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TRF	2017	–	2018	Erkekler	U-18	7’li	Ragbi	Organizayonları	Talimatnamesi	

1) U-18	 7’li	 Ragbi	 formatları,	 federasyonun	 her	 sezon	 öncesinde	 ilgili	 duyurularında	
açıkladığı	 esaslara	 ve	 fikstüre	 göre	 düzenlenir.	 Sezon	 içinde	 yapılan	 turnuvaların	 herbiri	
birbirinden	bağımsız	şampiyonalar	şeklinde	organize	edilir.	

	

2) U-18	7’li	Ragbi	organizasyonlarına	başvuru	yapan	takımların	sayısına	göre	lig	organizasyon	
kurulu	müsabakaların	hangi	 sistemde(fikstür)	yapılacağını	ve	kaç	gün	süreceğini	belirler.	
Belirlenen	 sistem	 turnuvadan	 en	 az	 3	 gün	 önce	 federasyonun	 resmi	 duyurularında	
açıklanır.	
	

3) Organizasyona	 katılan	 takımlar	 maçlarını	 federasyonca	 açıklanan	 tarihlerde	 oynar.	
Müsabakaya	 katılacağını	 onaylayan	 ve	 yükümlülüklerini	 yerini	 getiren	 takımlar	
organizasyonun	 sistemi(fikstür),	 tarihi	 ve	 yeri	 açıklandıktan	 sonra	 haklı	 bir	 mazareti	
olmaksızın	müsabakalara	 iştirak	 etmez	 ise	 bir	 sonra	 ki	 sene	 aynı	 sezon	 ve	 bir	 sonra	 ki	
sezon	 hiçbir	 u-18	müsabakalarına	 katılamaz.	 Ayrıca	Disiplin	 Kuruluna	 sevkedilir.	 Disiplin	
Kurulu,	kararını	Türkiye	Ragbi	Federasyonu	Disiplin	ve	Ceza	Talimatına	göre	belirler.	
	

4) Organizasyona	 katılan	 takımlar	 maçlarını	 federasyonca	 açıklanan	 tarihlerde	 oynar.	
Müsabakaya	 katılacağını	 onaylayan	 ve	 yükümlülüklerini	 yerini	 getiren	 takımlar	
organizasyonun	 sistemi(fikstür),	 tarihi	 ve	 yeri	 açıklanmadan	 önce	 haklı	 bir	 mazaretle	
katılamayacağını	bildiren	takımlar	organizasyon	fikstüründen	çıkartılır.	
	

5) Organizasyonla	 ilgili	 gerektiğinde	 federasyon	 saha	 tahsisi,	 ambulans	 ve	 güvenlik	
önlemlerini	alır.	Bu	şampiyona	öncesinde	kulüplere	yazılı	olarak	bildirilir.		
	

6) Gruplarda	puanlama	sistemi;	
	

• Galibiyete	 3	Puan	
• Beraberlik	 2	Puan	
• Mağlubiyet	 1	Puan	

şeklindedir.	Takımlar	arasındaki	puanların	eşit	olması	halinde;	

• Eşitlik	 iki	 takım	arasındaysa,	aralarında	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.	

• Eşitliğin	 devam	 etmesi	 halinde	 sözkonusu	 takımların	 genel	 puan	 durumundaki	
atılan	sayı-yenilen	sayı	farkı	ile	sıralama	yapılır.	

• Eşitliğin	 devam	 etmesi	 halinde	 sözkonusu	 takımların	 genel	 puan	 durumundaki	
atılan	sayısı	ile	sıralama	yapılır.	

7) Eleme	gerektiren	 formatların	 tek	maç	 içermesi	 halinde,	maçı	 kazanan	 taraf	 turun	galibi	
sayılır.	Eleme	gerektiren	formatların	çift	maçlı	eleminasyon	içermesi	halinde	turun	galibi,	
iki	 maçın	 skorlarının	 toplanmasıyla	 belirlenir.	 Skorların	 eşit	 olması	 durumunda	 geçiş	
sayıları	 göz	 önüne	 alınır.	 Geçiş	 sayılarının	 da	 eşit	 olması	 durumunda	 karşılaşma,	 3’er	
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dakikalık	 2	 devre	 ile	 uzatılır.	 Eşitliğin	 bozulmaması	 halinde	 22	 metre	 penaltı	 atışlarına	
geçilir;	 Farklı	 oyuncuların	 attığı	 5’er	 penalty	 atışının	 ardından	 üstünlük	 sağlayan	 takım	
olmaması	durumunda	bir	taraf	üstünlük	elde	edene	kadar	karşılıklı	1’er	penaltı	atışlarıyla	
devam	edilir.	
	

8) U-18	7’li	Ragbi	organizasyonlarında	turnuva	listesi	15	oyuncudan,	her	maç	için	belirlenen	
maç	 kadroları	 ise	 12	 oyuncudan	 (sahada	 7	 kişi)	 oluşur.	Takımlar	 en	 az	 10	 oyuncu	
belirtmek	zorundadır.	
		

• Takımlardan	 birinin	 çeşitli	 sebeplerden	 dolayı	 eksik	 kalması	 halinde	 (Sarı-Kırmızı	
Kart,	Sakatlık	vb.)	4	oyuncu	kalana	kadar	maça	devam	edilebilir.	3	oyuncusu	kalan	
takım,	 hükmen	50-0	 (10	 geçiş	 sayısı	 ile)	mağlup	 sayılır	 ve	maça	devam	edilmez.	
Mevcut	skor,	50	sayılık	farktan	daha	fazla	olması	halinde	maç	mevcut	skorla	tescil	
edilir.		
	

Oyuncular	için	yaş	sınırlamaları	şu	şekildedir:	
	

• Turnuva	 listesi	 ve	 maç	 kadrolarında	 1	 Ocak	 2000	 ve	 sonrasında	 doğmuş	 olan	
oyuncular	yer	alabilir.	

• Takımlar,	 1	 Ocak	 2000’den	 önce	 doğmuş	 ancak	 turnuva	 günü	 19	 yaşından	 gün	
almamış	1	oyuncuyu	turnuva	listesi	ve	maç	kadrolarında	bulundurabilir.	

	
9) Maç	esnasında	sahadan	herhangi	bir	sebeple	çekilen	takım,	disiplin	kuruluna	sevk	edilir.	

	
10) Takımlar,	 U-18	 7’li	 Ragbi	 turnuvaları	 öncesi	 kullanacakları	 oyuncuların	 listesini	

duyurularda	 belirtilen	 tarihler	 içerisinde	 federasyona	 gönderir	 ve	 turnuva	 boyunca	 bu	
listeye	 ekleme	 yapılamaz.	 Her	 turnuva	 öncesi	 takımlar	 listelerini	 turuvalar	 için	
duyurularda	 belirtilen	 tarihler	 içerisinde	 güncelleme	 hakkına	 sahiptir.	 Yeni	 liste	
gönderilmez	 ve	 takım	 başvurusu	 yapılır	 ise	 bir	 önceki	 organizyona	 gönderdikleri	 liste	
geçerli	olur.	
	

11) Takımlar,	 listelerindeki	 oyuncuların	 lisanslamasını	 spor	 müdürlüklerinden	 yaptırır,	
turnuvanın	 1	 saat	 öncesinde	 sahada	 bulunarak	 federasyon	 sitesinde	 yayınlanan	
dokumanlardan	hazırlanmış	maç	kadrosu	listesini	lisanslarla	birlikte	gözlemciye	sunar.	
	

12) Maç	 kadrosunda	 Türkiye	 Ragbi	 Milli	 Takımlarında	 oynama	 yetkinliğine	 sahip	 olmayan	
oyuncu	 sayısı,	 2	 oyuncudan	 fazla	 olamaz.	 Türkiye	 Ragbi	 Milli	 Takımlarında	 oynama	
yetkinliği,	 World	 Rugby	 8.	 Yönetmeliği’ne	 göre	 tespit	 edilir.	 Bu	 koşulu	 sağlayan	
oyuncuların	durumunu	ispat	eden	belgeler,	oyuncunun	oynayacağı	ilk	karşılaşmadan	2	iş	
günü	 önce	 mesai	 saati	 bitimine	 kadar	 federasyona	 gönderilir.	 Hakem	 ve	 gözlemci,	 bu	
kuralın	uygulanmasını	maç	öncesinde	denetler.	

13) Maçlarda	 oyuncuların	 giyebilecekleri	 malzemeler,	 “World	 Rugby	 Oyunun	 Kuralları”	
kitapçığı	 4.	 Maddesiyle	 ve	 World	 Rugby	 12.	 Yönetmeliğiyle	 çelişmeyecek	 ekipmanlar	
olmalıdır.	 Kulüpler,	 oyuncularının	 bu	 esaslarla	 çelişen	 ekipmanların	 giyilmemesini	
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sağlamakla	 sorumludur.	 Ekipmanların	 kontrolü,	 maç	 öncesinde	 hakemler	 tarafından	
sağlanır.	
	

14) Turnuvaya	 katılan	 her	 takım	 en	 az	 iki	 adet	 no.5	 boyutunda	 müsabaka	 topu	 hazır	
bulunduracaktır.	
	

15) Hakem	 ve	 gözlemci,	 teknik	 yönlerden	 ve	 oyuncu	 sağlığı	 açısından	 sahanın	
uygunsuzluğuyla	ilgili	ortak	karar	vermeleri	durumunda	karşılaşmayı	tatil	edebilirler.	
	

16) Hakem	 atamalarını	 MHK	 gerçekleştirir.	 Atanan	 hakeme	 karşı	 oyuncu	 ve/veya	 kulüp	
bazında	gerçekleştirilen	her	olumsuz	hareket,	Türkiye	Ragbi	Federasyonu	Disiplin	ve	Ceza	
Talimatına	göre	Disiplin	Kurulu	tarafından	cezalandırılır.	
	

17) Saha	 kenarında	 yedek	 oyuncular	 dışında	 1	 TRF	 onaylı	 antrenör,	 1	 kulüp	 görevlisi	 ve	 1	
teknik	 destek	 elemanı	 yer	 alabilir.	 Karşılaşmalarda	 yer	 alacak	 basın	 mensupları,	
federasyon	 akreditasyonuna	bağlı	 olarak	 saha	 kenarında	bulunabilir.	 Kural	 ihlali	 halinde	
Disiplin	 Kurulu	 cezayı	 Türkiye	 Ragbi	 Federasyonu	 Disiplin	 ve	 Ceza	 Talimatına	 göre	
belirleyecektir.	
	

18) Gözlemciler	 ve	 hakemler	 müsabakalarda	 düzenledikleri	 raporları	 diğer	 oynanacak	
maçların	 aksamaması	 ve	 ceza	 gerektiren	 durumların	 zamanında	 açıklanması	 için	 maç	
sonunda	federasyon	görevlisin	vermek	zorundadır.	
	

19) Lige	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.	
	

20) Federasyon,	 faaliyet	 programının	 daha	 verimli	 işlemesi	 amacıyla	 maç	 tarihlerini	
düzenleme	hakkını	saklı	tutar.	
	

21) Gençlik	 ve	 Spor	 Genel	 Müdürlüğü	 harcırah	 yönetmeliklerine	 göre;	 takım	 listesinde	
belirtilen	 en	 fazla	 12	 oyuncu,	 1	 TRF	 onaylı	 antrenör	 ,	 1	 imza	 yetkisi	 olan	 toplamda	 14	
kişi’lik	harcırah	ücreti	kulüplerin	banka	hesaplarına	federasyon	tarafından	ödeme	yapılır.	
	

22) Turnuva’nın	 son	 maçının	 ardından	 federasyon	 yetkilileri	 tarafından	 birinci,	 ikinci	 ve	
üçüncü	olan	takımlara	kupa	ve	madalyaları	verilir.(15	oyuncu	ve	3	teknik	ekip	olmak	üzere	
toplam	18	madalya)	
	

23) Açılış	 seremonisine	 ve	 ödül	 töreni	 seremonisine	 tüm	 takımların	 katılması	 mecburidir.	
Katılmadığı	tespit	edilen	sporcu,	antrenör	ve	teknik	ekip	yetkilileri	Disiplin	Kuruluna	sevk	
edilir.	 Türkiye	 Ragbi	 Federasyonu	 Disiplin	 ve	 Ceza	 Talimatına	 göre	 Disiplin	 Kurulu	
tarafından	cezalandırılır.	
	
	


