
saha kenarında bulunabilir. Saha kenarında belirtilen kurallara uymayan takımlar
uyarı cezası alırlar tekrarında ise disipline sevk edilirler.Takımları maçlardan men
edilir.

Madde 9. Oyuncuların Uygunluğu
Oyuncuların Uygunluğu;
(1) Müsabakalara katılacak sporcular TRF’nin Yarışma Talimatında belirtilen yaş sınırında
olmalıdır ve isimleri, TRF’nin açıklamış olduğu tarihler arasında takım listesinde
federasyona bildirilmiş olmalıdır. Takımlar, 2. Ayak öncesinde bu sezon lisans çıkartılmamış
oyuncuları listelerine ekleyebilirler.
(2) Sporcular TRF’nin Yarışma Talimatında belirtilen şartları taşımaları zorunludur.
(3) Sporcular, taahütnamelerine ve TRF Lisansına sahip olmalıdırlar.
(4) Bu maddelerde belirtilen hususlara aykırı davranan takımlar hakkında hükmen
mağlubiyet ve Şampiyonadan ihraç kararı vermeye TRF müsabaka tertip komitesi yetkilidir.
(5) Sporcular, World Rugby 12. Yönetmelikle çelişmeyecek şekilde rakip oyuncuya zarar
vermeyecek koruyucu kıyafetler giyebilir. Yüz maskesi kullanan sporcular üzerini yumuşak bir
nesne ile kaplamalıdır.
(6) Maç kadrosunda World Rugby 8. Yönetmeliğine göre Türkiye Milli Takımları’nda
oynama yetkinliğine sahip olmayan en fazla 2 oyuncu bulundurulabilir.
Madde 10. Disiplin Hükümleri
(1) Bu Talimata ve TRF’nin diğer talimatlarına aykırı davranan oyuncular, teknik
sorumlular, yöneticiler, takımlar ve diğer ilgililer hakkında TRF Disiplin
Talimatı hükümleri uygulanır.
(2) Olaylı müsabakaların raporları, Federasyon Temsilcisi tarafından toplanarak 24 saat
içinde faks, E- mail, vb. iletişim araçlarıyla disiplin kuruluna sevki için TRF gönderilir.
(3) Erkekler 7’Lİ müsabakalarında kırmızı kart gören oyuncular, TRF Disiplin
Kurulu’na sevki gerektirmeyen durumlarda bir sonraki müsabakada takım
kadrosunda yer almayarak cezalarını infaz ederler.

(4) Hakeme müsabaka içinde veya dışında saldırı amaçlı fiziksel müdahalerde
ve/veya
sözlü saldırılarda ilgili sporcular turnuva genelinden men edilir ve ö
federasyon disiplin kuruluna sevk edilir.
(5) Bir sporcuyu kasti olarak sakatlama amacı güden hareketin maç sırasında veya
sonrasında karşılaşma hakemleri tarafından tespit edilmesi durumunda sporcu
turnuva ayağından men edilir ve disiplin kuruluna sevk edilir.
Madde 11. Takımların Renkleri ve Formalar
(1) Erkekler 7’lİ’ye katılan takımlar, Erkekler 7’lİ Katılım Formu ve Taahhütnamesinde
belirtilen kulüp renklerinden oluşan formaları giyerler.
(2) Takımların, biri açık renk olmak üzere en az iki farklı tip formayı müsabakalara
gelirken yanlarında bulundurmaları tavsiye edilir.
(3) İki takımın forma rengi aynı olmaması için kulupler forma rengini maçtan önce kendi
aralarında belirlemek zorundadır.
(4) Kulüpler oyuncu forma numaralarını müsabakaların başlamasından önce yazılı olarak
müsabaka hakemlerine verirler.
Madde 12. Kupa ve Madalyalar
(1) TRF tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde Erkekler 7’li Müsabakaları sonunda
birinci, ikinci ve üçüncü olan takıma kupa ve madalyalar verilir.
(2) Kupaların ve madalyaların tasarımına ve üretimine TRF karar verir.
(3) Kupa töreni organizasyonu TRF tarafından yapılır.
(4) Kulüpler TRF’nin belirleyeceği organizasyon kurallarına uymak ve Kupa
törenine katılmak zorundadırlar.
(5) Her takıma en fazla 18 adet madalya verilir.
(6) Şampiyona sonunda Şampiyonanın en değerli sporcusu komite tarafından
seçilerek madalya verilir.
Madde 13. İtirazlar
(1) Erkekler 7’Lİ müsabakaları ile ilgili her türlü itiraz TRF Yarışma Talimatına uygun
olarak yapılır
(2) İtirazların dikkate alınması için, itiraz ettiği görüntünün net olması kaydı ile ve
300,00.-TL. (ÜçYüzTürkLirası) tutarındaki itiraz ücretinin Tertip Komitesine verilmesi
zorunludur.
Madde 14. Müsabaka Sonuçlarının Tescili
Düzenlenen müsabakaların sonuçları, TRF tarafından tescil edilmeden
geçerli sayılmaz.
Madde 15. Gözlemci ve Hakemler
1 Müsabakalar, MHK tarafından atanan hakemler tarafından yönetilir.
(orta) görev yaparken, 2 hakem çizgi tutulmasında, 1 hakem de müsabaka cetvelini
yazar.
2 Müsabakalarda yer alacak temsilci, gözlemci, hakem vb. görevlilerin ücretleri, TRF İcra
Kurulunun belirlediği miktarlar üzerinden ödenir.

3 Turnuva başlamadan önce hakem sahanın maç oynanması için güvenli olup
olmadığının kontrolünü yapar. Sahanın tüm güvenlik sorumluluğu hakem
kurulana aittir.
Madde 16. Tertip Komitesi
TRF Yarışma Talimatına uygun olarak aşağıdaki
şekilde oluşur. (1) Türkiye Ragbi Federasyon
Temsilcisi.
(2) Türkiye Ragbi Federasyon
Gözlemcisi. (3) TRF İl Temsilcisi.
(4) TRF İl Spor Dalı Temsilcisi veya TRF tarafından
görevlendirilen bir kişi.
Madde 17. Sponsorluk ve Gişe Gelirleri
1 Erkekler 7’Lİ müsabakalarından elde edilecek gişe gelirleri salonu tahsis eden
Kulübe aittir.
2 Sponsorlardan ve ticari hakların satışından ve benzeri yollardan elde edilecek
gelirler, TRF’ye aittir. Bu gelirler TRF tarafından takımların yol masrafları, hakemlerin
konaklama, yol masrafları, ücretleri ve diğer organizasyon giderlerinin karşılanması
amacıyla kullanılır.
3 Saha içindeki reklam alanlarının gelirleri TRF
ye aittir.
4 Sahayı tahsis eden Kulüp veya kuruluşlar, TRF tarafından yapılmış ERKEKLER
7’lİ’ye ilişkin sponsorluk anlaşmalarına taraf olan şirketlerin rakibi konumundaki
firmalar ile saha içi reklamları konusunda anlaşma yapamazlar.
5 Kulüpler, her müsabakada Şampiyona Sponsoruna tesis kapasitesinin toplam %5’i
oranında bilet tahsis etmekle yükümlüdürler.
6 Sahaları tahsis eden Kulüp veya kuruluşlar, tesislerin içerisinde veya çevresinde,
müsabakaların öncesinde esnasında veya sonrasında Şampiyona Sponsoru
tarafından yapılacak tanıtım amaçlı her türlü etkinliğin ve TV çekiminin sorunsuz bir
biçimde gerçekleştirilmesini sağlar.
7
Erkekler 7’lİ’ne katılan kulüplerin reklam geliri
kulübe aittir.
Madde 18. Ticari Haklar
Erkekler 7’Lİ müsabakalarına ilişkin yayın hakları, bütün diğer ticari haklar ile Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili Kanun Hükmünde Kararnamelerden doğan fikri ve
sınai haklar TRF’ye ait olup, bu hakların üçüncü kişilere pazarlanması, satışı ve
lisanslanmasına münhasıran TRF Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilidir.
Madde 19. Talimatta Düzenlenmeyen Hususlar
(1) Bu Talimatta ayrıca düzenlenmeyen hususlar hakkında nihai olarak karar verme
yetkisi TRF’ ye aittir.
(2) Yürürlük
Bu talimat TRF web sayfasından yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
(3) Yürütme
Bu Talimat hükümlerini TRF Başkanı yürütür.

Ulusal Dopingle Mücadele Programı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dopingle Mücadele
Komisyonu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi arasında
24.05.2011 tarihinde imzalanan protokole dayanarak kurulmuştur. Dopingle Mücadele
Komisyonu, bu protokol uyarınca “bağımsız Dopingle Mücadele Kuruluşu” olarak hareket
etme niteliğinde olup aşağıda belirtilen konularda gerekli yetki ve sorumluluğa
sahiptir: Doping kontrolü konusunda planlanma, koordinasyon, uygulama, izleme ve
yenilikleri takip etme, İlgili diğer ulusal kurum, kuruluş ve diğer Dopingle Mücadele
Kuruluşları ile işbirliği yapma, Diğer Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşları ile
karşılıklı Doping Kontrolleriyapılmasını teşvik etme, Dopinglemücadele araştırmalarını
destekleme, Maddi destek sağlanan herhangi bir Sporcuya ya da Sporcu Destek
Personeline, herhangi bir dopingle mücadele kuralını ihlal etmiş olmaları durumunda,
Sporcunun ya da Sporcu Destek Personelinin spordan men edildiği dönemde bu maddi
desteğin tümünü ya da bir kısmını kesme, Herbir doping vakasında, Sporcu Destek
Personelinin ya da diğer Kişilerin de olayın içinde olup olmadığını araştırmak da dahil
olmak üzere kendi sorumluluk alanına giren konularda, dopingle mücadele kurallarının
ihlal edilip edilmediği konusundaki bütün potansiyel gelişmeleri sıkı bir şekilde takip etme,
Dopingle mücadele ile ilgili bilgilendirme ve eğitim programlarının planlanma,
uygulama ve izleme. Kapsam İşbu Dopingle Mücadele Talimatı, Dopingle Mücadele
Komisyonu tarafından, Türkiye’deki her Ulusal Federasyon ve Ulusal Federasyon çatısı
altındaki sportif faaliyetlerin her katılımcısına o katılımcının Ulusal Federasyonlara
üyeliği, Ulusal Federasyonlar nezdindeki akreditasyonu ya da onların organize ettikleri
faaliyetlere ya da Turnuvalara katılımlarına ilişkin olarak uygulanır. Türkiye’deki bir
ulusal federasyonun Sporcusu olmayan ve Dopingle Mücadele Komisyonu kayıtlı Doping
Kontrolleri havuzunun bir parçası olmanın gerekliliklerini yerin
getiren herhangi bir Kişi, mutlaka kendi Ulusal Federasyonunun Sporcusu olmalıdır
ve uluslararası müsabakalara ya da kendi ulusal federasyonunun düzenlediği
müsabakalara katılmadan en az on iki (12) ay önce Doping Kontrolleriyaptırmak için hazır
bulunmalıdır. Bu Dopingle Mücadele Talimatı, Dopingle Mücadele Komisyonu ‘nun sonuç
değerlendirme yetkisine sahip olduğu bütün Doping Kontrolleri için geçerli olacaktır.
Talimatın Ulusal Spor Federasyonları için uygulanması
• 1.1.1 Ulusal Spor Federasyonları işbu Dopingle Mücadele Talimatı ‘nı kabul edecek
ve bu talimatı ya doğrudan ya da atıfta bulunma suretiyle kendi temel
yönetmelikleri ve/veya talimatları içine dahil edeceklerdir. Böylece bu talimatı
spor kurallarının ve üyeleri ile katılımcıların tabi olduğu haklar ve
yükümlülüklerin bir parçası haline getireceklerdir.
• 1.1.2 İşbu Dopingle Mücadele Talimatı‘nın katılımcılar için uygulanması, Ulusal
Spor Federasyonları ile bunların üyeleri ya da katılımcıları arasında,
federasyonun kurallarına göre spor faaliyetlerine katılmayı kabul etmeleri
yoluyla kurulmuş olan üyelik yükümlülüklerine dayanmak Türkiye Milli
Olimpiyat Komitesi, Dopingle Mücadele Komisyonu Türkiye Dopingle Mücadele
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1.1.2 ile ilgili açıklama: Herbir ulusal federasyonun çıkardığı üyelik
kartı/lisans belgesinin üzerine, o kart hamilinin Dopingle Mücadele
Komisyonu ve ilgili uluslararası federasyonun Dopingle Mücadele Kuralları ile
bağlı olduğuna dair bir ibare eklemek ve bu kart hamilinin de bunu kabul ettiğini
kart üzerindeki imzası ile göstermesi pratik bir uygulama olabilir).

• 1.1.3 Ulusal Spor Federasyonları, Hükümetten, resmi bütçeden ya da Türkiye
Milli Olimpiyat Komitesi’nden maddi ya da diğer türde bir yardım almanın bir
koşulu olarak, ilgili yaptırımların bireylere uygulanması dahil olmak üzere,
Ulusal Dopingle Mücadele Programı ve İşbu Dopingle Mücadele Talimatı’nın
ruhunu ve şartlarını kabul edecek ve bunlara riayet edecek ve Dünya Dopingle
Mücadele Kurallarına uygun olarak, ilgili Uluslararası Federasyonun kurallarına
tabi olmayan bütün dopingle mücadele konularında Dopingle Mücadele
Komisyonu ve yargı makamlarının yetkilerine riayet edecek ve onlarla işbirliği
yapacaktır. [Madde 1.1.3 ile ilgili açıklama: Dopingle Mücadele Kuruluşları, ulusal
federasyonun dopingle mücadele politikalarının kabul
edilmesi
ve
uygulanmasının hükümet ve/veya Milli Olimpiyat Komitesinden finansal ya da
başka türde bir yardım almanın bir ön-şartı olmasını sağlamak için hükümetleri
ile işbirliği içinde çalışmaları yönünde teşvik edilir.]
• 1.1.4 Ulusal Spor Federasyonları, İşbu Dopingle Mücadele Talimatı’nı kabul etmek
ve bu talimat hükümlerini kendi mevzuatları ve spor kuralları içine dahil etmek
suretiyle Ulusal Dopingle mücadele programının uygulanması için Dopingle
Mücadele Komisyonu’nun yetki ve sorumluluğunu tanımış ve Dopingle Mücadele
Komisyonu’nu Doping Kontrollerini gerçekleştirmek konusunda yetkili kılmış
olmaktadır ve buna bağlı olarak Ulusal Spor Federasyonlarının üyeleri ve
katılımcıları da bu yetki ve sorumluluğu tanımış olmaktadırlar. Uluslararası
federasyon ve Dopingle Mücadele Komisyonu, Dünya Dopingle Mücadele
Kurallarında öngörülen şekilde, birbirlerinin yetki ve sorumluluğuna saygı
gösterecektir.
• 1.1.5 Ulusal Spor Federasyonları, İşbu Dopingle Mücadele Talimatı’nı kabul etmek
ve bu talimat hükümlerini kendi mevzuatları içine dahil etmek suretiyle hem
kendilerini hem de kendi yetki alanı içinde ya da kontrolü altında bulunan
ya da kendi mevzuatına ya da spor kurallarına tabi olan Sporcuları da işbu
Dopingle Mücadele Talimatı’na tabi hale getirmiş olmaktadır. Ulusal Spor
Federasyonları işbu Dopingle Mücadele Talimatı’na uygun olarak alınan
kararlara, özellikle de Sorgulama makamlarının kararlarına uymayı kabul
ederler. Buna bağlı olarak, Federasyonların üyeleri ve katılımcıları da, bu keyfiyet
ve mutabakatı, işbu talimatta öngörülen temyiz haklarına tabi olarak Kabul
ederler.
Takımlar müsabaka esnasında doping kontrolü için gelen sağlıkçılara
istenilen tüm bilgileri anında vermek zorundadır.

Madde 20. MALİ KONULAR
a) Ragbi federasyonu müsabaka hakemlerinin, lig organizasyon kurulu üyelerinden
bir temsilcinin, teknik kurul üyelerinden bir temsilcinin ve federasyon görevlilerinin Rayiç
bedel üzerinden otobüs ücretleri ve görevli seans ücretlerini öder. Müsabakaya katılan
kafilelerin 12 oyuncu, 1 antrenör ve 1 idarecisine Rayiç bedel üzerinden otobüs ücretleri
federasyon tarafından ödenecektir.
b) Sporcu, idareci ve antrenörler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü imkânları
ile müsabakalara katılabilirler. Ayrıca kulüp imkânları veya kendi imkânları ile
müsabakalara katılabilirler. (Federasyon harcırah alabilmeleri için İl Müdürlüklerinden
alınacak tasdikli liste isimleri bulunmak zorundadır.)

Madde 21) ÖDÜLLER:
-

Şampiyona sonunda ilk 3e giren takımlara kupa ve madalya federasyonca verilir
En centilmen sporcuya plaket federasyonca verilir
En teknik oyuncuya plaket federasyonca verilir
Sezon sonu seçilen 3 hakeme plaket federasyonca verilir
Llig ve şampiyona sonunda En değerli Antrenör plaketi federasyonca verilir.

Hüküm bulunmayan haller:
- Bu reglamanda yer almayan konular, hakkında karar verme yetkisi Teknik Kurulun ve
Mhk Başkanlğının önerisi ile Ragbi Federasyonuna bağlıdır.
-

Şampiyonaya katılacak olan kulüpler Federasyon tarafından hazırlanmış olan
tüzük/yönetmeliklere, Federasyonca gönderilmiş olan taahhütnameye ve teknik
kurulca alınmış kararlara uymak zorundadır. Taahhütnameyi belirtilen tarihe kadar
federasyona iletmeyen kulüpler lige dahil edilmeyeceklerdir.
MURAT PAZAN
FederasyonBaşkanı

