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BEYZBOL VE SOFTBOL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI MÜSABAKA REKLAMANI
(+17 BEYZBOL VE +17 SOFTBOL)

Türkiye Beyzbol ve Softbol Şampiyonası 20-21 Haziran 2017 tarihlerinde ANKARAKIZILCAHAMAM ELİZ HOTEL.’de yapılacaktır. Katılacak kulüpler 14/06/ 2017 tarihi mesai bitimine
kadar kulüp üst yazısı ile takımlarına ait kafile listelerini Federasyona e-posta ile teslim
edeceklerdir.
TEKNİK TOPLANTI VE MÜSABAKALARIN BAŞLAMASI:
Müsabakaların teknik toplantısı ve kura çekimi, müsabakadan bir gün önce 19/06/ 2017
tarihinde Pazartesi günü saat 18:00’da, ANKARA- KIZILCAHAMAM ELİZ HOTEL.’de
yapılacaktır. Müsabakalar her gün saat 09:00 da başlayacaktır. Herhangi bir sebeple toplantıya
geciken ya da katılamayan takımlar alınan kararları kabul etmiş sayılırlar.
2. Açılış seremonisi 20 Haziran saat 14:00 da Müsabaka alanında yapılacak olup, Tüm
takım temsilcilerinin katılımı zorunludur.
1.

Kafile sorumluları kafile listesi ile birlikte teknik toplantıda hazır bulunmalıdır. Takım
listelerinin yanında lisans kontrolü yapılacağından tüm sporcuların lisansları teknik toplantıda
hazır olmalıdır.Toplantıda kayıt işlemlerinin kontrolünün tamamlanmasının ardından kura
çekimine geçilecektir.
4. Şampiyonaya 2016–2017 sezonu vizeli lisanslı sporcular katılabilecektir.
3.

1)- GENEL KURALLAR
1.0 Bu dökümanın temeli ISF Softbol ve IBF beyzbol kurallarıdır ve şampiyonada ISF ve IBF oyun
kuralları temel alınır
1.1 Şampiyonaya takımlar 12 oyuncu 1 antrenör katılırlar. bir takım turnuvada oynayabilmesi için
asgari 9 oyuncu ve bir antrenör ile katılmaları gerekiyor.
1.3 Kulüpler turnuvaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden tasdik edilmiş asıl listeleri ile
gelecekler. Onaylı kafile listesini getirmeyenler başvuru yapmış olsalar bile müsabakaya
alınmayacaklardır.
1.4 Şampiyona için gerekli sağlık ve emniyet tedbirlerinin alınması ev sahibi il/ilçe teşkilatlarınca
sağlanacaktır.
1.5 Şampiyonaya katılan sporcu, idareci ve diğer görevliler izin yazılarını bağlı oldukları İl
Müdürlüklerinden alacaklardır.
1.6 Kulüplerin sporcuları lisanlı olmak zorunda olup lisansız sporcu oynatan takımlar Federasyon
tüzüğüne göre cezai işlem yapılacaktır.
1.7 Antrenörler Turnuvada Kulüplerin federasyona bildirdikleri bir takımın başında sahaya
çıkarlar. Başka kulübün takımına veya başka kategorideki takımlara antrenörlük yapamazlar.
Oyuncu Antrenör sadece kendi takımında oynayabilir, başka kulübün takımında oyuncu olarak
çıkamaz.
1.8 Maç esame listesindeki oyuncu ve antrenörler sahada bulunabilirler liste harici kimse sahada
bulunamaz.
1.9 Turnuva kategorileri Beyzbol+17yaş. Softbol +17Oyuncular bir z kategorisinde oynayabilirler.
1.10 Turnuva teknik heyeti oluşturulması; Heyet 3 kişiden oluşur merkez hakem kurulundan bir,
teknik kuruldan bir kişi, federasyon temsilcisi bir kişi, heyet turnuva boyunca talimatların
uyulması , itirazların değerlendirilmesi, talimatların dışındaki durumların karara bağlanması
ile ilgili konular da yetkilidir.
1.11 Kulüpler Teknik toplantıda turnuvaya katılacak takımlarının forma numaraları yazılı olan
takım listeleri ile lisanslarını turnuva teknik heyetine teslim etmek zorundadırlar.
1.12 Turnuvaya katılan kulüpler açılış ve kapanış seremonisine katılmak zorundadırlar. Seremoniye
katılmayan kulüpler turnuvaya katılmamış kabul edilecek ve bir sonraki Türkiye Beyzbol Softbol
şampiyonasına kabul edilmeyecekler ve aldığı başarı varsa tescil dilmeyeceklerdir.
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2. ÖZEL KURALLAR

2.1 Hakemler : Merkez hakem kurulunun atayacağı hakemler maçları 1 li veya 2 li sistemleyönetirler.
(1'li sistemde 1 saha hakemi , 1 yazı hakemi, 2'li sistemde 2 saha hakemi 1 yazı hakemi olur.
2.2 Takımlar oynayacakları maçlardan 15 dakika önce sahada hazır bulunmalıdırlar ve line-up listelerini
hakemlere teslim etmek zorundadır.
2.3 Oyuncu Değiştirme kuralı: Daha önce oyundan çıkarılmış bir oyuncu sahaya ancak daha önce
yerine sahaya alınmış oyuncunun yerine geçerek girebilir.(eşleşmiş oyuncu durumu)
2.4 Yabancı oyuncu: Takımlar, kadroda 4 yabancı bulundurabilir maçta aynı anda iki oyuncuoynatabilir.
2.5 Kıyafet Kuralları :
A)Tüm oyuncular karşılaşmalarda forma giymek zorundadır, formalar
numaralı olmak zorundadır, bir oyuncu turnuva boyunca aynı numara ile maçlara çıkar.
B)Şampiyonaya katılan takımlar oyun için gerekli olan kask, sopa, eldiven ve tutucu koruyucuları
yeterli sayıda olacak şekilde turnuvaya geleceklerdir. Malzemesi olamayan takımlara federasyon
tarafından maçta kullanılmak üzere malzeme verilecektir.
2.6 Takım listelerindeki oyuncular turnuva boyunca kendi takımında oynar, aynı şehrin
takımlarının oyuncu değiştirmesi mümkün değildir. Tespit edilen sporcu değiştirilmesinde
takımlar turnuvadan ihraç edilir. Federasyonun yönetmelikleri doğrultusunda disiplin cezası verilir
2.6 Maç süreleri:
a) - Beyzbol +17 yaş kategorisinde 90 dakika yada 9 tam devre (inning) bu durumlardan herhangi biri
önce gerçekleştiğinde maç sonlandırılır. maçın son 5 dakikasından sonra yeni devre başlamaz, süre
hakem tarafından tutulur.
b)- Softbol + 17 yaş kategorisinde 90 dakika yada 7 tam devre (inning) bu durumlardan
herhangi
biri önce gerçekleştiğinde maç sonlandırılır. maçın son 5 dakikasından sonra yeni
devre başlamaz,
süre hakem tarafından tutulur.
c)- Müsabaka saatinde hazır bulunmayan takımlar 10 dk beklenir, halen sahaya çıkmamışsa o
maç için hükmen yenik sayılacaktır.
2.7- Hükmen yenilgi; hükmen yenilgi alan takım oynadığı kategorinin inning sayısı kadar sayı ile
yenilmiş sayılırlar (örnek: + 17 beyzbol kategorisinde hükmen yenilen takım 9 sayı yemiş olur.)
2.8 Takımlar arasında averaj yedikleri sayıya bakılır.
2.9 Dugout (oyuncu kulübesi) ev sahibi takım 1. Kale tarafında, misafir takım 3. Kale tarafında bulunur.
2.10 Takımlar, maçlardaki kural ihlali olarak değerlendirdikleri durumları, itirazlarını turnuva heyetine
kulüp yetkilisi tarafından dilekçe ile ve federasyonun hesabına itiraz ücreti olarak 500 TL yatırmalılar
itiraz haklı görülürse ödeme geri iade edilir, itiraz geçerli olmaz ise iade yapılmaz.
2.11 Sayı farkı kuralı ( mercy Rule):Beyzbol (+17) yaş - Softbol (+17) yaş
2. periyot sonu 15 sayı farkı
3. periyot sonu 12 sayı farkı,
4.periyot sonu 10 sayı farkı
5. periyot sonu 7 sayı farkı var ise oyun sonlandırılır
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2.12 Saha ölçüleri ve maç süreleri tablosu

BEYZBOL
YAŞ
KATEGORİSİ

KALELER
ARASI(BASES)

ATICI- TUTUCU ARASI
(PITCHING)

maç süreleri

17+ YAŞ

27.4 M

18.44 M

9 inning yada 90 dakika

SOFTBOL
YAŞ
KATEGORİSİ

KALELER
ARASI(BASES)

ATICI- TUTUCU ARASI
(PITCHING)

maç süreleri

17+ yaş

18.29 m

13.11 m

7 inning yada 90 dakika

Harcırah – Yolluk ve Ödüller:
▪ Şampiyonaya katılan takımlara 12 sporcu 1 idareci ve 1 Antrenör için Konaklama ve ulaşım
masrafları ( rayiç ) federasyon tarafından karşılanacaktır.
▪ Ankara’dan katılan takımlara ödeme yapılmayacaktır.
▪ Ulaştırma Bakanlığının toplu
Seyahatlarda istediği hükümlere kafile başkanları azami
derecede dikkat etmek uymakla mükellef olup sorumluluk antrenör ve idareciye aittirtalimatlarına
uyulacaktır.
▪ Şampiyonada ilk üç dereceye giren takımlara kupa, sporculara ise madalya verilecektir.

Diğer Hükümler:
Bu talimat, Türkiye Beyzbol Softbol Şampiyonası ile ilgili düzenleme ve kuralları
kapsamaktadır. Talimatta yer almayan hususlarda Federasyon başkanlığı yetkilidir.

Erhan SAKA
BEYZBOL VE SOFTBOL
BAŞKAN VEKİLİ
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