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BÖLÜM 1: SAHA 
 

 
 
Koşulamaz Alanlar: Bir sınırı goal line( gol çizgisi) da olmak üzere orta sahaya doğru olan ilk 5 
yardlık alandır. 
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Ekstra Puan: Touchdown elde eden takım seçimine göre 1 puan için 3 yardlık 
mesafeden, 2 puan için 10 yardlık mesafeden ekstra sayı hakkını kullanır. 
 

 
 

1. Saha toplamda 50 yard uzunlukta ve 25 yard genişliktedir. 
2. Bu 50 yard uzunluk-25 yard genişlikteki alan, boylamsal olarak her iki uçta belirlenmiş 10 yard 

uzunlukta-25 yard genişlikte iki adet sayı bölgesi (endzone) ve bu bölgelerin arasında kalan 
30 yard uzunlukta-25 yard gelişlikte oyun bölgesinden oluşur. 

3. Sayı bölgeleri bir dikdörtgen olarak düşünüldüğünde; köşeleri, oyuncu sağlığına zarar vermeyecek 
belirgin yumuşak bir malzemeden yapılmış işaretçiler(pylon) ile belirtilmelidir. 

4. Oyun bölgesi, sayı bölgeleri arasında birbirine sınır komşusu 15 yard uzunluk-25 yard genişlikte 
2 adet sabit zincir bölgesine bölünmüştür. Bu zincir bölgelerinin kesişen sınırlarını oluşturan hak 
yenileme çizgileri (first- down line) kenarlarda oyuncu sağlığına zarar vermeyecek belirgin 
yumuşak bir malzemeden yapılmış işaretçiler ile belirginleştirilmiş olmalıdır. 

5. Oyun bölgesinde belirteç çizgileri (hash-mark) yoktur. Top daima her iki yan çizgiye eşit mesafeye, 
sahanın enlemesine ortasına konmalıdır. Organizasyon kaynaklı veya sakatlık vs. sebepler 
dolayısıyla hakem molası verilmesi durumunda, teknik heyetten bir kişi, kendi takım bölgesi ve bu 
orta nokta arasında kalmak koşulu ile saha içine geçici giriş yapabilir. 
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6. Sahanın 50 yard uzunluğundaki kenarlarından saha dışına doğru 3 yardlık mesafeler hakem 
bölgeleri (sideline)olarak belirlenmiştir. Bu bölgeler, saha ile takım bölgeleri (bench area) 
arasında kalır ve hakem harici kişilerin  

7. Hakem bölgelerinde uzun süre bulunan oyuncu nazarında takım uyarılır. Bu uyarının hakem 
tarafından uyarı alan takıma açıkça belirtildiğinden emin olunmalıdır. İkinci uyarıdan sonra 
hakem bölgesinin kullanımın zorlaştırılmasında tekrar edilmesi durumunda ilgili takım personal 
foul ile cezalandırılır. (Takım aleyhine 10 yardlık mesafe kaybı + takım savunmadaysa 
otomatik first down/ takım hücümdaysa hak kaybı) 

8. Takım bölgeleri ya da hakem bölgelerinden hakem harici kişilerin oyun bölgesinde devam eden 
oyuna fiziksel müdahalesi kesinlikle yasaktır.  Müdahale eden takım karşılaşmadan diskalifiye 
olur. Takım hükmen mağlup sayılır, bu müdahaleyi gerçekleştiren oyuncu, yönetici yada teknik 
heyet üyesi Türkiye Ragbi Federasyonu Disiplin Kurulu’na sevk edilir. 

9. Takım bölgeleri iki “asgari atak başlangıç noktası”(touchback) arasında kalmalıdır. Asgari atak 
başlangıç noktası her sayı bölgesinden oyun bölgesine doğru 5 yardlık uzaklıktadır. 
Organizasyonun yapılacağı tesis imkanları veya hakemlerin uygun görmesi durumunda bu mesafe 
her iki taraftan en fazla ilk zincir bölgeleri bitimine ilk hak yenileme çizgilerine kadar 
düşürülebilir. (Diyagrama göre 15y’ler arası) 
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10. Sayı bölgeleri hizasında saha kenarlarında takım bölgesi (bench area) olamaz. 
11. Sayı bölgeleri hizasında saha kenarlarında sadece hakemlere izin vardır. Oyuncular ve teknik 

heyet kesinlikle bulunamaz. 
12. Ev sahibi ekip takım bölgesi seçmekte önceliklidir. Organizasyonun gerçekleşeceği saha birden 

fazla Bayrak Futbolu sahasına bölünmüşse, ev sahibi takım bir saha ve takım bölgesi seçme hakkına 
sahiptir. Ev sahibi takımın bu hakkını kullanmayı seçmesi durumunda, oynanacak diğer maçların 
bu seçime göre planlanması gerekmektedir. 

13. Oyuncuların metal çivili krampon kullanmaları yasaktır. 
14. Kullanılan plastik çivili kramponların çivi boyutu 2.5cm’den (1inç) az olmalıdır. 
15. Metal içerikli medikal destekler dahil tüm takılar çıkartılmalıdır. 
16. Metal içerikli medikal destekler(patella desteği, triceps koruması gibi), ancak hakemlerin onayı 

alınmışsa kullanılabilir. 

17. Burun koruması, sporcu gözlüğü, dizlik, dirseklik, bere, şapka gibi metal içeriği olmayan 
ekipmanlar kullanılabilir. Hakemlerce uygun görülmeyen ekipmanların çıkartılması 
istenebilir. 

18. Dişlik kullanımı zorunludur. Dişlik kullanımı kuralı sadece dişlik raporu almış ve bu raporu 
hakemlere ibraz edebilen oyun kurucular için esnetilebilir.  Müsabaka öncesi bu oyuncular bir 
rapor halinde başhakeme sunulur, maç içerisinde bu liste dışında bir oyun kurucu oyuna girerse 
dişlik takması zorunu hale gelecektir. 
Teknik heyet ve oyuncular arası iletişim sağlayacak elektronik, telekomünikasyon ekipmanları 
kesinlikle yasaktır. Teknik ekip kendi arasında takım bölgesinde telekomünikasyon ve interkom 
sistemleri kullanabilir. Saha ve takım bölgesi dışında bu ekipmanlardan kullanacak olan teknik ekip 
üyesi var ise hakemlere bildirilmelidir. Takım bölgesinde bu ekipmanlardan kullanacak olan 
oyuncu var ise, flag-kemer malzemesini çıkartarak karşılaşmaya oyuncu olarak dahil olmayacağı 
hakemlere bildirilmelidir. 
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BÖLÜM 2: UYGUN MALZEMELER 
 

19. Malzeme kontrolünden sonra, hakemlerin bilgisi ve denetimi olmadan oyuncuların malzeme 
değiştirmesi kesinlikle yasaktır. (örn; malzeme kontrolünden geçmiş kramponları çivili 
kramponla değiştirmesi) Teşhis edilmesi durumunda ilgili oyuncunun bağlı olduğu takım 
karşılaşmadan diskalifiye olur. Takım hükmen mağlup sayılır, ilgili oyuncu, Türkiye Ragbi 
Federasyonu Disiplin Kurulu’na sevk edilir. 

20. Kullanılan Bayraklar, “Flag-a-tag” Markasının, oyuncu sağlığını korumak üzere geliştirdiği “Sonic 
Boom” modeli yada yer alan “Cırtcırtlı Bayrak” olabilir.(40x5cm bayrak kullanım 
zorunluluğu dahilinde) 
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21. Sahadaki oyuncuların 2(iki) bayraklı flag-kemer takmaları zorunludur. Takılan flag-bayrakların, 
oyuncuların her iki tarafında omuz genişliği ve hizalarında konuşlandırmaları gerekmektedir. (- 
harici durum olarak Snapper’ın flag-kemer takması zorunlu değildir.) 

22. Karşılaşmadan önce bu flag-kemerlerin standartlara uygunluğu hakemlerce denetlenmelidir. 
Müdahale edilmiş kemerlerin değiştirilmesi istenmelidir. 

23. Takımlar biri açık renk diğeri koyu renk olmak üzere minimum 2(iki) forma ile maça hazır 
olmalıdır. Takım oyuncularının formaları arasında göz 
yormayacak bir uyum olmalıdır. Formalar flag-bayrakları kapatmayacak şekilde giyilmeli, 
oyuncuların formaları bol kesim ise bu formalar flag- kemerlerin içerisinde kalmalıdır. 

24. Alt beden üniformaları (tayt/şort/eşofman) kullanılan flag-kemer ile aynı renk olamaz. Alt beden 
üniformaları ile flag-kemerler arasında renk farkı sağlandığı sürece oyuncudan oyuncuya 
farklılıklar gösterebilir. 

25. Oyunkurucu (Quarterback) ve Snapper harici diğer oyuncuların flag- kemerlerinde havlu vb. 
ekstra ekipman bulundurmaları yasaktır. 

26. Oyun sırasında zorunlu veya tercihsel ekipmanlarından birini kaybeden oyuncu en az bir hak 
(down) süresince takım bölgesine giderek ekipmanlarını oyuna uygun hale getirmelidir. (örn: 
flag-kemer bağlantı yerinin kopması, sporcu gözlüğünün çıkması, ayakkabısının ayağından 
çıkması, medikal dizliğinin çözülmesi. 
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BÖLÜM 3: ETİK UYGULAMALAR 

 
27. Saha içerisindeki oyunun hiçbir aşamasında takımlar arası hakaret, küfür, karşı tarafı rencide etme 

veya hedef göstermek amacı taşıyan cümle telaffuz edilemez. Takımların kendi üyeleri arasında 
(örn: oyuncu-koç, takım arkadaşı vb.) seksist ibare taşıyan küfür ve ibareler kullanılamaz. Bu durum 
personal foul (kişisel faul) ile cezalandırılır. Tekrarı durumunda takım karşılaşmadan diskalifiye 
olur. Takım hükmen mağlup sayılır, ilgili kişi, Türkiye Ragbi Federasyonu Disiplin Kurulu’na 
sevk edilir. 
 

28. Saha içerisindeki oyunun hiçbir aşamasında takımlar arası hakaret, küfür, karşı tarafı rencide etme 
veya hedef göstermek amacı taşıyan jestler yapılamaz. Bu durum personal foul (kişisel faul) ile 
cezalandırılır. Tekrarı durumunda takım karşılaşmadan diskalifiye olur. Takım hükmen mağlup 
sayılır, ilgili kişi,Türkiye Ragbi Federasyonu Disiplin Kurulu’na sevk edilir. 

 
29. Touchdown bularak sayı kazanmış takım oyuncularının kısa süreli, rakip oyuncularını hedef alan 

mimik, jest ve slogan kullanmadan kutlama yapmasına izin verilebilir. Bu kutlamalarda rakip 
takıma yönelik hareket, jest ve işaretçilerde bulunmaları personal foul (kişisel faul) ile 
cezalandırılır, hareketin tekrarı durumunda takım karşılaşmadan diskalifiye olur. 

 
30. Karşılaşma sonunda takımlar seremonisi’ne katılmayan diskalifiye edilerek kalan maçlarında 

hükmen mağlup sayılır. 
 

 
 



 

Türkiye Ragbi Federasyonu 
www.trf.gov.tr 

BÖLÜM 4: OYUN KURALLARI 

31. Karşılaşma süresi 7(yedi) dakikalık iki yarıdan toplamda 14(ondört) dakikadır. 
32. Devre arası 2 dakikadır. Hava şartları, sağlık ekiplerinin hazırlığı, hakem inisiyatifi gibi nedenlerce, 

hakemlerin tercihine bağlı olarak azami 5 dakika olarak uygulanabilir. 
33. Müsabakanın tamamı duraklamalı kronometre oynanır. 
34. Yarı bitimine 2 dakika kala, top ölü durumdaysa 30sn.lik hakem molası alınarak takımlara kalan 

süre anons edilir. 

35. Müsabakada süre; başarısız pas denemesi (incomplete pass), topu taşıyan oyuncunun dışarı çıkması 
(out of bounds), topun savunma takımı bölgesinde ölü konuma geçmesi(post-scrimmage 
fumble)durumları ile birlikte, personal foul (kişisel faul) gerektiren durumlarda durur. 

36. Takımların amacı, koşu oyunu veya pas oyunu uygulayarak içinde bulundukları sabit zincir 
bölgesinden(stable chain-downline) çıkarak, en yakın hak yenileme çizgisinin(first-downline) 
ötesine topu taşımaktır. Topun oyun bölgesinden sayı bölgesine taşınmasıyla 6 puanlık oyun 
sayısı(touchdown) elde edilir. Touchdown yapan takıma 1 puanlık veya 2 puanlık ekstra puan 
oyunu(point-after) oynama tercihi sunulur. 1 puanlık oyun seçilirse top sayı bölgesine 3 yardlık 
mesafeye konulur ve bu durumda pas oyunu oynanması gerekir. 

37. 2 puanlık ekstra oyun seçilirse top sayı bölgesine 10 yardlık mesafeye yerleştirilir ve bu durumda 
koşu oyunu da pas oyunu da oynanabilir. 

38. Hakemlerin sarı ceza bayraklarını (penalty flag) oyuncuların zarar görmemesi için bel hizasından 
daha aşağı seviyede kullanması gerekmektedir. 

39. Takımların her yarıda 1(bir) mola hakları vardır. Mola süreleri 1 dakikadır. 
40. Kullanılmayan mola hakları sonraki yarılar ve maçlara devredilemez. 
41. İki mola ardışık kullanılamaz. Oyun ve ya oyuncu sağlığı gereğince daha uzun bir molaya ihtiyaç 

duyulması halinde molalar hakem molasıyla desteklenerek, uzatılabilir. İki mola ardışık 
kullanılma talebi gelirse bu oyunu soğutmaya yönelik yorumlanarak personal foul (kişisel faul) 
ile cezalandırılacaktır. 

42. Takımlar sahada maksimum 7(yedi) oyuncu bulundurabilirler. Bu sayı hücum takımı için sabit iken, 
savunma takımı için 5(beş) oyuncuya kadar düşebilir. Bu uygulama oyuncu değişikliği süresine 
hakimiyet için esnek bir uygulamadır. 
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43. Oyuncu değiştirme hakkı sınırsızdır. 
44. Devrelerin başlarındaki ilk oyunlar(opening drive) ve sayı kaydedildikten sonra diğer takım 

tarafından başlayacak ilk oyunlarda top, hücum serisine(drive) başlayacak takımın kendi sayı 
bölgesinden 5(beş) yardlık mesafeye konulmalıdır. Bu durum sayı yapıldıktan sonra veya devreleri 
başlatacak hücum serisinin ilk oyununun 1&10 olacağı anlamına gelmektedir. 

45. Oyun planlama(huddle)süresi, hakem tarafından yapılan ‘topun oyuna hazır olduğu’ ikazından 
sonra 25 saniyedir. Bu sürenin bitmesine 10 saniye kala hakem tarafından ikaz edilir. Son 5 saniye 
hakem tarafından yüksek sesle sayılmalıdır. 

46. Oyun planlama süresi(huddle süresi) bittiğinde top canlı konuma geçirilmemişse(snap), bu 
durumun cezası hücum takımına 5yardlık bir mesafe kaybı ve hak tekrarı olarak verilir. (delay of 
the game) 

47. Hücum takımının topu bir sonraki hak yenileme çizgisinin ötesine taşımak için 4(dört) oyun hakkı 
vardır. Bu 4(dört) hakkında hak yenileme çizgisini geçerek, bir sonraki sabit zincir alanına topu 
taşıyamazlarsa, hücum hakkı topun bir önceki ölü konumundan diğer takıma geçer(turnover on 
downs) 

48. Takımlar herhangi bir hakta “punt” haklarını kullanabilirler. 
49. Punt; topu rakip takım 5 yardına taşır. 

50. Topun ölü konuma geçerek tekrar oyuna sokulacağı noktayı içinde bulunduran, sayı alanının 
giriş çizgisine paralel var olduğu kabul edilen hayali çizgide (line of scrimmage), topu oyuna 
sokmakla görevli oyuncu(snapper)’nun kolu haricinde kimsenin olmaması gerekir. Bu 
durumun aksi, tarafsız alan ihlali(offside) cezasına tabiidir. (bkz: Kural.55 ve Kural.59) 

51. Top ölü noktaya sivri uçları sayı bölgelerini dik gösterecek şekilde konmalıdır. Line of 
scrimmage çizgisi topun genişliğinde kabul edilir. 
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52. Hem hücum takımı hem savunma takımı line of scrimmage üzerinde konumlanmamak 
suretiyle herhangi bir dizilim(formasyon) kullanarak oyuna hazırlanabilirler. (illegal formation 
cezası yoktur) 

53. Oyuncuların topun ölü konumdan canlı konuma geçtiği an bir veya birden fazla oyuncunun, tarafsız 
alan olan line of scrimmage üzerinde veya rakip takım tarafına doğru ötesinde olması durumu 
“offside” olarak değerlendirilir. 

54. İhlalde bulunan takım aleyhine 5yard mesafe kaybı ve hak tekrarı olarak cezalandırılır. Harici 
durum olarak, ihlali yapan topu control eden hücüm takımı ise, ihlal kesinleştiği an düdük ikazı ile 
hakemler tarından oyun durdurulmalı ve ceza uygulanmalıdır. Her iki takımda aynı anda bu 
ihlal gerçekleştirilmişse cezalar uzlaştırılır(offset) ve söz konusu hakkın bir önceki noktadan 
tekrar oynanması sağlanır. 

55. Savunma oyuncuları topun canlı konuma geçmesinden önce(pre-snap) hareket etme 
özgürlüğüne sahip oyunculardır. Topun ölü durumda kaldığı süre boyunca hücum takımı 
oyuncularına temas etmeden, hücum takımı sahasına giriş çıkış yapabilirler. Top canlı konuma 
geçtiğinde(snap) savunma oyuncuları kendi alanlarına dönmüşler ise, offside cezası verilmez. 

56. Hücum takımı oyuncularının hareketli olma hakları yoktur. Top canlı konuma geçmeden 
önce(snap) asgari 1 saniye tüm takımca sabit durmaları gerekmektedir. Hareketli 
değişim(motion) kuralları bu konuda istisnadır.(bkz: Kural.60) 

57. Hareketli olma avantajını kullanan bir savunma oyuncusu oyuna hazırlanma süresi içerisinde rakip 
takım oyuncusuna temasta bulunursa bu temaslı alan ihlali (encrochment) olarak değerlendirilir. 
Savunma takımı aleyhine 5 yard mesafe kaybı ve hak tekrarıdır. Durum gerçekleştiği an oyun 
durdurulmalıdır. 

58. Hareketli olma avantajını kullanmak isteyen bir savunma takımı oyuncusu hareketleri ile rakip 
hücum takımı oyuncusunun tepki vererek, hareket etmesine sebep olmuşsa değerlendirilecek 
iki ihtimal vardır: 
A) Savunma oyuncusunun, rakip hücum takım oyuncusunun tepki verdiği hareketi yaptığı sürede 
eli, kolu, ayağı ya da bütünüyle line of scrimmage üzerinde olması durumu: Neutral-zone 
Infrection. Defansın haksız tepkiye  sebep olduğu kabul edilir. Uygulanacak ceza savunma takımı 
aleyhine 5 yarlık mesafe kaybı ve hak tekrarıdır. 
B) Savunma oyuncusunun, rakip hücum takım oyuncusunun tepki verdiği hareketi yaptığı sürede 
line of scrimmage üzerinde olmaması durumu: 
False-start. Hücum takımı oyuncusunun haksız tepki vermiş olduğu kabul edilir. Uygulanacak 
ceza hücum takımı aleyhine 5 yarlık mesafe kaybı ve hak tekrarıdır. 
HER İKİ DURUMDA DA, TEPKİNİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ AN OYUN 
DURDURULMALI VE DEĞERLENDİRME SONUCU GEREKLİ CEZA 
UYGULANMALIDIR. 
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59. Hücum takımı oyun planlama süresi(huddle) içerisinde dizilimgerçekleştirdikten sonra bir 
oyuncunun enlemsel çizgi halinde hareket etmesine izin vardır. Bu hareket sabit bir hızda olmalı 
çizgisel özelliğini bozmamalıdır. Çizgisel özelliğini bozmadığı durumda oyuncu halen hareket 
halindeyken top canlı konuma geçirilerek oyuna başlanabilir. Hareketlenen oyuncu sahanın daha 
arkasından line of scrimmage’a yaklaşıyorsa, topun canlı konuma geçmesinden önce mutlaka 
durmalı ve asgari 1 saniye sabit kalmalıdır. 

60. Snapper top-tutamaz oyuncudur(ineligible). Pas tutması durumunda cezalandırma, topun bir 
önceki noktadan hücum takımı aleyhine 5 yardlık mesafe ve hak kaybıdır. 

61. Snapper uzak-mesafe blok(downfield block) yapabilir. Pas oyunlarında LOS’dan savunma takımı 
sahasına doğru 3 yard mesafeden daha fazla mesafedeki savunma oyuncularına pasın ve topun 
konumu fark etmeksizin blok yapabilir. Snapper için hücumsal pasa müdahale (offensive pass 
interference) cezası uygulanamaz. 

62. Snapper haricindeki oyuncular için etkin kontak mesafesi, line of scrimmage den başlayarak 
savunma takımı alanına doğru 3 yarddır. (3 yard bumpline). 
Sayı alanlarına en yakın olan 5 yarlık alan KOŞULAMAZ ALAN(no running zone) olarak 
değerlendirilir. Bu alanlar içerisinde topun ölü konuma geçmesinden sonraki takip eden 
haklarda pas oyunu oynanmak zorundadır. Koşu oyunu ve pas oyunu ayrımı topun line of 
scrimmage çizgisini geçiş yoluna göre belirlenir. Bir oyunun pas oyunu sayılabilmesi için line of 
scrimmage’i geçtiği sırada herhangi bir oyuncu tarafından taşınmıyor olması gerekir. Bir oyuncu 
hakimiyetinde ve taşınır halde geçiyorsa bu durum artık o oyunun koşu oyunu olarak değerlendirilir. 
Topun Line of scrimmage gerisinden ilerisine atılması durumu (forward progress), oynanan oyunu 
pas oyunu olarak değerlendirilmesini sağlar. LOS’un 
hücum tarafında elden verilen pasların tümü(handoff)geri pas kabul edilir. 

63. Koşulamaz alan içerisinden oynanacak bir koşu oyunu hücum takımı aleyhine 5 yarlık mesafe ve 
hak kaybına sebep olur. 

64. Koşulamaz alanlardan ceza yaptırımı sebebiyle çıkılmışsa, koşulamaz alan genişlemiş kabul edilir. 
(örn: 3 yard mesafeden 2&goal oynayan hücum takımı, delay of the game cezası alarak 5 yard 
mesafe kaybetmiş ve 8 yard mesafeden 2&goal oynayacaktır. Artık 5 yardlık no running zone da 
olmadığı halde ceza ile geri düştüğü için hala sadece pas oyunu oynaması gerekmektedir.) (örn2: 
2 yard mesafeden 2&goal oynayan hücum takımı, sack edilerek 6 yard mesafeden 3&goal oynamak 
üzere tekrar dizildi. No running zone’dan ceza gereğince değil oyun dinamikleri gereğince çıktığı 
için artık koşu oyunu oynayabilir) 

65. Pas oyunu oynanırken Bumpline’dan daha geride kalan savunma takımı alanında rakip oyuncu 
hareketine etkide bulunacak kontaklar illegal contact olarak değerlendirir. Yapan oyuncu takımı 
aleyhine 10yardlık mesafe kaybı ile cezalandırılır. Bumpline gerisinde oyuncuların elleri rakibe 
temas edebilir ancak bu temas itme, çekme, rakibin koşu yoluna vücut ile girme gibi 
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hareketlere dönüşmemelidir. (bkz: Kural.85 ve Kural.86) 
Tutma(holding) cezası, “tutma işlemine ısrarla devam etmek durumu” olarak 
değerlendirilmelidir. Flag-kemerin tutulması ve hemen bırakılması, formanın flag-bayrağı çekmek 
isterken çekmesi ve hemen bırakılması, Blokların açısının değişmesi ile hemen bırakılması 
holding olarak kab edilmez. Holding kısaca ceza gerektiren hareketin refleks olarak yapılması ve bu 
tutumun sürdürülmesidir. Hücum oyuncusu tarafından yapılırsa 10 yardlık mesafe kaybı ile, 
savunma oyuncusu tarafından yapılırsa 10 yardlık mesafe kaybı ve otomatik hak yenileme 
(automatic first-down) ile cezalandırılır. Top taşıyıcının flag-bayraklara uzanan savunma 
oyuncuların ellerine müdahale etmesi(flag protection/flag guarding) yasaktır. Yapıldığı yerden 
hücum oyuncusu aleyhine 5 yardlık mesafe ve hak kaybı ile cezalandırılır. 

66. Kol ile engelleme(stiff arm) kural dışıdır.(flag-protection). 
67. Kontrolü kaybedilmiş toplar(fumble) ölü toplardır. Top en son kontrolde olan noktada oyun 

bitmiş kabul edilir. 
68. Topun snap sonrası hiç kontrole girmemeden fumble olması durumunda bir önceki noktadan 

hak kaybı uygulamasına gidilir. 
69. Kötü atılmış ve fumble olmuş snap, oyunkurucu tarafından hemen (yaklaşık 1 saniye içinde) tekrar 

kontrole alınabiliyorsa(recover) oyun durdurulmamalı devam etmelidir. Topu kontrole alma 
çabası süre olarak uzuyorsa oyuncu sağlığını korumak adına oyun durdurulmalı ve bir önceki 
noktadan bir sonraki hak oynanmalıdır. 

70. Topu ölü top konumuna geçmeye zorlamak(force-fumble) yasaktır ve yapıldığı yerden savunma 
takımı aleyhine 5 yard mesafe kaybı ile 
cezalandırılır. 

71. Boyun bölgesi ve yukarısına yapılmış her türlü blok yasaktır ve personal foul (kişisel faul) olarak 
değerlendirilir. Gövde bölgesine yapılmaya başlanmış bir blok boyun bölgesine kayarsa istemsiz 
kabul edilmeli ve ceza atılmamalıdır. Boyun bölgesine kaymış bloğun yapılmaya devam edilmesi 
artık kasti kabul edilecek ve personal foul olarak değerlendirilecektir. 

72. Çelme (clipping) personal foul olarak değerlendirilir, tekrarı oyuncuyu müsabakadan 
diskalifiye eder. Clipping teşebbüsü başarılı olmasa bile oyuncu uyarılır, bu uyarının tüm 
takımca anlaşıldığı kabul edilerek farklı oyuncu tarafından bile teşebbüsün tekrarlanması 
durumunda oyuncunun diskalifiye olmasına ve takımın personal foul yaptırımıyla 
cezalandırılmasına sebebiyet verir. 

73. Hiçbir blok dirsek ile başlayamaz. Eller ile gövde kısmına başlamış bir blok oyun dinamiği etkisiyle 
dirseklere kayarsa tesadüfi kabul edilecektir. 

74. Çizgi oyuncularının(linemen) oluşturduğu yoğun temaslı alanda(kill-box) temaslar vücutla 
başlayabilir. Blok başladıktan sonra oyuncuların bloktan kurtulmak için dönüş(spin/reverse) 
hareketleri uygulaması durumunda sırt bölgesine gelebilecek temaslar arkadan blok (illegal block 
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in the back) olarak değerlendirilmeyecektir. Holding kuralları (bkz: Kural.68) bu bölge oyuncuları 
için de geçerlidir. 

75. Savunma oyuncusu sadece flag için hamle yapmalıdır. Eğer hücum oyuncusunun flag-bayrak yada 
flag-bayrakları top canlı durumdayken müdahale olmadan düşmüş ise, savunma oyuncusundan 
hücum oyuncusunun flag-kemer bölgesinin yanlarına dokunması beklenir. Bu durumda flag-
bayrakların çekildiği kabul edilir. 

76. Savunma takım alanının açıklarında (open field) ilk temas vücutla olamaz, personal foul olarak 
değerlendirilir. İlk temastan sonra vücutlar çarpışırsa bu durum tesadüfi sayılacak ve cezaya tabi 
olmayacaktır. 

77. Alt bedene yönelik bloklar(cut blok) yasaktır. Personal foul olarak değerlendirilir. Tekrarında 
oyuncu diskalifiye edilir. 

78. Top taşıyan oyuncunun yard kazanmak amacıyla zıplaması yasaktır. Top, oyuncunun zıpladığı yerde 
ölü duruma geçmiş kabul edilecektir. Zıplama işleminin belirli bir oyuncu tarafından tekrar 
edilmesi durumunda, hakemler sakatlıkları engellemek için personal foul kararı verebilirler. 

79. Yard kazanmak amacıyla ileri atlamak (dive) kesinlikle yasaktır. Top, oyuncunun diving yaptığı 
yerde ölü duruma geçmiş kabul edilecektir.  Zıplama işleminin belirli bir oyuncu tarafından tekrar 
edilmesi durumunda, hakemler sakatlıkları engellemek için personal foul kararı verebilirler. 

80. Herhangi bir blitz kısıtlaması yoktur. Blitz yapacak oyuncu öncesinde elini kaldırmak zorunda 
değildir. Blitz yapacak oyuncu herhangi bir konumda dizilebilir. 

81. Savunma takımı oyuncusu, hücum takımı oyuncusunun tutulması muhtemel bir pası tutmasını 
oyuncuya temas ederek engelleyemez. Top tutulabilir durumda ise, hücum takımı oyuncusunun 
görüşü içerisindeyse, savunma oyuncusu sadece havadaki topa müdahale edebilir. Pas 
hedefindeki oyuncuya top atıldığı sürede savunma oyuncusunun hücum oyuncusuna formasından 
çekmek, flag-kemerinden çekmek, flag-bayrağını daha top hedefine ulaşmadan çekmek, itmek, 
tutmak ellerine müdahele etmek gibi eylemlerde bulunması pasa müdahale (pass interference) 
olarak değerlendirilerek, savunma aleyhine müdahelenin yapıldığı yerden 10 yardlık mesafe 
kaybı ve otomatik hak yenileme cezasıyla sonuçlandırılacaktır. (bkz: Kural.67) 

82. Hücum oyuncusu, kendisinin tutması muhtemel bir pas söz konusu olduğunda avantaj sağlamak için 
kendisini savunan oyuncuya fiziksel müdahalede bulunamaz. Savunma oyuncusunun hareketini 
yönlendiremez, kendi devinimiyle ve ya bedeniyle engel olmaya çalışamaz. Aksi durumlar 
hücumsal pasa müdahale olarak(offensive pass interference) olarak değerlendirilir. Ceza topun 
bir önceki noktasından hücum takımı aleyhine 10 yard mesafe ve hak kaybıdır.(bkz: Kural.67) 

83. Topa kontrol sağlamış bir hücum oyuncusunun kendi sayı bölgesinde flag- bayrağının savunma 
oyuncusu tarafından çekilmesi “safety” durumudur. Savunma takımına 2 puan kazandırır. 

84. Topa kontrol sağlamış bir hücum oyuncusunun kendi sayı bölgesindeyken safety ihtimalini 
önlemek acıyla topu yere bırakması safety durumunu önlemez ve savunma takımına 2 puan 



 

Türkiye Ragbi Federasyonu 
www.trf.gov.tr 

kazandırır. 

85. Bir savunma oyuncusunun top hakimiyetini ele geçirdikten(interception) sonra kendi sayı 
bölgesine girmesi ve bu bölgede top hakimiyetini kaybetmesi veya hakkına hücum olarak 
başlamış ve interception müdahalesinden sonra artık savunma takımı halini almış takım 
oyuncuları tarafından kendi sayı bölgesinde flag-bayrağının çekilmesi durumları safety olarak 
değerlendirilir ve interception müdahalesinden sonra savunma takımı halini almış takıma 2 puan 
kazandırır. 

86. Savunma oyuncusu kendi sayı alanında topa sahip olmuşsa(interception) ve sayı alanını terk 
edemeden flag-bayrağı çekilmiş ise bu durum touchback olarak değerlendirilir. 

87. Safety sonrasında ekstra puan kullanılmaz. 

 

BÖLÜM 5:      UYGULAMALAR 
88. Müsabakalar para atışıyla başlar. 
89. Para atışında her iki takımı takım kaptanları/temsilcileri temsil eder. Bu temsilci sayısı 

asgari 2, azami 5 oyuncudur. 
90. Müsabaka oyunu sırasında hakemler ile diğer oyuncular arasındaki iletişimi para atışına çıkan 

temsilciler gerçekleştirecektir. Müsabaka süresince hakemler ile iletişime sadece bu 
oyuncular geçebilir. İstisnai durum: Hakemlerin bir oyuncuyu uyarması durumunda, 
oyuncu durum hakkında bilgi almak için iletişimi başlatmış olan hakeme saygı ve 
sportmenlik sınırlarını koruyarak soru yöneltebilir, daha fazla bilgi alabilir. 
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91. Para atışını kazanan ekip karşılaşmaya hücum veya savunma takımıyla başlamayı seçme hakkı 

kazanır. Para atışı sonunda müsabakaya savunma takımıyla başlayacağı kesinleşen ekip, sayı 
bölgelerinden hangisini savunacağını seçer. 

92. Hakemler tarafından para atışının sonucu ilan edilmesiyle takımların son hazırlıklarını 
tamamlayarak müsabakanın başlaması için 2 dakikalık hazırlık süresi başlar. Bu sürenin sonunda 
oyunun ilk hücum serisinin başlamış olması gerekmektedir. 

93. Müsabaka sonu seremonisinde takımlar oyuncu ve teknik heyetlerle birlikte orta saha bölgesinde 
el sıkışır. 

94. Müsabaka sonu seremonisinden sonra takımların kısa değerlendirme için toplanma süresi 3 
dakikadır. Bu süre, bir sonraki maç için ekipler para atışına hazır ise tamamen iptal edilir. 
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