
TÜRKİYE RAGBİ FEDERASYONU KORUMALI FUTBOL BRANŞI 

 MİLLİ TAKIM OYUNCU SEÇME HAZIRLIK MÜSABAKA REGLAMANI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Genel Hükümler 

 

2021 senesi Korumalı Futbol Milli Takımı Seçme Hazırlık Müsabaka takvimleri 

http://www.korumalifutbol.gov.tr/ linkinden yayınlanacaktır. Türkiye Ragbi Federasyonu 

müsabaka yer ve tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar. 

 

Katılacak kulüpler Federasyonun belirlediği 09 Eylül Perşembe saat 17:00’ye kadar kulüp üst 

yazısının, kulüp karar defterinin bir nüshası ile takımlarına ait sporcu ve kulüp 

taahhütnamelerini, sporcu aile muvafakatmanelerini (18 yaş altı sporcular için aile izin belgesi), 

kulüp karar defterinde 2.Kademeli akreditasyonu yapılmış Korumalı Futbol Antrenörü ile 

yapılan çalışma sözleşme nüshasını ve kayıt linki içeriğinde bulunan bilgi ve belgeleri 

doldurmak kaydı ile başvuru yapacaklardır. 

 

Kayıt linki, Türkiye Ragbi Federasyonu web sitesinde ve resmi sosyal medya hesaplarında daha 

sonra paylaşılacaktır. 

 

Amaç 

 

MADDE 1 - Bu reglamanın amacı, ülkemizde oynanacak  Korumalı Futbol Milli Takım Seçme  

Hazırlık Müsabakaları’nın hazırlığı, oynanması ve bu müsabakaların uluslararası kural ve 

usullere uygun olarak yönetimi konusunda Türkiye Ragbi Federasyonu’nca uygulanacak esas ve 

usulleri belirlemektir. 

 

Kapsam 

 

MADDE 2 - Bu reglaman, uluslararası oyun kurallarına ve bu reglaman hükümlerine uygun 

olarak ülkemizde düzenlenecek Korumalı Futbol Milli Takım seçme müsabakalarını kapsar. 
 
 

Dayanak 

 

MADDE 3 - Bu Reglaman; 21/5/1986 tarihli 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ve 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik ve 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan Türkiye Ragbi Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.korumalifutbol.gov.tr/


 

 

 

 

 
 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

Hazırlık Müsabakalarına Başvuru ve Genel Gereksinimler 

 

 

 

MADDE 4 – 2021 senesi Korumalı Futbol Milli Takımı Seçme Hazırlık Müsabakaları, 

Federasyonun belirleyeceği kura çekimine göre 25 – 26 Eylül tarihlerinde düzenlenip 

tamamlanacaktır. Müsabakalara katılacak olan kulüpler TRF tarafından hazırlanmış olan 

tüzük/yönetmelik/talimatlara, gönderilmiş olan taahhütnameye ve federasyon yönetim kurulu 

tarafından onaylanmış olan teknik kurul kararlarına uymak zorundadırlar. Kulüpler ayrıca 

müsabakalarda ev sahibi olmaları durumunda maç yapabilecekleri saha alternatiflerini başvuru 

sırasında bildirmelidir. Bu sahalar bu reglamandaki gereksinimleri karşılayabiliyor olmalıdır. 

Eğer müsabakalara katılım sağlamak isteyen kulüplerin beyan edebilecekleri sahaları yok ise 

Federasyon’dan saha bulması konusunda yardım istenebilir. 
 

MADDE 5 – 2021 senesi Korumalı Futbol Milli Takımı Seçme Hazırlık Müsabakaları katılım 

başvurularının kulüpler tarafından imzalı taahhütname ile birlikte en geç 8 Eylül Çarşamba günü 

saat 17:00'ye kadar +90 0312 312 39 92 numaraya faks çekilmesi, “info@trf. HYPERLINK 

"mailto:info@trf.org.tr"gov HYPERLINK "mailto:info@trf.org.tr".tr” adresine e-posta atılması 

veya orijinal evrakların “Gazi Mahallesi Bolat Sokak No:12 Yenimahalle / Ankara / TÜRKİYE” 

adresine ulaştırılması gerekmektedir.  
 

MADDE 7 - 2021 senesi Korumalı Futbol Milli Takımı Seçme Hazırlık Müsabakalarına 

başvuracak takımların başvuru esnasında en az 1 adet lisanslı 2. Kademe antrenör, müsabakalara 

takım ile çıkacak en az 1 adet lisanslı antrenör ve müsabakalara takımın başında çıkacak en az 1 adet 

takım sorumlusu beyan etmesi gerekmektedir. Pandemi koşullarına istinaden kulüplerin belirteceği 

Covid – 19 Pandemisi sorumluları, müsabakalardan 7 gün önceye kadar Federasyona mail yoluyla 

bildirilebilir. 
 

 

 

MADDE 8- 21 senesi Korumalı Futbol Milli Takımı Seçme Hazırlık Müsabakaları için kura 

çekimi başvurular sonlandıktan sonra Federasyonun belirleyeceği bir tarihte yapılacaktır. 

Pandemi koşullarına istinaden kura çekimleri online ortamda teknik kurul yetkilileri ve 

federasyon temsilcisi tarafından yapılacaktır. Kuralar sosyal medya kanallarında canlı olarak 

yayınlanacaktır. 

 

Kura çekimi pandemi koşulları gereğince aşağıda belirtilen şekillerde ayarlanacaktır; 

 

• Öncelikli olarak aynı şehrin takımlar birbirleri ile eşleştirilecektir. 

mailto:info@trf.org.tr
mailto:info@trf.org.tr


• Aynı şehirde 2’den fazla takım var ise bu takımlar arasında önce tescil edilmiş en son 

sezonda aynı ligde (1. veya 2. Lig) yer alan takımlar birbirleri ile eşleştirilecektir. 

• Aynı şehrin takımlarının tek sayıda olması durumunda kura çekimi sonrasında kalan son 

takım (eşleşmesi olmayan takım) veya bir şehirden katılan tek takım, coğrafi mesafe 

olarak kendisine en yakın takım ile eşleştirilecektir. Bu eşleşme sırasında eğer coğrafi 

yakınlıklar arasında çok fark yok ise öncelikle tescil edilmiş en son sezonda aynı ligde (1. 

veya 2. Lig) yer alan takımlar birbirleri ile eşleştirilecektir. 

 

• Başvurular sonucunda tek sayıda takımın başvurduğu belirlenir ise Teknik Kurul bu 

duruma özel bir çalışma yapacak ve bu çalışmadan etkilenen takımlar ile kura çekimi 

öncesi bu durum ayrıca paylaşılacaktır. 
 

 

 

MADDE 9 - Kulüplerin müsabakalara çıkabilmesi için takım kadrosunda en az 25 lisanslı 

oyuncu, 1 TRF (Türkiye Ragbi Federasyonu) akreditasyonu yapılmış antrenör, 1 Kafile Başkanı, 

1 Kafile Başkan Yardımcısı ve 1 Covid – 19 Pandemisi sorumlusu olmak zorundadır. 
 

 

MADDE 10 – 2021 senesi Korumalı Futbol Milli Takımı Seçme Hazırlık Müsabakaları Milli 

maçlar aday kadrosunun belirlenmesi, kadronun hazırlık süreci ve milli takım maç takviminin 

yakınlığından dolayı ertelenemez, belirtilen tarihlerde oynanmak zorundadır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Lisanslama ve Akreditasyon 

 

 

MADDE 11 - Takımlar lisans evraklarını SGM üzerinden çıkarmakla yükümlüdür. 
 

MADDE 12 - Kulüpler, takım kadrolarında bulunan her bir antrenör için müsabakalardan önce 

TRF onaylı ücretsiz antrenör kimlik kartlarını çıkartmak zorundadırlar. Antrenörler, TRF onaylı 

antrenör kimlik kartlarını her maçta yanlarında bulundurmak zorundadırlar. 
 

MADDE 13 - Oyuncular için son lisans çıkarma tarihi müsabakalardan önceki cuma günüdür.  

2021 senesi Korumalı Futbol Milli Takımı Seçme Hazırlık Müsabakalarının oynanma amacından 

dolayı bu müsabakalarda sadece Türk asıllı, Türkiye Korumalı Futbol Milli takımında yer 

alabilecek statüde olan sporcular, görev yapabilecektir*. 

 

* Oyuncuların bu statüye uygun olup olmadıkları hakkında Türkiye Ragbi Federasyonu’ndan 

yazılı bilgi talep edilebilir. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

Oyun Kuralları, Süreleri ve Topun Özelliği 

 

 

MADDE 14 – 2021 senesi Korumalı Futbol Milli Takımı Seçme Hazırlık Müsabakalarında 

kullanılacak Korumalı Futbol Oyun Kuralları “IFAF Kuralları”dır. 
 



MADDE 15 - 1) Müsabakalar tüm kategorilerde 4x12 dakika, duraklamalı dört çeyrek halinde 

oynanır. Devre arası 20 dakikadır. Müsabakalar berabere sonuçlanabilir, uzatma olmayacaktır. 

Covid-19 Salgınından ötürü oyuncu sağlığını korumak adına müsabaka hakemleri her çeyrekte 1 

dakika oyuna mola verebilir. Molanın zamanını müsabaka başhakemi belirleyecektir. 
 

2) Maç topunun özelliği; Korumalı Futbol Oyun Kuralları ve Açıklamaları kitapçığında 

belirtildiği gibidir. Bu toplar deri olmak zorundadır. Top ölçü ve özelliklerinin NFL değil, 

NCAA veya NFHS futbol topu ile birebir olması beklenmektedir (Gerçek deri ve çift çizgili).  

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

Maç Günü Kararları 
 

MADDE 16 - Ev sahibi takım sahayı bulmak, hazırlamak ve saha güvenliğini sağlamak 

zorundadır. Ev sahibi takım müsabakanın oynanacağı günü müsabakadan en az 7 gün önce, 

müsabakanın oynanacağı sahayı ve maç saatini müsabakanın yapılacağı haftanın Salı günü saat 

17:00’a kadar federasyona ve MHK’ya bildirmek zorundadır. Aynı şehirde oynanacak 

müsabakaların mümkün olduğunca aynı sahada oynanması esastır. Güvenlik tedbiri; Üniversite 

kampüsleri içerisinde üniversite güvenlik personeli ve/veya kolluk kuvvetleri, üniversite 

kampüsleri dışında ise kolluk kuvvetleri ve/veya 5188 Sayılı Özel Güvenlik Yasası’na uygun 

olarak özel güvenlik birimlerince sahanın ve sahadaki kişilerin güvenliğini sağlanmalıdır. Eğer 

kulüpler, maçı oynayacakları sahada güvenlik koşullarını yerine getirmekte güçlük çekiyorsa, 

müsabakanın yapılacağı haftanın Salı günü saat 17:00’a kadar yazılı olarak federasyona 

başvurarak, bu konuda yardım talep edebilirler. Federasyon ilgili İl Müdürlükleri ile iletişim 

kurarak yardımcı olacaktır. 
 

MADDE 17 - Müsabakaların oynanacağı sahaların boyutları IFAF kural kitabında belirtilen 

ölçülerden en çok %15 oranında küçük olması kabul edilebilir. Saha boyutlarının küçük olduğu 

sahalarda kısaltma işlemi tüm sahada yapılacaktır. Gol bölgeleri de dâhil olmak üzere saha eşit 

olarak küçültülecek, zincir de sahanın küçültülme oranına eşdeğer şekilde küçültülecektir. 

Sahalarda her iki tarafta da en az 4 metre uzunluğunda futbol kalelerine ve zemine sabitlenmiş, 

eğilmeyen Kale Direklerinin bulunması zorunludur. Kale direklerinin oyuncuların 

sakatlanmasını engellemek üzere uygun şekilde muhafazaya alınması gerekmektedir. Saha 

çizgilerinin çizimleri bantla yapılamaz. Gerekli koşulların sağlanamaması durumunda ev sahibi 

takımın farklı bir saha organize etmesi gerekmektedir. Ayrıca ev sahibi takım tarafından, misafir 

takım ve hakemlere soyunma odalarının sağlanması gerekmektedir.  
 

MADDE 18 – Federasyon, müsabaka boyunca sahada hizmet vermek üzere tam teşekküllü ve 

içinde en az 1 adet Acil Tıp Teknisyeni bulunan bir adet ambulansı, müsabakadan en az 15 

dakika önce gelecek şekilde ayarlayacaktır. Ev sahibi takım ambulansın gönderildiğini teyit 

etmek ve ambulansın zamanında saha olması için gerekli organizasyonu yapmak zorundadır.  

Türkiye Ragbi Federasyonu çatısı altında gerçekleştirilen müsabakalarda, Sağlık Kurulu 

tarafınca, müsabakalara katılan kulüpler tarafından kura çekimi öncesi ve müsabaka sırasında en 

az bir adet sağlık çantasının hazır bulundurulmasına; bu çanta içeriğinin uygun şekilde 

hazırlanmış olmasına, çantanın  (müsabakada bulunuyorsa federasyon yetkilisi)  müsabaka baş 



hakemi  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 povidoniyodinantiseptic solüsyon 100ml 
 

-1 adet tıbbi turnpike 

 

-1 kutu 20 tablet 500mg parasetemol içeren ağrı kesici 
 

-1 adet kinesiotapegold ağrı bandı 5x5cm 

 

-1 adet etofenematnonstereoidantienflamatuar içeren topical sprey 100mg/ml 

 

-1 kutu steri-strip bant 6 adet 6mm x100 mm  

 

Ayrıca Covid-19 Salgını nedeniyle alınması gereken önlemler konusunda Sağlık Kurulunun 

belirleyeceği gereksinimler ve önlemlerin alınması şarttır. Sağlık Kurulunun duyuruları takip 

edilmeli ve bunlara uyulmalıdır. 
 
 

MADDE 19 - Müsabaka içinde eğer ambulans, acil bir durum sebebiyle sahayı terk etmek 

durumunda kalırsa, müsabakanın devam etmesi için ambulansta bulunan Acil Tıp Teknisyeninin 

gerekli malzemeleriyle saha kenarında hazır olması sağlanabilirse, müsabaka devam eder. 
 

MADDE 20 - Müsabakanın yapılacağı sahada başlangıç saatinden önce başka bir resmi müsabaka 

oynanıyorsa, ev sahibi takım maç başlangıç saatini federasyona ve MHK’ya bildirirken bir önceki 

resmi müsabakanın bitmesinden itibaren en az 1 saatlik süre vermelidir. Önceki müsabaka uzarsa ve 

sahanın çizilmesi gerekiyorsa Hakem Heyetinin takdirine göre önceki müsabakanın uzadığı süreye ek 

olarak maç başlama saati 15 dakika daha ötelenebilir. 
 

MADDE 21 – Müsabaka alanı; Korumalı futbol karşılaşmasının yapıldığı alan dışında kalan, 

ancak sahaya dahil olan, yedek oyuncu, antrenör ve takım görevlilerinin bulunduğu alandır. 

Federasyon Korumalı Futbol müsabaka alanına girecek kişileri belirlemeye tek yetkilidir. 



Müsabaka sırasında müsabaka alanına girecek kişiler takım görevli ve yetkilileri, Federasyona 

başvurarak akreditasyon kartı almak zorundadırlar. 
 

Müsabaka esnasında saha kenarında lisanslı oyuncular, TRF onaylı antrenör kimlik kartı olan 

antrenörler ve önceden federasyondan akredite edilmiş kişiler  ve federasyon yetkilileri dışında 

kimse bulunmayacaktır. Her takımda lisanslı antrenörler ve ekipmanlı oyuncular dışında 15 kişi 

saha kenarında bulunabilir. Bu kişiler; istatistik sorumlusu, fotoğrafçı veya ekipman giymemiş 

lisanslı oyuncular olabilir. Bu kişiler maç öncesinde akreditasyonlarını yapmış ve akreditasyon 

kartlarını takmış olmalıdırlar. 
 

Müsabaka başlamasına 15 dakika kalan zamandan itibaren, müsabaka sonuçlandığından 15 

dakika sonrasına kadar geçen sürede müsabaka alanına girebilecek kişiler Federasyonca 

hazırlanmış akredite kartı ile müsabaka alanına girebilirler. 
 

Federasyonca gerekli izini almadan sahaya girenlerin müsabaka alanından çıkartılması 

sorumluluğu gözlemci veya saha komiserine aittir. Ancak, gerekli izni olmadan müsabaka 

alanına giren kişileri gördüğü takdirde, müsabaka hakemi ve gözlemcisi bu kişilerin saha dışına 

çıkartılmasını isteyebilir. 
 

MADDE 22 - Takımlar müsabakadan en az 1 saat önce sahada hazır olmak zorundadırlar. Takım 

listelerinin (oyuncu ve antrenör adı, soyadı, lisans numaraları ve forma numaraları) müsabakadan 

en geç 1 saat öncesinde müsabaka gözlemcisine ve rakip takıma birer nüsha olarak teslim 

edilmesi zorunludur. Ayrıca Lisans kontrollerinin hızlı gerçekleştirilebilmesi için bu listelerin 

imzalı birer çıktıları müsabaka öncesinde Hakem heyetine de elden verilecektir. 

 

• Covid-19 Salgını nedeniyle uyulması gereken kurallar dokümanında belirtilen evraklar 

ayrıca belirtilen zamanlarda ilgili kurum ve kişilere teslim edilmelidir.   
 

MADDE 23 - Ev sahibi takım en az üç adet müsabaka topu hazır bulunduracaktır. Hakem ev 

sahibi takımının topları arasından seçtiği üç topla bütün müsabakayı oynatacak, kulüpler oyunun 

akıcılığının sağlanması için belirtilen üç toptan herhangi biriyle oynamayı kabul edecektir. Ev 

sahibi takım müsabaka için 3 top tedarik edemezse hükmen mağlubiyet uygulaması söz konusu 

olur, ancak bu ligden düşmeye sebep olmaz. Ayrıca, ev sahibi takım hakemlere yardımcı olmak 

amacıyla 5 kişiyi (2 kişi top görevlisi, 3 kişi zincir görevlisi) oyunun akışını hızlandırması için 

hazır bulunduracaktır. 
 

 

MADDE 24 - Müsabakalarda takımların kask, facemask, pant, çorap ve forma renginin her biri 

kendi içinde tek renk olması zorunludur. İçlik olarak da siyah, beyaz veya takımın belirleyeceği 

3. bir renk kullanılabilir, ancak tüm oyuncular aynı rengi giymelidir. Buna uygun olmadan 

sahaya çıkan oyuncular için hakemler tarafından kuraldışı malzeme uygulaması yapılacaktır. 

 

MADDE 25 - Ev sahibi takım kural kitabında belirtilmiş olan normlara uygun olacak şekilde 

koyu, deplasman takımı kural kitabında belirtilmiş olan normlara uygun olacak şekilde açık renk 

forma giyecektir. İki takım yetkililerinin karşılaşmadan önce müsabakanın başhakeminin bilgisi 

ve onayı dâhilinde yazılı olarak anlaşması halinde farklı uygulama yapılabilir.  
 



MADDE 26 - 1) Aşağıdaki durumlarda, Türkiye Ragbi Federasyonu ilgili takımları 

disiplin kuruluna sevk edebilir: 

 

• Müsabaka başlama saatinde belirtilen adette müsabaka kıyafeti giymiş sporcu ile sahaya 

çıkmamak, 

 

• Takımlar lig müsabakalarında en az 25 lisanslı oyuncu ile sahaya çıkmak zorundadır. 
 

• Lisansların kontrol edilmesinden sonra hakemin oyuncuları tanımamasından yararlanarak 

farklı oyuncu oynatmak, 

 

• Cezalı oyuncu oynatmak, 

 

• Federasyon Yönetim Kurulu’nca sezon öncesinde açıklanan kriterlere uymayacak 

şekilde sahada bulunmak, 

 

• Türk asıllı olmayan, Türkiye Korumalı Futbol Milli takımında yer alamayacak statüde 

olan sporcu oynatmak, 

 

• Müsabakaya takımın başında lisanslı antrenör olmaksızın çıkmak. 
 

 

• Müsabakalara katılacağını federasyona belirtmiş takımların, müsabakalara çıkmamaları 

durumunda Türkiye Ragbi Federasyonu ilgili takımları disiplin kuruluna sevk edebilir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM 

 

Diğer Hususlar 

 

MADDE 27 – Ev sahibi takımlar federasyonun sponsorlarına saha çevresinde yer vermekle 

yükümlüdürler. 
 

 

MADDE 28 - Sonuçlar, müsabaka başhakemi tarafından Federasyona bildirilir ve Federasyon 

web sayfasında ilan edilir. 
 

 

MADDE 29 - Ev sahibi takım müsabakaların videosunu bir tanesi oyun başlama çizgisi (line of 

scrimmage), bir tanesi ise oyun alanı geniş çekim (mümkünse oyun sahası arkasından ve yüksekten) 



olmak üzere iki ayrı kamera ile çekecek ve kaydedecektir. Kayıtların bir kopyasını ya da kayıtları 

içeren internet linkini rakip takıma, federasyona ve Korumalı Futbol Teknik Kuruluna 

(teknik.kurul@korumalifutbol.gov.tr) en geç müsabakadan sonraki Salı günü saat 17:00’a kadar 

gönderecektir. Maç görüntüsü maçın tamamını içeriyor olmalıdır.  

 

Milli takım aday kadro seçmeleri için, özellikle milli takım yetkililerinin bulunmadığı durumlarda bu 

çekimler değerlendirilecektir. Bu nedenle çekimler önem arz etmektedir.  

 

Deplasman takımı dilerse belirtilen kriterlerce kendi videolarını çekebilirler, belirtilen adres ve 

kurumlara ulaştırabilirler. 
 

 

MADDE 30 - Bir Korumalı Futbol müsabakasının sonucunu, taraflar aralarında anlaşarak veya 

üçüncü kişilerden maddi menfaat temin etme veya anılan haller dışında sair sebeplerle futbolun 

olağan yapısı dışında etkilemek veya etkilemeye teşebbüs etmek yahut ilgililerden beklenen spor 

mücadelesini göstermeleri halinde dahi, bu amaç için kendi kuruluşları dışında başka bir kişiden 

maddi menfaat temin etmek yasaktır. Bu yasakları ihlal eden kişi ve/veya kuruluşlar hakkında 

Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır. 
 

MADDE 31 – 2021 senesi Korumalı Futbol Milli Takımı Seçme Hazırlık Müsabakalarına 

katılacak olan ekiplerin tüm antrenörlerinin Türkiye Doping Komisyonu tarafından düzenlemiş 

olan dopingle m HYPERLINK "https://tdmk.triagonal.net/online/login/signup.php"ücadele e-e 

HYPERLINK "https://tdmk.triagonal.net/online/login/signup.php"ğitimi HYPERLINK 

"https://tdmk.triagonal.net/online/login/signup.php" HYPERLINK 

"https://tdmk.triagonal.net/online/login/signup.php" HYPERLINK 

"https://tdmk.triagonal.net/online/login/signup.php" 'ne katılmaları, eğitimi tamamlamaları ve 

eğitim sonunda sertifika almaları zorunlu kılınmıştır. Bu sertifikaya sahip olmayan antrenörler 

Korumalı Futbol müsabakalarına iştirak edemeyecektir. Sporcular ilgili talimatnameyi bilmek 

ve bu talimatnameye uymak zorundadırlar. 
 

Eğitim Linki: https://tdmk.triagonal.net/online/login/signup.php 
 

DOPİNGLE MÜCADELE VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

 

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 Kontrolleri yapılmasını teşvik etme, 

Dopingle mücadele 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, Her bir 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 

https://tdmk.triagonal.net/online/login/signup.php
https://tdmk.triagonal.net/online/login/signup.php
https://tdmk.triagonal.net/online/login/signup.php
https://tdmk.triagonal.net/online/login/signup.php
https://tdmk.triagonal.net/online/login/signup.php
https://tdmk.triagonal.net/online/login/signup.php


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 yerine 

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 Kontrolleri yaptırmak için hazır bulunmalıdır. Bu 

Dopingle Mücadele Talimatı, Dopingle Mücadele Komisyonu‘nun sonuç değerlendirme 

yetkisine sahip olduğu bütün Doping Kontrolleri için geçerli olacaktır. 
 

REGLAMANININ UYGULANMASI 

 

Talimatın Ulusal Spor Federasyonları için Uygulanması 
 

Ulusal Spor Federasyonları işbu Dopingle Mücadele Talimatını kabul edecek ve bu 

talimatı ya doğrudan ya da atıfta bulunma suretiyle kendi temel yönetmelikleri ve/veya 

talimatları içine dâhil edeceklerdir. Böylece bu talimatı spor kurallarının ve üyeleri ile 

katılımcıların tabi olduğu haklar ve yükümlülüklerin bir parçası haline getireceklerdir. 
 

İşbu Dopingle Mücadele Talimatının 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 Talimatı 23 Eylül 2011 4 [Madde 1.1.2 ile ilgili açıklama: Her bir 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). 
 

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 Talimatının 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 iş birliği içinde çalışmaları yönünde teşvik edilir.] 

 



Ulusal Spor Federasyonları, İşbu Dopingle Mücadele Talimatını 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 

Kuralların da öngörülen şekilde, birbirlerinin yetki ve sorumluluğuna saygı gösterecektir. 
 

Ulusal Spor Federasyonları, İşbu Dopingle Mücadele Talimatını 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 Talimatına tabi hale getirmiş olmaktadır. Ulusal 

Spor Federasyonları işbu Dopingle Mücadele Talimatına 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. 
 
 

YEDİNCİ BÖLÜM 

 

Yaptırımlar 

 

 

MADDE 32 - 
 

2021 senesi Korumalı Futbol Milli Takımı Seçme Hazırlık Müsabakalarına katılacaklarını 

taahhüt eden takım(lar) fikstür çekildikten sonra müsabakadan çekilir veya müsabakaya 

maçlarına çıkmaz ise, bu davranışta bulunan takım(lar)ı  Türkiye Ragbi Federasyonu 

disiplin kuruluna sevk edebilir veya doğrudan cezai yaptırımda bulunabilir. 
 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

 

Son Hükümler 

 

 

Reglamanın Hazırlanması 
 

MADDE 33 - Bu talimat, Federasyonun yetkilendirmiş olduğu Teknik Kurul tarafından hazırlanır. 

Teknik Kurul Talimatın sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için Federasyondan onay almak kaydıyla 

gerekli alt kurulları belirleme ve görevlendirme yetkisine sahiptir. Bu talimatta açıklanmayan veya 

ayrıca detaylandırılması gereken konular Teknik Kurul tarafından yapılan çalışmalar ile Teknik 

Kurul Kararları adı altında güncellenerek ve Federasyonun onayından geçirilerek yayınlanır. 
 

Reglamanda Yer Almayan Hususlar 

 

 



MADDE 34 - Bu Reglamanda yer almayan ve Müsabaka Reglamanında açıklanmamış herhangi 

bir konu ve karşılığı belirtilmeyen konularda EFAF, IFAF kuralları esas alınarak karar alma ve 

yorumlama yetkisi Teknik Kurulun görüşüne başvurmak kaydıyla Federasyon Yönetim 

Kuruluna aittir. 
 

Yürürlük 

 

 

MADDE 35 - Bu Reglaman TRF Web sayfasında yayını tarihinde yürürlüğe girer. 
 

 

Yürütme 

 

 

MADDE 36 - Bu Reglaman Federasyon Başkanlığınca yürütülür. 


