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EDİTÖRÜN	NOTU	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Bu kural kitabı bayrak futbolu kural kitaplarının 2009 yılından bugüne 4 dördüncü revizyonudur. Revizyonlar 
her seferinde azalmakta, ancak uluslararası kurallar komitesi oyunun seviyesi ile birlikte kuralların da 
gelişimi sağlamaktadır. 
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BAYRAK	FUTBOLU	KURALLARI	 	 	 	 	 	 	 	
IFAF bayrak futbolu kuralları korumalı futbol kural kitabına dayanmaktadır ve mümkün olduğunca basit ve 
kısa tutulmuştur. Kural kitabının yapısı korumalı futbol kural kitabını takip etmektedir ancak 
numaralandırma ve içerik her zaman birebir aynı olmayabilir. Bayrak futbolu kural kitabı korumalı futbol 
kurallarını bilmeden de bayrak futbolu oynayabilmek için gerekli her kuralı kapsamaktadır. Tüm önemli ve 
özel durumlar belirlenmiş ve bir kurala bağlanmıştır. Sadece bazı belli konular (topun özellikleri gibi) kapsam 
dışında tutulmuştur. Eğer bir konu ile ilgili daha detaylı bilgi gerekiyorsa, korumalı futbol kural kitabına 
bakılmalıdır. 

Bir koç ve/veya hakem olarak bayrak futbolu kurallarını bir bütün olarak anlamanız gerekmektedir. 

IFAF Korumalı Futbol kuralları ve anlayışı, bayrak futbolunun ayrılmaz bir parçasıdır. 

Bayrak futbolu çarpışmasız-darbesiz oynanan bir spordur. Rakibe vurmak, tekme atmak, blok yapmak 
veya rakibi yere düşürmek yasaktır. 

Bayrak futbolunun en önemli yönü tüm oyuncuların temastan/çarpışmadan/darbeden kaçınmaya çalışması, 
bayrakların savunma oyuncuları için çekilebilir kolay hedefler olması gerekmektedir, buna karşılık savunma 
oyuncularının da bayrakları rakip ile temas kurmadan çekmesi beklenmektedir. 

ULUSAL	DEĞİŞİKLİKLER	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Yapılacak ulusal müsabakalarda aşağıdaki kurallarda değişiklik yapılabilir. 

K 1-1-1 Müsabaka yerine veya yaş gruplarına göre saha boyutları değiştirilebilir. 
 Uzunluk (sayı bölgeleri hariç) en az 40 yarda (36,60 m) ve en fazla 60 yarda (54,90 m), sayı  
 bölgelerinin uzunluğu en az 8 yarda (7,30 m) ve en fazla 10 yarda (9,15 m), genişlik en az 20  
 yarda (18,30 m) ve an fazla 30 yarda (27,45 m) olabilir. 
 Güvenlik alanlarının boyutları değiştirilemez. 
 Saha boyutları değiştirilirken uzunluk, sayı bölgeleri ve genişlik ayrı ayrı büyütülebilir veya  
 küçültülebilir. Ancak boyutlardan birini büyütüp diğerini küçültmek veya tersi mümkün  
 değildir. Eğer saha uzunluğu belli bir oranda değiştiriliyorsa, saha genişliğinin de aynı  
 oranda değiştirilmesi tavsiye edilmektedir. Böylece saha boyutlarının oranları değişmeden  
 aynı kalması sağlanmış olacaktır. 
K 1-1-1 Asgari saha çizgileri; kenar çizgiler, gol çizgileri ve saha çizgileridir. 
K 1-1-1 Pilonların ve kukaların kullanılması tavsiye edilir. 
K 1-1-1 Hak gösterici kullanılması tavsiye edilir. 
K 1-1-1 Skorbord kullanılması tavsiye edilir. 
K 1-1-1 Takım kadroları 12 kişiden daha kalabalık olabilir. 
K 1-1-1 Takımlarda hem erkek hem kadın sporcular bulunabilir. 
K 1-1-4 Maçlarda hakem olması tavsiye edilir. 
K 1-2-1 Maç topları deri olmak zorunda değildir. 
K 1-3-1 Küçük yaş gruplarında bayraklar “pop-up” bayrak olmak zorunda değildir. 
K 1-3-1 Ağızlık kullanılması tavsiye edilir. 
K 1-3-2 Kafaya takılan malzemeler eğer rakip oyunculara karşı bir tehdit veya tehlike  
 oluşturmuyorsa kullanılmasına izin verilebilir. 
K 3-2-1 Maç süresi müsabakalara veya yaş gruplarına göre değiştirilebilir. 
K 3-2-5 Maç sonunda sürenin durdurularak ilerletildiği 2 dakikalık kısım, 1 dakikaya kadar  
 düşürülebilir. 
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K 3-3-2 Takımların mola hak sayıları değiştirilebilir. 

KAPALI	SALON	BAYRAK	FUTBOLU	
Yukardaki değişikliklere ek olarak aşağıdaki değişiklikler yapılabilir. 

K 1-1-1 Saha boyutları kapalı alanın izin verdiği boyutlara göre değiştirilebilir. 
K 1-1-1 Saha çizimi pilonlar ve kukalar ile yapılabilir. 
K 1-3-1 Ayakkabıların tabanları oynanacak zemine uygun olacak şekilde seçilmelidir. 
K 3-2-5 Süre sadece her yarının son birer dakikasında durdurularak akıtılır. 
K 5-1-1 Hak sayıları 4 yerine 3’e düşürülebilir. 
K 5-1-1 Orta çizgi (birinci hak çizgisi) tamamen kaldırılabilir. 

Yukarıda bahsi geçen kuralları dışında tüm kurallar olduğu gibi uygulanmalıdır, değiştirilmesi mümkün 
değildir. 
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SAHA	DİYAGRAMI	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Saha aşağıda belirtilen ölçülerde çizilmiş bir dikdörtgen olmalıdır. 

SAHA	BOYUTLARI	
Oyun alanının uzunluğu 50 yarda (45,75 m), ek olarak sayı bölgeleri 10 yarda (9,15 m) ve genişliği 25 yarda 
(22,90 m) olmalıdır. 

Güvenlik alanları ile birlikte bir saha için gerekli olan alan 76 yarda (69,55 m) uzunluğunda ve 31 yarda 
(28,40 m) genişliğindedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          3 yd        10 yd              5 yd             20 yd                20 yd                  5 yd            10 yd          3 yd 

 

Ölçümler çizgilerin içinden alınarak yapılmalıdır. Sayı alanı giriş çizgisi sayı alanının bir parçasıdır. Çizgilerin 
kalınlığı 4 inç (10 cm) olmalıdır. Koşu yok bölgeleri kesikli çizgi ile çizilmelidir. 2 sayı ekstra deneme çizgisi 1 
yarda (91,50 cm) uzunluğunda ve sayı alanı giriş çizgisinden 12 yarda (10,98 m) uzaklıkta olmalı ve sahanın 
tam ortasına çizilmelidir. 

Güvenlik alanı, saha kenar çizgilerinden ve saha sonu çizgilerinden dışarıya doğru olan 3 yarda (2,75 m) 
genişliğindedir. Güvenlik alanın çizilmesine gerek yoktur ancak yan yana iki saha var ise bu sahalar birbirine 
en az 6 yarda (5,50 m) uzak olacak şekilde çizilmelidir. 

SAHA	EKİPMANLARI	
Sayı bölgelerinin köşelerine pilonlar veya kukalar konmalıdır. 

Kenar çizgisi üzerinde koşu yok alanı çizgisi ve orta çizgi hizalarına da kuka konabilir.  

Hak gösterici saha kenar çizgilerinin 2 yarda (1,83 m) dışında tutularak kullanılmalıdır. 

Sahaya yakın bir yerde görünür bir skorbord kullanılmalıdır. 
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KURAL	1	–	Maç,	Saha,	Top	ve	Ekipman	 	 	 	 	 	 	
BÖLÜM	1:	Genel	Hükümler	

Konu	1:	Maç	
Maçlar karşılıklı iki takım arasında ve sahada her takımdan en fazla beşer oyuncu ile belirtilen saha 
diyagramına uygun bir sahada ve kurallara uygun bir top ile oynanmalıdır. 

Takım kadroları en fazla 12 oyuncudan oluşabilir (5 sahada, 7 yedek). Takımlar sahada en az dört oyuncu ile 
mücadele edebilirler. Eğer bir takım sahaya dört oyuncudan daha az kişi ile çıkarsa hükmen mağlup sayılır. 

Bir takım sadece erkek veya kadın oyunculardan oluşabilir. 

Konu	2:	Kazanan	Takım	ve	Maç	Sonu	Skoru	
Her takımın maç süresi içinde pas veya koşu oyunları ile topu rakip takımın sayı alanına ilerletme şansı 
olmalıdır.  

Takımlar belirlenen kurallara göre yaptıkları sayılar ile skor üretirler. Maç süresi sonunda, varsa uzatmalar 
dahil, daha çok skor üretmiş olan takım galip ilan edilir. 

Konu	3:	Maçın	Yönetilmesi	
Maçlar 2 veya daha fazla hakemin yönetimi ve denetimi ile oynanmalıdır. 

Konu	4:	Kaptanlar	ve	Koçlar	
Takımlar, hakemlere en fazla 2 kaptan ve 2 koç belirtebilirler. 

BÖLÜM	2:	Top	
Konu	1:	Özellikler	
Maç topu deri olmalıdır. Toplar talimatnameye uygun boyutlarda, ağırlıkta ve basınçta olmalıdır. Her takım 
hücumunda kendi nizami topunu kullanabilir. 

Konu	2:	Özel	Boyutlar	
Kadın maçlarında “youth” boyutunda top kullanılmalıdır (Örnek: TDY). 

16 yaş altı maçlarında “youth” boyutunda top kullanılmalıdır (Örnek: TDY). Topun deri olması gerekmez. 

13 yaş altı maçlarında “junior” boyutunda top kullanılmalıdır (Örnek: TDJ). Topun deri olması gerekmez. 

BÖLÜM	3:	EKİPMAN	
Konu	1:	Zorunlu	Ekipmanlar	
Rakip takımların formaları zıt renklerde olmalıdır. Eğer takımların formaları benzer renklerde ise, ev sahibi 
takım hangi takımın forma değiştireceğini seçme hakkına sahiptir. 

a) Bir takımdaki oyuncuların tamamı aynı renk, kalıp ve tarzda formalar giymelidir. Formalar tam uzunlukta 
olmalı ve içe sokulmalıdır. Formaların üzerinde en az 6 inç (15 cm) boyunda forma ile kontrast renklerde 
numaralar olmalıdır. Numaralar 1’den 99’ a kadar olabilir, ancak bir takım ikinci oyuncu aynı numarayı 
giyemez.  

b) Bir takımdaki oyuncular altlarına aynı renk, kalıp ve tarzda şort, tayt veya pant giymelidir. Alta giyilen 
kıyafetlerin cepleri, çıtçıtları veya klipsleri olmamalıdır. Oyuncular bu şartları sağlamak için altlarına 
giydikleri kıyafet üzerine bant ya da tape çekemezler. (OK 1-3-2-I) 
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c) Oyuncular bayrak kemerlerini bellerini sıkıcı takmalıdır. Bayrak kemerlerinde 2 adet bayrak tokası ve 
bunlara takılı 2 adet “pop-up” (çekince çıkan) bayrak bulunmalıdır. Oyuncular bayraklarını her zaman 
bellerinin iki yanında tutmak için ellerinden gelen tüm çabayı göstermelidirler. Bayraklar 2 inç (5 cm) 
genişliğinde ve 15 inç (38 cm) uzunluğunda olmalıdır. Bayrak tokalarına tutkal sürülmemeli veya bayrak 
çıkmasını zorlaştıracak şekilde değiştirilmemelidir. Bayraklar açıkça görünür olmalı ve serbest aşağıda 
doğru sallanır halde bulunmalıdırlar. Oyuncunun forması kesinlikle bayrakların üzerinde olmamalıdır. Bir 
takımdaki oyuncuların hepsi aynı renk bayrak kullanmalı ve bayraklar alta giyilen kıyafet ile kontrast 
renkte olmalıdır. Kasten bayrakları manipüle eden oyuncular maçtan atılacaklardır. 

d) Tüm oyuncuların görünür renkli bir ağızlık/dişlik takmaları gerekmektedir. Dişliğin ağızdan dışarıya taşan 
kısmı en fazla 0,5 inç (1,25 cm) olabilir. 

Konu	2:	Yasak	Ekipmanlar	
a) Metal, sivri uçlu, 0,5 inç (1,25 cm) uzun çivili kramponlar 
b) Omuz koruması, kask veya kafaya giyilen malzemeler (şapka, bandana, bant vb.) 
c) Diğer oyuncuları tehlikeye sokabilecek her türlü korucuyu malzeme (sivri-sert köşeleri olan dizlik gibi) 
d) Raporsuz kullanılan gözlükler. Kırılmaz malzemeden yapılmış olan gözlükler 
e) Mücevherlerin tamamı çıkartılamış veya üstü tamamen kapatılmalı 
f) Formalara takılan ek malzemeler (el ısıtıcı veya havlu gibi) 
g) Oyuncuların kendi vücutları, topun veya diğer ekipmanların üzerine yapıştırıcı veya kayganlaştırıcı 

maddeler sürmesi yasaktır 
h) Her türlü elektronik veya mekanik iletişim aletinin kullanımı yasaktır. 

Konu	3:	Antrenör	Onayı	
Maçtan önce baş antrenör hakeme takım kadrosunu vermeli ve kadrosundaki tüm oyuncuların zorun 
ekipmanlarının tam olduğunu ve yasak ekipmanlar konusunda oyuncularını bilgilendirdiğini onaylamalıdır. 
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KURAL	2	–	Tanımlar		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BÖLÜM	1:	Alanlar	ve	Çizgiler	

Konu	1:	Saha	
Saha güvenlik alanı içinde kalan alanın tamamı. 

Konu	2:	Oyun	Alanı	
Oyun alanı sınır çizgileri arasında (kenar çizgiler ve saha sonu çizgileri) kalan alanın tamamı. 

Konu	3:	Sayı	Bölgeleri	
Sahanın iki tarafında da bulunan saha sonu çizgisi ve gol çizgisi arasında kalan, 10 yarda boyutundaki alanın 
tamamı.  

Konu	4:	Koşu	Yok	Alanları	
Koşu yok alanları, sahanın iki tarafında da sayı bölgeleri girişinden önceki 5 yarda uzunluğundaki alan. 

Konu	5:	Gol	Çizgisi	
Her takım için gol çizgisi sahanın ters tarafında bulunan, sayı alanının girişini belirten çizgilerdir. Gol  çizgisi 
ve sayı alanı pilonları sayı alanına dahil kabul edilirler. Gol çizgisi, sayı alanını ve oyun alanını dikey bir 
düzlem ile ayırmaktadır.   

Konu	6:	Orta	Çizgi	
İki gol çizgisinin tam ortasından geçen çizgiye orta çizgi denir. Yeni bir seri hakkı kazanılması için geçilmesi 
gereken çizgi orta çizgidir.  

Konu	7:	Saha	İçi,	Saha	Dışı	
Kenar çizgileri ve saha sonu çizgileri arasında kalan alan saha içi olarak tanımlanmıştır. Kenar çizgileri ve 
saha sonu çizgileri saha dışı alana dahildir. 

Konu	8:	Takım	Alanı	
Takım alanı güvenlik alanının dışında ve iki koşu yok alanı arasın kalan bölgedir. 

BÖLÜM	2:	Takım	ve	Oyunu	İsimlendirmesi	
Konu	1:	Hücum	ve	Savunma	
Hücum takımı snap ile topu oyuna sokan takımdır, savunma takımı ise rakip takımdır. 

Konu	2:	Snap	Atan	Oyuncu	
Snap atan oyuncu, topu ilk hareket ettiren ve yerden oyun kurucuya atan hücum oyuncusudur. 

Konu	3:	Oyun	Kurucu	
Oyun kurucu snapten topu ilk olarak alan hücum oyuncusudur.  

Konu	4:	Pas	Atan	Oyuncu	
Pas atan oyuncu, hücumda topu nizami atan oyuncudur. Oyun kurucu ve pas atan oyuncular farklı kişiler 
olabilirler. 

Konu	5:	Koşucu	
Koşucu, canlı topa hakim olan oyuncudur. 
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Konu	6:	Blitz	Yapan	Oyuncu	
Blitz yapan oyuncu, hücum çizgisinden vücudunun tamamı 7 yarda veya daha uzakta bulunan ve snap ile 
birlikte oyun kurucuya doğru koşmaya başlana savunma oyuncusudur.  

Blitz yapan oyuncu, snapten en az bir saniye önce açık bir şekilde bir elini başının üzerine kaldırarak yol 
hakkı alabilir. Blitz yapan oyuncunun yol hakkı isteme zorunluğu yoktur, oyuncu 7 yarda geriden elini 
kaldırmadan da blitz yapabilir.  

Blitz hızlı ve düz bir çizgi şeklinde, oyun kurucuya doğru olmalıdır. Eğer oyuncu yavaş şekilde, oyun kurucu 
yerine başka bir yöne doğru veya yönünü değiştirerek blitz yapıyorsa, yol hakkını kaybeder. 

Konu	7:	Dışarı	Çıkmış	Oyuncu	
Bir oyuncu veya top, herhangi bir parçası saha dışında bir yere değdiği anda saha dışında kabul edilir. 

Konu	8:	Diskalifiye	Oyuncu	
Maça devam etmesi kurallar gereği uygun olmayan ve maça devam edemeyeceği deklere edilmiş 
oyuncudur. 

Konu	9:	Ev	Sahibi	Takım	
Eğer maç yapan takımlardan ikisi de kendi evinde oynamıyorsa veya turnuvalarda (iki veya daha fazla takım) 
maç listesinde ismi ilk yazan takım ev sahibi kabul edilir, rakip takım misafir olarak adlandırılır. 

BÖLÜM	3:	Hak,	Hücum	Çizgisi	ve	Oyun	Sınıflandırmaları	
Konu	1:	Hak	
Bir hak, bir oyun birimidir ve nizami bir snap ile başlar ve top tekrar ölü duruma geçtiğinde biter. İki hak 
arasındaki süre topun ölü olduğu süredir. Bir oyun, bir hak boyunca iki takımının oyuncularının yaptığı 
hareketlerin tamamıdır. 

Konu	2:	Hücum	Çizgisi	
Top oyuna hazır şekilde yere konduğu zaman, her iki takım içinde hücum çizgisi topun kendi sayı alanına 
yakın olan ucunda geçtiği ve sahaya dikey olarak konumlanmış kenar çizgilere kadar uzanan bir düzlemdir. 

Bir oyuncu vücudunun herhangi bir parçası hücum çizgisine değerse, çizgiyi geçmiş kabul edilir. 

Konu	3:	İleri	Pas	Oyunu	
Nizami bir ileri pas oyunu, snap ile başlar ve topun hücum çizgisinin ilerisine atılarak ve tamamlanmasına 
veya pas arası yapılmasına denir. Ayrıca hücum çizgisinin gerisinden ileriye doğru atılan ve 
tamamlanamayan veya savunma oyuncuları tarafında kesilen paslar da ileri pas oyunu sayılır.  

Konu	4:	Koşu	Oyunu	
Koşu oyunu, ileri pas oyunu dışında kalan tüm canlı top aksiyonlarıdır. Hücum çizgisi gerisinde tamamlanan 
paslar da koşu oyunu olarak değerlendirilirler. 
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BÖLÜM	4:	Canlı	ve	Ölü	Top	Kavramları	
Konu	1:	Canlı	Top	
Oyunda olan top canlı top olarak değerlendirilir. Bir pas atıldığı zaman top yere düşmediği sürece canlı 
olarak kabul edilir. 

Konu	2:	Ölü	Top	
Oyunda olmayan top ölü top olarak değerlendirilir. 

Konu	3:	Oyuna	Başlamaya	Hazır	Top	
Hakem ölü topu hücum çizgisinde yere koyup, düdüğünü çalarak topu oyuna başlamaya hazır hale getirir. 

BÖLÜM	5:	İleri,	Öteye	ve	İleri	Hareket	(Forward,	Beyond	and	Forward	Progress)	
Konu	1:	İleri,	Öteye	
İleri, öteye veya öne terimleri, topun rakip sayı alanına doğru hareketini belirtir. Geriye veya arkaya 
terimleri, topun kendi sayı alanına doğru hareketini belirtir. 

Konu	2:	İleri	Hareket	
İleri hareket terimi, topun rakip sayı alanına doğru gittiği en uzak noktada ileri hareketinin rakip oyuncular 
tarafından durdurulması anlamındadır ve bu noktada top ölü hakemin düdüğü ile konuma geçer. 

BÖLÜM	6:	Noktalar	(Spots)	
Konu	1:	Uygulama	Noktası	
Uygulama noktası, herhangi bir cezanın uygulanacağı noktadır. 

Konu	2:	Ölü	Top	Noktası	
Canlı topun ölü duruma geçtiği kabul edilen noktadır. 

Konu	3:	Faul	Yapılan	Nokta	
Faulün yapıldığı noktadır. Eğer saha dışında yapılırsa, aynı hizada kenar çizgi üzerinde yapıldığı, eğer gol 
çizgisinin ilerisinde yapılırsa, sayı alanı içinde yapılmış olarak kabul edilir.  

Konu	4:	Saha	Dışına	Çıkılan	Nokta	
Topun saha dışına çıkarak ölü konuma geçtiği noktadır. 

BÖLÜM	7:	Faul,	Ceza	ve	İhlaller	
Konu	1:	Faul	
Faul, karşılığında bir ceza belirlenmiş olan kural ihlalleridir. Aşırı kişisel fauller rakibi kasten sakatlamaya 
yönelik faullerdir.  

Konu	2:	Ceza	
Ceza, faul yapmış olan takıma karşı kuralların dayattığı bir sonuçtur. Cezalar sayılan şeylerden bir veya 
birkaçına sahip olabilirler; hak kaybı, yarda kaybı, otomatik birinci hak, oyuncu diskalifiyesi. Eğer bir ceza 
hak kaybı içeriyorsa, bu hak, bir seride sahip olunan 4 haktan biri olarak değerlendirilir. 

Konu	3:	İhlal	
Karşılığında bir ceza tanımlanmamış kural ihlalleri, başka bir faulü sıfırlamaz. 

Konu	4:	Hak	Kaybı	
Hak kaybı terimi, oynanmış olan bir hakkı tekrar oynama hakkını kaybetmek anlamına gelmektedir. 
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BÖLÜM	8:	Oyuncu	Kaydırma	(Shift)	ve	Hareket	(Motion)	
Konu	1:	Oyuncu	Kaydırma	(Shift)	
Oyuncu kaydırma, aynı anda iki veya daha fazla hücum oyuncusunun snapten önce yer değiştirmesi 
anlamına gelir. 

Konu	2:	Hareket	(Motion)	
Bir hücum oyuncusunun, topun oyuna hazır hale gelmesinden sonra ve snapten önce hareket etmesidir. 

BÖLÜM	9:	Topun	El	Değiştirmesi	
Konu	1:	El	Değiştirme	(Hand-off)	
Topun el değiştirmesi, topun atılmadan bir oyuncudan diğerine başarılı bir şekilde elden verilmesidir. El 
değiştirme taklidi (fake hand-off), topu bir oyuncuya elden veriyormuş gibi yapmak anlamındadır. Kısa bir 
pas atma taklidi (pump fake) yapmak, el değiştirme taklidi yapmak anlamına gelmez. 

Konu	2:	Pas	
Pas topun kasıtlı bir şekilde herhangi bir yöne doğru atılması anlamındadır. Topa sahip olan kişinin kasıtlı 
olarak elini veya kolunu pas atmak için hareket ettirmesi, topu elinden çıkartması ile pas başlamış olarak 
kabul edilir.  

Pas tamamlanana (herhangi bir oyuncu tarafından tutulana) kadar ve top ölü duruma geçene kadar pas 
olarak değerlendirilir.  

Konu	3:	Sahipsiz	Top	(Fumble)	
Topun pas atılması veya başarılı bir şekilde başka bir oyuncuya elden verilmesi dışında, bir oyuncunun 
topun hakimiyetini yitirmesidir.  

Bir topun sahipsiz top olarak tanımlanabilmesi için önce bir oyuncunun topa sahip olması gerekmektedir. 

Konu	4:	Topa	Sahip	Olma	
Topa sahip olmak demek, canlı topu sıkıca tutarak kontrolünde olması anlamına gelir. 

Konu	5:	Topa	Vurma	
Topa kasten yönünü değiştirmek için elle veya kolla vurmak olarak tanımlanmıştır. 

Konu	6:	Topa	Tekme	Atma	
Topa kasten dizle, ayakla veya bacakla vurmak anlamındadır ve yasaktır. 
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BÖLÜM	10:	Paslar	
Konu	1:	İleriye	ve	Geriye	Pas	
İleri pas, topun atılırken ilk hedefinin atıldığı hizadan daha ileride olması ile tanımlanır. Bunun dışındaki tüm 
paslar, yana doğru atılan paslar dahil (hücum çizgisine paralel), geriye pas olarak değerlendirilir. 

Snap geriye atılan bir pas olarak değerlendirilir ve snap atarken topun elden kayması bu durumu 
değiştirmez. 

Konu	2:	Topun	Hücum	Çizgisini	Geçmesi	
Nizami bir ileri pasın saha içinde ve hücum çizgisinin ilerisinde bir hedefe gitmesi olarak tanımlanır. 

Konu	3:	Topu	Tutma	ve	Pas	Arası	Yapma	
Topu tutma eylemi, hava olan canlı bir topun sıkıca tutulması ve top hakimiyetinin devam ettirilmesi olarak 
tanımlanır. Rakip takımın attığı bir pasın tutulması, pas arası yapmak (interception) olarak tanımlanmıştır. 
Topu tutmak için ayaklarını yerden kesen (zıplayan) bir oyuncunun, topu tutmuş sayılması için topun 
hakimiyetini yitirmeden herhangi bir vücut parçasının sahanın içine inmesi ve bu süreç boyunca topun 
hakimiyetinin devam ettirilmesi gerekmektedir. Eğer tutma eylemi tam olarak sonuçlanmadan top yere 
değerse, top tutulmamış sayılır. 

Konu	4:	Sack	(Oyun	Kurucunun	Bayrağını	Çekme)	
Canlı topun hakimiyeti oyun kurucudayken, bayrağının çekilmesi olarak tanımlanmıştır. Bir oyuncu top 
elinde ayrılana kadar topun hakimiyetine sahip kabul edilir. 

BÖLÜM	11:	Tutma,	Blok	Yapma,	Darbe	ve	Vurma/Düşürme	(Tackling)	
Konu	1:	Tutma	(Holding)	
Tutma (holding), rakibi veya rakibim herhangi bir ekipmanını kavrama ve hemen bırakmama olarak 
tanımlanmıştır. 

Konu	2:	Blok	Yapma	
Blok yapma, rakibin bir hedefe gitmesini önüne geçerek engellemek olarak tanımlanmıştır. Hareketli bir 
hücum oyuncusu rakip savunma oyuncusunun koşucuya gitmesini veya blitz yapan oyuncunun geçmesini 
geciktiriyor ise, blok yapıyor olarak değerlendirilir. Yerinde hareketsiz duran (yer hakkına sahip) bir oyuncu, 
koşucu ile savunma oyuncusu arasında veya blitz yapan oyuncunun önünde duruyorsa dahi, blok yapıyor 
olarak değerlendirilmez.  

Konu	3:	Darbe	
Darbe, rakip oyuncuya çarparak dokunmak olarak tanımlanmıştır. Bir darbe veya çarpma olmadan 
dokunmak temas olarak değerlendirilmez. 

Konu	4:	Bayrak	Çekme	
Bayrak çekme, rakip oyuncunun bir veya daha fazla bayrağının el ile çekilerek belinden ayırılmasıdır. 

Konu	5:	Bayrak	Koruma	(Flag	guarding)	
Bayrak koruma (flag guarding), koşucunun vücudunun herhangi bir parçası (el, dirsek, bacak…) veya top ile 
bayrağının çekilmesini engellemeye çalışmasıdır. Vücudu öne eğerek (diving) ve/veya topla veya topsuz bir 
kolu düz bir şekilde açarak (stiff arm) rakibin bayrağı çekmesini zorlaştırmak da bayrak koruma eylemi 
olarak değerlendirilir.  
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BÖLÜM	12:	Zıplama	(Jumping),	Öne	Dalma	(Diving),	Dönme	(Spinning)	
Konu	1:	Zıplama	(Jumping)	
Zıplama, koşucunun bayrağının çekilmesini engellemek için ayaklarını yerden keserek normal koşu 
yüksekliğine göre fazladan yükseklik kazanmasıdır. 

Konu	2:	Öne	Dalma	(Diving)	
Öne Dalma, koşucunun bayrağının çekilmesi engellemek için ayaklarını yerden keserek veya kesmeyerek 
vücudunu öne doğru eğmesidir. 

Konu	3:	Dönme	(Spinning)	
Dönme, koşusunun bayrağının çekilmesini engellemek için dikey bir eksende, kendi etrafında dönmesidir. 
Dönme eylemi yasak değildir. 

BÖLÜM	13:	Yer	Hakkı	(Right	of	Place),	Yol	Hakkı	(Right	of	Way)	
Konu	1:	Yer	Hakkı	(Right	of	Place)	
Yer hakkı, olduğu yerde kıpırdamayan oyuncuya verilen bir haktır. Yerinde durmak, normal vücut duruşunu 
bozmadan durmak ve yatayda hareket etmemek olarak tanımlanmıştır. Bir pas atmak, pas tutmak veya 
bayrak çekmek için, olduğu yerde dikey olarak zıplamak yer hakkını bozmaz.  

Kimin faul yaptığına karar verilmesi gereken durumlarda, yer hakkı yol hakkından daha geçerli olarak kabul 
edilir. Yer hakkı, yol hakkından önce gelir.  

Konu	2:	Yol	Hakkı	(Right	of	Way)	
Yol hakkı, belli bir doğrultuda yönünü değiştirmeden hareket eden oyuncuya verilen bir haktır. 

Kimin faul yaptığının belirlenmesi gereken durumlarda, yer hakkı olan oyuncular dışında, yol hakkı olan 
oyuncu haklı olarak kabul edilir.  
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KURAL	3	–	Devreler	ve	Süreler		 	 	 	 	 	 	
BÖLÜM	1:	Devre	Başlangıçları	

Konu	1:	Birinci	Devre	
Her takım baş hakeme (en fazla) 2 koç ve (en fazla) 2 kaptan bildirmelidir. 

Maç planlanan başlangıç saatinden 3 dakika önce baş hakem orta sahada kaptanlarla birlikte para atışı 
yapar. Misafir takımın kaptanı para atışının tarafını seçme hakkına sahiptir. 

Para atışının galibi, kendi 5 yarda çizgisinden başlayacak olan ilk hücum hakkına birinci veya ikinci devrede 
başlamayı seçme hakkına sahiptir. Para atışını kazanan takım, birinci devrede hücum ile başlamayı seçerse, 
rakip takım sahanın ne tarafını savunacağını seçebilir. Eğer para atışını kazanan takım, birinci devrede 
hücum hakkını rakip takıma bırakırsa, bu sefer gene para atışını kazanan takım ilk yarı hangi tarafı 
savunacağını seçer. 

Topa ayakla başlangıç vuruşu (kick-off) yapmak yoktur. 

Konu	2:	İkinci	Devre	
İkinci devrede takımlar sahanın ters tarafları savunurlar. İkinci devreye, ilk devre maça başlamayan takım 
kendi 5 yarda çizgisinden başlar. 

Konu	3:	Uzatmalar	
İki devre sonunda takımlar eşit sayıdalarsa ve maç sonucunda bir galip belirlenmesi gerekiyorsa, aşağıda 
belirtilen uzatma kuralları geçerli olur. 

a) 2 dakikalık bir moladan sonra, baş hakem maçın başında olduğu gibi sahanın ortasında kaptanları para 
atışına çağırır.  

b) Para atışının kazananı uzatma serilerine hücum veya savunma olarak başlamayı seçebilir. Para atışının 
kazananı hücum olarak başlamayı seçerse, rakip takım sahanın hangi tarafına savunacağını seçebilir. Para 
atışı galibi savunma olarak başlamak isterse, gene kendisi sahanın hangi tarafını savunacağını seçebilir. 

c) Kullanılmamış molalar uzatmalara aktarılmaz. 
d) Birinci uzatma devresinde her takıma sahanın orta çizgisinden başlayacak şekilde (orta sahada birinci hak 

olmayacak şekilde) birer seri hakkı veriler. Eğer ilk seride savunma takımı sayı yaparsa (ekstra deneme 
hariç) o zaman ikinci takımın serisini oynatılmaz. 

e) Her takım sayı yapana kadar (1 veya 2 sayılık ekstralar denemeler dahil) veya hakları içerisinde sayı 
yapamayana kadar topu ilerletme hakkına sahiptir. Canlı bir topun hakimiyet değiştirmesi durumunda, 
hakemler tarafından top ölü olarak değerlendirilene kadar top canlı olarak kabul edilir; eğer top ikinci 
kez hakimiyet değiştirerek, ilk hücum yapan takıma dönerse seri bitmiş olarak kabul edilir. 

f) Eğer birinci uzatma devresi sonunda (ekstra denemeler dahil) skor hala berabere ise, ikinci uzatma 
devresi ve sonraki tüm uzatma devreleri takımların rakip 5 yarda çizgisinden 1 sayılık ekstra denemeleri 
ile devam eder. 

g) Uzatma devreleri, herhangi bir devre sonucunda eşitliğin bozulması veya bir devrede savunma takımının 
sayı yapması ile son bulur. 

h) Maçın normal süresi ve uzatma devreleri dahil, toplamda en çok sayı yapmış olan takım galip olarak ilan 
edilir. 
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Konu	4:	Eşitlik	Bozma	Sistemi	(Tie	Breaker)	
İki veya daha fazla takımın bir turnuvada aynı oranlara (kazanma-beraberlik-kaybetme) sahip olması 
durumunda, aşağıda belirtilmiş olan prosedür ile hangi takımın daha üstte olacağı belirlenir. 

a) Karşılıklı maçlardaki oran, eğer takımlar birbiriyle oynamışsa. 
b) Karşılıklı net averaj, eğer takımlar birbiriyle oynamışsa. 
c) Karşılıklı en çok atılan sayı, eğer takımlar birbiriyle oynamışsa. 
d) Toplam averaj. 
e) Toplam atılan sayı. 
f) Para atışı. 

Eğer bu eşitlik sistemi ile takımlar arasında kimin üstte olacağına karar verilemiyorsa, turnuva 
organizasyonu hangi takımın daha üstte yer alacağına karar verebilir. 

BÖLÜM	2:	Oyun	Süresi	
Konu	1:	Oyun	Süresi	ve	Devre	Arası	
Toplam oyun süresi 20 dakikalık 2 devreden oluşur ve toplam 40 dakikadır. Devre arasında 2 dakika mola 
verilir. 

Konu	2:	Devre	Sürelerinin	Uzatılması	
Bir devre, bir canlı top faulü ile kazanılmış bedava hak oynatılmak için uzatılabilir. Devre sonunda karşılıklı 
faullerin birbirini götürmesi durumunda son hak tekrar oynatılır. 

Hiçbir devre top ölü duruma geçmeden ve baş hakem devre sonu ilan etmeden sona ermez. [S14] 

Konu	3:	Süre	Tutma	Cihazları	
Oyun süresi ve 25 saniye bir kronometre ile hakemlerden biri tarafından veya hakemler kontrolünde bir 
yardımcı tarafından tutulmalıdır. 

Konu	4:	Sürenin	Başlanması	
Kural gereği oyun süresi durduğu zaman, nizami yapılan snap ile süre tekrar başlatılır. 

İstisna: Oyun süresi hakemin takdiri ile durdurulduğu zaman, topun oyuna hazır olması sinyali ile süre tekrar 
başlatılır. (OK 3-2-4-I…III) 

Konu	5:	Sürenin	Durması	
Oyun süresi devre sonlarında, alınan molalarda, sakatlık molalarında veya hakemin takdiri ile durdurulabilir.  

Her devrenin son iki dakikasında süre aşağıdaki durumlarda durdurulur: 

a) Birinci hak kazanıldığında veya hücum hakkı diğer takıma geçtiğinde. 
b) Bir ceza uygulandığında. 
c) Koşucu veya top saha dışına çıktığında. 
d) Bir pas veya sahipsiz top yere düştüğünde. 
e) Sayı yapıldığında. 
f) Mola alındığında. 

Uzatma devrelerinde, bir devrenin süresi uzadığında ve son iki dakika içinde oynanan ekstra denemelerinde 
oyun süresi akmaz. 
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BÖLÜM	3:	Molalar	
Konu	1:	Mola	Kullanımı	
Baş hakem herhangi bir nedenden ötürü oyunun başlaması ertelendiğinde mola çalmalıdır. Bu molalar iki 
takımdan birine çalınabilir veya hakem molası olarak alınabilir. 

Konu	2:	Takım	Molaları	
Baş hakem ölü top durumunda koçlardan birinin veya saha içindeki oyunculardan birinin talebi ile takıma 
mola hakkını verebilir.  

Her takımın her devre için ikişer mola hakları vardır. Kullanılmayan mola hakları sonraki devrelere veya 
uzatma devrelerine taşınamaz. 

Konu	3:	Sakatlık	Molası	
Herhangi bir sakatlık durumunda hakemler sakatlık molası alabilirler. Sakatlık molası alınan oyuncu en az bir 
hak için sahadan çıkmalıdır. 

Konu	4:	Molaların	Süresi	
Takım molaları en fazla 90 saniye olabilir, bu süreye 25 saniyelik oyun başlatma süresi de dahildir.  

Baş hakem mola süresinin bitimine 30 saniye kala iki takımı da uyarmalı ve 5 saniye sonra topun oyuna hazır 
olduğunu duyurmalıdır. 

Konu	5:	Hakemlerin	Duyuruları	
Görünür bir oyun süresi yoksa eğer, baş hakem her devrede son iki dakika veya daha az süre kaldığında 
(canlı top durumlarında) bunu top ölü duruma geçtiğinde iki takımın koçlarına duyurmalıdır. İki dakika 
duyurusu için oyun süresi durdurulmaz.  
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KURAL	4	–	Canlı	Top,	Ölü	Top	 	 	 	 	 	 	 	 	
Konu	1:	Ölü	Topun	Canlanmasıw	
Topun bir sonraki hak için hazır hale gelmesi için, topun son ölü konuma geçtiği hizada yatay olarak 
kaydırılarak kenar çizgilerin tam ortasına gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Kabul edilmiş ve uygulanmış bir 
ceza varsa veya yeni bir hücum serisi veriliyorsa top buna göre uygun yere yerleştirilmelidir.  

Ölü bir top oyuna hazır hale geldikten sonra nizami bir snap ile top canlı duruma geçer. 

Eğer top oyuna hazır hale gelmeden veya hatalı şekilde snap yapılırsa top ölü olarak kalmaya devam eder. 

Snap yapılmadan (top kalkmadan) önce oluşan fauller (oyunun gecikmesi, rakip alana geçme, hatalı 
başlangıç, şaşırtıcı sinyaller, hatalı blitz sinyali) topun ölü olarak kalmasını neden olur. 

Konu	2:	Canlı	Topun	Ölmesi	
Canlı bir top aşağıdaki durumlarda ölü duruma geçer ve hakem bu durumlarda düdük çalmalıdır: 

a) Top saha dışında herhangi bir şeye değerse. 
b) Koşucu saha dışına çıkarsa. 
c) Koşucunun elleri ve ayakları dışında bir vücut parçası yere değerse. 
d) Koşucu dizini yere koyarmış gibi yaparsa. 
e) Bir pas veya sahipsiz top yere düşerse. 
f) Topun kontrolünü yitiren oyuncunun takım arkadaşı topu havada yakalarsa. 
g) Bir oyuncu ikiden daha az bayrağı varken topun kontrolünü alırsa. 
h) Bir oyuncu topun kontrolüne sahipken bayrakları olması gereken yerde değilse ve bundan topa sahip 

olan kişi sorumluysa. 
i) Touchdown, touchback, safety veya başarılı bir ekstra denemesi olursa. (Sayı olursa) 
j) Topun ölü konuma geçmesine neden olacak bir faul meydana gelirse. 

Hakemin yanlışlıkla düdük çalması durumunda top o an bulunduğu yerde ölü konuma geçer. Topun 
hakimiyetine sahip olan takım topun ölü konuma geçtiği yerden sonraki hakkını oynamayı veya bir önceki 
hakkını tekrar oynamayı tercih edebilir. 
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KURAL	5	–	Haklar	Serisi	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BÖLÜM	1:	Bir	Serinin;	Başlaması,	Bitmesi,	Yenilenmesi	

Konu	1:	Yeni	Bir	Seri	Hakkının	Kazanılması	
Her devrenin başında, yapılan sayılardan ve touchbacklerden sonra veya topun el değiştirmesinden sonra 
topu snap ile oyuna sokacak olan takıma birbirini takip eden 4 haktan oluşan bir seri verilir.  

Hücum takımına aşağıdaki durumlarda 4 haktan oluşan yeni seri verilir: 

a) O seri sırasında ilk defa topun orta çizgisinin ilerisine geçerek (herhangi oluşabilecek canlı top faulleri ile 
topun orta saha çizgisi ilerisine taşınması da dahil), hücum takımı kontrolündeyken ölü konuma geçmesi 
sonucunda. Ancak orta saha bir kez geçildikten sonra herhangi bir ceza veya oyun sonrası topun tekrar 
orta sahanın gerisine gelmesi ve devamında orta sahanın ikinci kez geçilmesi durumunda yeni bir seri 
hakkı (birinci hak) verilmez. (OK 5-1-1-I…II) 

b) Kabul edilmiş bir cezanın birinci hak ile sonuçlanıyorsa ve ceza birinci hak tanınmasını gerektiriyorsa. 

Eğer hücum takımı dördüncü hakkında birinci hak kazanamaz veya sayı yapamazsa, savunma takımına kendi 
5 yarda çizgisi üzerinden yeni bir seriye başlama hakkı verilir. 

Eğer savunma takımı pas arası yaparsa, savunma takımına topun kontrolündeyken ölü konuma geçtiği 
hizadan yeni bir seri hakkı verilir.  

BÖLÜM	2:	Bir	Ceza	Sonrası	Hak	ve	Mesafe	
Konu	1:	Topun	Yön	Değiştirmesi	Öncesi	Yapılan	Fauller	
Eğer oyun sırasında topun herhangi bir şekilde topun el değiştirmesinden önce yapılan bir faulün kabul 
edilmesi durumunda, top hücum takımında kalır ve oynanan hak tekrarlanır. Oluşan ceza hak kaybı 
gerektiriyorsa, birinci hak verilmesini gerektiriyorsa veya topu orta saha çizgisinde bırakıyorsa, bu durumlar 
göz önüne alınarak sonraki hak belirlenir. 

Konu	2:	Topun	Yön	Değiştirmesi	Sonrası	Yapılan	Fauller		
Eğer oyun sırasında topun bir veya birden çok kez el değiştirmesi sonrasında oluşan bir faulün kabul 
edilmesi durumunda, top, faul yapıldığı sırada topun hakimiyetinde olan takımda kalır ve bir sonraki hak 
birinci hak olarak oynanır. 

Konu	3:	Cezanın	Kabul	Edilmemesi	
Bir cezanın kabul edilmemesi durumunda, cezayı gerektiren faul hiç yapılmamış gibi değerlendirilir. 

Konu	4:	Haklar	Arasında	Yapılan	Fauller	
Haklar arasında bir faul meydana gelmesi durumunda, faul meydana gelmeden önceki hak oynanır. Ancak 
eğer yapılan faul sonrası oluşan ceza birinci hak verilmesini gerektiriyorsa veya topu orta saha ilerisine 
taşıyorsa buna göre oynanacak hak belirlenir. 

Konu	5:	Karşılıklı	Olarak	Yapılan	Fauller	
Eğer oyun sırasında birbirini sıfırlayan iki faul meydana gelirse, oyun aynı hak oynanacak şekilde tekrarlanır. 
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KURAL	6	–	Tekme	Atmak,	Ayakla	Vurmak		 	 	 	 	 	
Konu	1:	Topa	Kasten	Tekme	Atmak	
Bir koşucu kasten topa tekme atmamalıdır, bu durum topun ölü konuma geçmesine neden olur. 
CEZA – Topa tekme atılan yerden 5 yarda, ölü top faulü olarak değerlendirilir. [S19] 
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KURAL	7	–	Snap	Atmak,	Pas	Atmak	 	 	 	 	 	 	 	
BÖLÜM	1:	Hücum	Başlangıcı	

Konu	1:	Topun	Oyuna	Hazır	Olması	
a) Top oyuna hazır duruma gelmeden hiçbir oyuncu topu oyuna sokmamalıdır. 

Not: Hakemler göremedikleri veya izlemeye hazır olmadıkları her oyunu durdurmalı ve o hakkı tekrar 
oynatmalıdır. 
CEZA – Top ölü konumda kalır ve ölü olduğu hizadan 5 yarda uygulanır. [S19] 

b) Top oyuna hazır hale geldikten sonra 25 saniye içinde oyun başlatılmalıdır. 
CEZA – Top ölü konumda kalır ve ölü olduğu hizadan 5 yarda uygulanır. [S21] 

Konu	2:	Snap	ile	Oyunun	Başlaması	
Snap atacak olun oyuncu topa bir kez dokunduktan sonra topu yerden kaldıramaz, ileriye hareket ettiremez 
veya snap atıyormuş gibi yapamaz.  

Snap atılmadan önce topun uzun ekseni hücum çizgisine dik olacak şekilde durmalıdır.  

Nizami bir snap, topun seri ve devamlı bir hareket ile geriye doğru verilmesi veya pas atılması ile olur. 
Snapin illa bacak arasında olması gerekmemektedir. 
CEZA – Top ölü konumda kalır ve ölü olduğu hizadan 5 yarda uygulanır. [S19] 

Konu	3:	Hücum	Takımının	Gereklilikleri	
Hücum çizgisinde bulunması gereken bir minimum oyuncu sayısı yoktur. 

a) Snap atacak oyuncu topa dokunduktan sonra ve snap atılmadan önce, tüm hücum oyuncuları sahanın 
içinde ve hücum çizgisinin gerisinde olmalıdır. 

b) Hiçbir hücum oyuncusu hatalı başlangıç yapmamalı ve oyuna başladığını taklit edecek bir harekette 
bulunmamalıdır. 

CEZA – Top ölü konumda kalır ve ölü olduğu hizadan 5 yarda uygulanır. [S19] 

c) Hücum takımındaki tüm oyuncular snap atılmadan önce en azından bir tam saniye boyunca tamamen 
hareketsiz olarak oldukları yerde durmaları gerekmektedir.  

d) Snap atıldığı sırada sadece bir hücum oyuncusu hareketli durumda olabilir, ancak bu hareket rakip sayı 
alanına doğru olamaz. 

e) Oyun kurucu elinde topla koşarak hücum çizgisini geçemez. Ancak oyun kurucu topu bir kez elinde 
çıkartır ve sonra top tekrar oyun kurucuya gelirse, o zaman koşabilir. (OK 7-1-3-I…III) 

f) Snap rakip sayı alanına yakın olan 5 yarda çizgisinin üzerinden veya içinden (koşu yok alanı) atılıyorsa, 
hücum takımı bir ileri pas oyunu yapmak zorundadır. Eğer oyun kurucunun veya koşucunun bayrağı iler 
pas atılmadan önce hücum çizgisini geçmeden çekilirse, bu durum koşu oyunu olarak değerlendirilmez 
ve bir ceza gerektirmez. (OK 7-1-3-IV) 

CEZA – Hücum çizgisinden 5 yarda uygulanır. [S19] 

g) Oyun kurucunun topu elden başka bir oyuncuya vermek veya pas atmak için 7 saniyesi vardır. Eğer bu 
süre aşılırsa top hücum çizgisinde ölü olarak kabul edilir. 

CEZA – Hücum çizgisinden hak kaybı uygulanır. [S21+S9] 
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Konu	4:	Savunma	Takımının	Gereklilikleri	
a) Snap atılmadan önce tüm savunma oyuncuları sahanın içinde ve hücum çizgisinin gerisinde olmalıdır. 

(OK 7-1-4-1-I) 
b) Top oyuna hazır hale geldikten sonra hiçbir savunma oyuncusu snap tamamlanana kadar topa 

dokunamaz. 
c) Hiçbir savunma oyuncusu rakip takım oyuna başlamaya hazırlanırken, onların düzenini bozacak hiçbir 

kelime ya da sinyal kullanmamalıdır. 
d) En fazla iki oyuncu blitz yaparken yol hakkı isteyebilir. Eğer bir oyuncu yol hakkı istemek için geçer 

olmayan bir sinyal veriyorsa veya ikiden fazla oyuncu ellerini kaldırarak yol hakkı istiyorsa, bu durum 
kura dışı sinyal olarak değerlendirilir. (OK 7-1-4-II…IV) 

e) Hücum çizgisine 7 yardadan daha yakın olan savunma oyuncuları yol hakkı istemek için ellerini 
kaldıramazlar veya blitz yapıyormuş gibi yapamazlar. (OK 7-1-4-V) 

CEZA – Top ölü konumda kalır ve ölü olduğu hizadan 5 yarda uygulanır. [S18] 

f) Blitz yapan tüm oyuncular top canlı olduğu sürece ve oyun kurucu topu elinde çıkartmadan hücum 
çizgisini geçebilirler. Diğer tüm savunma oyuncuları, top el değişene, el değiştiriyormuş gibi yapılana 
veya pas atılana kadar hücum çizgisinin gerisinde kalmalıdır.  

CEZA – Faul hizası hücum çizgisi olarak kabul edilir ve oradan 5 yarda uygulanır. [S18] 

Konu	5:	Topun	Elden	Verilmesi	
Hücum takımı hücum çizgisini geçmeden birden çok kez topu elden değiştirebilir. 

a) Hücum çizgisi gerisindeki bir hücum oyuncusu dışında hiçbir oyuncu topu elden bir takım arkadaşına 
veremez. 

b) Snap atan oyuncu, topu ileriye doğru elden alamaz. 
CEZA – Esas noktadan 5 yarda uygulanır. [S19] 

BÖLÜM	2:	Paslar	ve	Sahipsiz	Toplar	(Fumble)	
Konu	1:	Geriye	Pas	
Bir koşucu hücum çizgisinin gerisinde oluğu sürece geriye doğru pas atabilir. Topun yön değiştirmesi sonrası 
geriye pas atılmaz. (OK 7-2-1-I…II) 
CEZA – Faulün yapıldığı yerden 5 yarda ceza ve eğer hücum takımı topun yön değiştirmesinden önce 
yapmışsa hak kaybı.  [S35] 

Konu	2:	Tamamlanmış	(Tutulmuş)	Pas	
Havadaki pasın veya sahipsiz bir topun oyun alanı içerisindeki bir oyuncu tarafında yakalanması, topun 
tutulması/pasın tamamlanması anlamına gelir. Top sayı alanı içinde tutulamadığı veya sahipsiz topu yaratan 
koşucunun takım arkadaşı tarafından tutulmadığı sürece top oyundadır. (OK 7-2-2-I…VII) 

Konu	3:	Tamamlanmamış	(Tutulmamış)	Pas	
Havada bir topun tam olarak hakimiyet kurulmadan yere değmesi topun tutulmadığı/pasın 
tamamlanmadığı anlamına gelir. Bir oyuncunun topu tutmak için yerden zıplaması ve topla beraber yere 
indiğinde ilk olarak saha dışına değmesi de pasın tamamlanmadığı anlamına gelir. [S10] 

Bir ileri pas tutulamadığı zaman, sonraki hak hücum çizgisinden pası atan takıma verilir. 

Bir geri pas tutulamadığı zaman, sonraki hak topa son hakim olunan hizadan pası atan takıma verilir. 
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Konu	4:	Sahipsiz	Top	(Fumble)	
Sahipsiz bir top yere değdiği zaman veya koşucunun takım arkadaşlarından biri değdiği zaman top ölü 
konuma geçer ve sahipsiz top durumunu yaratan takım topun sahibi olur. (OK 7-2-4-I) 

Konu	5:	Kural	Dışı	Topa	Dokunmak	
Saha içindeki tüm oyuncular topu tutmak, topa vurmak veya topa dokunmak için uygundur (eligible). Oyun 
kurucu ancak top başka bir oyuncuya değdikten sonra topu tutmak hakkına sahiptir.  

Saha dışına kendi kendine çıkan hiçbir hücum oyuncusu havadaki bir topu tutamaz veya dokunamaz. 

Saha dışına kendi rıza dışında çıkmış hemen saha içine veya sayı alanına geri dönmüş olan bir hücum 
oyuncusu topu tutma veya dokunma hakkına sahiptir.  
CEZA – Hücum çizgisinden hak kaybı uygulanır.  [S9] 

BÖLÜM	3:	İleriye	Pas	
Konu	1:	Nizami	İleri	Pas	
Hücum takımı her hak içinde bir kez ileri pas atabilir, ancak bunun için pasın hücum çizgisi gerisinden olması 
ve topun öncesinde yön değiştirmemiş olması gerekmektedir. (OK 7-3-1-I…IV) 

Konu	2:	Kural	Dışı	İleri	Pas	
İleri atılan bir pas aşağıdaki durumlarda kural dışı kabul edilir: 

a) Eğer pası atan hücum oyuncusu hücum çizgisini geçmişse. 
b) Eğer koşusu öncesinde hücum çizgisini geçmişse. 
c) Eğer aynı hak içinde atılan ikinci ileri pas ise. 
d) Eğer pas, top yön değiştirdikten sonra atılmışsa. 
CEZA – Faulün yapıldığı noktadan 5 yarda ceza uygulanır, ceza hücum takımı tarafından yapılmışsa hak 
kaybı da uygulanır.  [S35] 

Konu	3:	Pas	Engelleme	(Pass	Interference)	
Pas engelleme kuralları sadece nizami bir ileri pas atıldığı hallerde pasın tutulana kadar veya topun yere 
düşene kadar geçen zamanlarda geçerlidir. Pas engelleme olabilmesi için fiziksel temas olması şarttır. 

Pas engelleme, top havada iken rakibe darbede bulunmak anlamına gelir. Rakibine darbeden kaçınmak 
savunma oyuncusunun sorumluluğundadır. 

Eğer topu tutmaya uygun (eligible) iki oyuncu, havadaki topu tutmak, topa vurmak veya dokunmak için aynı 
anda denk bir harekette bulunuyorlarsa, bu durumda pas engelleme olmaz. İki takımdaki oyuncular 
havadaki top üzerinde eşit haklara sahiptir. 
CEZA – Esas noktadan 10 yarda ceza uygulanır. Eğer hücum tarafında yapılmışsa hak kaybı, eğer savunma 
tarafında yapılmışsa otomatik birinci hak uygulanır.  [S33] 

Not: Pas atılmadan önce veya pas hücum çizgisini geçmeden yapılan darbeler, darbe faulü olarak 
nitelendirilir (R 9-1-1). 
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KURAL	8	–	Sayı	Yapmak	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BÖLÜM	1:	Sayı	Değerleri	

Konu	1:	Sayı	Değeri	Olan	Oyunlar	
Skor üretilen oyunların sayı değerleri aşağıdaki gibidir: 

Touchdown   6 Sayı [S5] 
Ekstra 5 Yarda   1 Sayı [S5] 
Ekstra 12 Yarda   2 Sayı [S5] 
Ekstra Savunma Tarafından 2 Sayı [S5] 
Safety    2 Sayı  [S6] (Rakibe sayı yazılır) 
Ekstra Sırasında Safety  1 Sayı [S6] (Rakibe sayı yazılır) 

BÖLÜM	2:	Touchdown	
Konu	1:	Nasıl	Sayı	Yapılır	
Aşağıdaki durumlarda oyun touchdown olarak sonuçlanır: 

a) Topun hakimiyetine sahip bir koşucu rakip sayı alanı giriş çizgisi düzlemini geçerse. 
b) Bir oyuncu rakip sayı alanı içinde bir top tutarsa. 

BÖLÜM	3:	Ekstra	Deneme	Hakkı	(Try	Down)	
Konu	1:	Nasıl	Sayı	Yapılır	
Yapılan sayı değeri oynanan ekstranın tipine (5 Yarda / 12 Yarda) göre değişir. 

Konu	2:	Sayı	Yapma	Fırsatı	
Ekstra deneme hakkı touchdown sonrası oynan tek bir haktır ve iki takıma da 1 veya 2 sayı yapma fırsatı 
tanır. 

a) 6 sayılık bir touchdown yapan takım, ekstra deneme hakkında topu oyuna sokar. Eğer yapılan 
touchdown sırasında oyun süresi sona ermişse dahi ekstra deneme hakkı oynatılır. Touchdown yapan 
takım 1 veya 2 sayılık ekstra denemesini seçme hakkına sahiptir. 

b) Ekstra deneme hakkı top oyuna hazır hale geldiğinde başlar. 
c) Top sahanın ortasında, 1 sayı denemesi için rakip gol çizgisinden 5 yarda uzaklıkta, 2 sayı denemesi için 

rakip sayı alanından 12 yarda uzaklıkta yerleştirilir. 
d) Ekstra deneme herhangi bir takımın sayı yapması ile veya topun ölü duruma geçmesi ile sonuçlanır. 
e) Cezalar sonucu ekstra deneme hakkı tekrarlanabilir, sayı ile sonuçlanabilir veya hak sona erebilir.  

Eğer bir ceza sonrası ekstra deneme hakkı tekrarlanıyorsa, bir önceki değerinin aynısı geçerlidir. Ceza 
sonrası 1 veya 2 sayılık deneme hakkı yapma tercihi değiştirilemez. (OK 8-3-2-I….V) 

Konu	3:	Sonraki	Oyun	
Ekstra deneme sonrası, rakip takım topu kendi 5 yarda çizgisinden oyuna başlatır. 

BÖLÜM	4:	Safety	
Konu	1:	Nasıl	Sayı	Yapılır	
Aşağıdaki durumlarda oyun safety olarak sonuçlanır: 

a) Top kendi gol çizgisinin arkasında ölü duruma geçerse.  
Tamamlanmamış bir pas durumunda eğer top sayı alanının içine savunma yapan takım nedeni ile 
düşmüşse bu durum istisna olarak değerlendirilir ve safety değeri kazanmaz. 
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b) Kabul edilmiş bir ceza nedeni ile top gol çizgisi üzeri veya gerisini yerleştirilirse. 

Konu	2:	Safety	Sonrası	Snap	
Safety sonrasında, top sayıyı yapan takım tarafında kendi 5 yarda çizgisinden oyuna başlatılır. 

BÖLÜM	5:	Touchback	
Konu	1:	İlan	Edildiği	Zaman	
Aşağıdaki durumlarda oyun touchback olarak sonuçlanır: 

a) Top sayı alanının gerisinde ölü duruma geçerse.  
Tamamlanmamış bir pas durumunda eğer top sayı alanının içine hücum yapan takım nedeni ile 
düşmüşse bu durum istisna olarak değerlendirilir ve touchback değeri kazanmaz. 

b) Bir savunma oyuncusu kendi 5 yarda çizgisi ile gol çizgisi arasında pas arası yapar ve topu tutarken 
oluşan moment nedeni ile kendi sayı alanının içine düşerse. 

Konu	2:	Touchback	Sonrası	Snap	
Touchback sonrasında, top savunma takımı tarafından kendi 5 yarda çizgisinden oyuna başlatılır. 
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KURAL	9	–	Oyuncuların	Davranışları	 	 	 	 	 	 	
BÖLÜM	1:	Darbe	Faulleri	

Konu	1:	Darbe	Başlatmak	/	Çarpışmak	
a) Hiçbir oyuncu kasten bir rakip veya hakem ile çarpışmamalıdır. 
b) Hiçbir oyuncu bir rakibin üzerine basamaz, zıplayamaz ve üzerinde duramaz. 
c) Hiçbir oyuncu bir rakibi tutamaz.  
d) Saha içinde hareketsiz duran tüm oyuncuların yer hakkı vardır, rakipler çarpışmaktan kaçınmalıdır.  
e) Koşucunun yol hakkı yoktur ve rakipler ile çarpışmaktan kaçınmalıdır. 
f) Nizami bir ileri pas atma ihtimali olduğu sürece tüm hücum oyuncularının yol hakkı vardır, savunma 

oyuncuları çarpışmaktan kaçınmalıdır. Pas atıldığında ve top havada iken tüm oyuncuların topa gitmek 
için yol hakkı vardır, ancak bunu rakipleri hedef alarak kullanamazlar.  

g) Doğru şekilde sinyal vermiş ve blitz yapan oyuncuların yol hakkı vardır, hücum oyuncuları çarpışmaktan 
kaçınmalıdır. Not: Temas olmasa bile, hücum oyuncusu blok yapıyor olabilir. 

CEZA – Esas noktadan 10 yarda ceza uygulanır. Savunmanın yaptığı faullerde otomatik birinci hak 
uygulanır.   [S38] (OK 9-1-1-R-I…VIII, OK 9-1-1-B-I…XIV) 

Konu	2:	Rakibi	Hedef	Almak	(Targeting)	
a) Yol hakkına sahip dahi olsa, bir oyuncu rakibini hedef almamalı ve çarpmamalıdır. 
b) Hiçbir oyuncu elinde topla koşan bir oyuncunun topunu hedef alarak saldırmamalı ve topu düşürmeye 

veya elinden almaya çalışmamalıdır.  
CEZA – Esas noktadan 10 yarda ceza uygulanır. Savunmanın yaptığı faullerde otomatik birinci hak 
uygulanır.   [S38] 

Konu	3:	Oyuna	Müdahalede	Bulunmak	
a) Hiçbir yedek oyuncu veya koç saha kenarından, topa, hakemlere veya saha içindeki oyunculara 

müdahalede bulunmamalıdır. 
CEZA – Esas noktadan 10 yarda ceza uygulanır. Savunmanın yaptığı faullerde otomatik birinci hak 
uygulanır.   [S38] 

BÖLÜM	2:	Darbesiz	Fauller	
Konu	1:	Sportmenlik	Dışı	Hareketler	
a) Saldırgan, tehditkar, rakibi kışkırtacak ve küfürlü hareketler ve söylemlerde bulunmak. (OK 9-2-1-I) 
b) Topu olması gereken yere götürmemek veya topun ölü konuma geçtiği noktada bırakmamak. 
c) Çektiği bayrağı rakibine hemen teslim etmemek veya bayrağı çektiği yerde bırakmamak.  

Oyuncular çektikleri bayrağı rakiplerine vermeyi tercih etmelidirler. 
 CEZA – Ölü top noktasından 10 yarda ceza uygulanır ve ölü top faulü olarak değerlendirilir. [S27] 

Konu	2:	Adaletsiz	Hareketler	
a) Hiçbir oyuncu rakibine blok yapmamalıdır. 
CEZA – Esas noktadan 5 yarda uygulanır. [S43] 

b) Koşucu zıplamamalı ve öne dalmamalıdır. 
CEZA – Faul yapılan noktadan 5 yarda uygulanır, hücum tarafından yapılmışsa hak kaybı uygulanır. [S51] 

c) Koşucu bayrağını korumaya çalışmamalıdır. (OK 9-2-2-I…VI) 
CEZA – Faul yapılan noktadan 5 yarda uygulanır, hücum tarafından yapılmışsa hak kaybı uygulanır. [S52] 

d) Hiçbir oyuncu koşucu veya koşucu gibi davranan oyuncular dışında birinin bayrağını çekmemelidir.  
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CEZA – Esas noktadan 5 yarda uygulanır. [S52] 

e) Hiçbir oyuncu kasten atılan bir pasa tekme atmamalıdır. Bu faul pasın durumunu değiştirmez. 
CEZA – Esas noktadan 5 yarda uygulanır. [S19] 

f) Saha içinde 6 veya daha fazla oyuncu ile oynamak kurallara aykırıdır. 
CEZA – Faul noktası hücum çizgisi kabul edilir ve esas noktadan 5 yarda uygulanır. [S22] 

g) Yedekler ve koçlar, bir oyun sırasında takım alanı dışında bir yerde bulunamazlar. 
CEZA – Faul noktası hücum çizgisi kabul edilir ve hücum çizgisinden 5 yarda uygulanır. [S27] 

h) Kural dışı malzemelerle takan bir oyuncunun veya zorunlu malzemeleri eksik olan bir oyuncunun 
oynamasına izin verilmez. Kanayan yarası olan bir oyuncu sahayı terk etmek zorundadır. 
Hakemler tarafında sahayı terk etmesi söylenen oyuncu, hızlı bir şekilde bunu yerine getirmelidir. 

İHLAL – Takım molasından düşülür. [S3] CEZA – Eğer takım molası kalmışsa 5 yarda uygulanır. [S21] 

BÖLÜM	3:	Oyuncu	Değişiklikleri	
Konu	1:	Oyuncu	Değişikliği	Prosedürü	
a) Hücum takımı, top öldükten sonra ve snap atan oyuncu topa dokunana kadar nizami şekilde istenildiği 

sayıda oyuncu değişikliği yapabilir. 
b) Savunma takımı, top öldükten sonra ve snap atılana kadar nizami şekilde istenildiği sayıda oyuncu 

değişikliği yapabilir. 
CEZA – Faul noktası hücum çizgisi kabul edilir ve hücum çizgisinden 5 yarda uygulanır. [S22] 
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KURAL	10		–	Cezaların	Uygulanışları		 	 	 	 	 	 	
BÖLÜM	1:	Genel	

Konu	1:	Aşırı	Kişisel	Fauller	
Aşırı kişisel bir fauller, kasıtlı bir şekilde bir oyuncuyu sakatlık tehlikesine sokan faullerdir ve oyuncunun 
diskalifiye edilmesini gerektirir. [S47] 

Diskalifiye edilmiş bir koç veya oyuncu takım alanından ayrılmalı ve sahanın görüş alanının dışına çıkmalıdır. 

Konu	2:	Adaletsiz	Taktikler	
Eğer bir takım oynamayı sürekli reddederse veya özellikle mesafe yarısı olacak şekilde sürekli ceza yerse 
veya kurallarda tam olarak belirtilmemiş ve adaletsiz bir harekette bulunursa, baş hakem durumu eşitlemek 
için uygun gördüğü şekilde ceza verebilir. Buna bir cezanın değerini değiştirmek, bir oyuncuyu veya koçu 
diskalifiye etmek, rakip takıma sayı vermek, maçı ertelemek ve hatta maçı hükmen bir takıma vermek dahil. 

BÖLÜM	2:	Tamamlanmış	Cezalar	
Konu	1:	Nasıl	ve	Ne	Zaman	Tamamlanır	
Bir ceza kabul edildiği, reddedildiği veya iptal edildiği zaman tamamlanmış sayılır. Her türlü ceza takım 
kaptanı veya koçları tarafından reddedilebilir, ancak diskalifiye edilmiş bir oyuncu sahayı terk etmek 
zorundadır.  

Bir faul yapıldığı zaman, ilgili ceza tamamlanmadan top tekrar oyuna hazır hale gelmez.  

Sadece takım kaptanları ve koçları baş hakeme kurallar ile ilgili açıklama talebinde bulunabilirler. 

Konu	2:	Snap	ile	Aynı	Anda	Olanlar	
Snap ile aynı anda meydana gelen bir faul, o hak sırasında meydana gelmiş kabul edilir. Faulün yapıldığı 
nokta, hücum çizgisi olarak alınır. 

Konu	3:	Aynı	Takım	Tarafından	Yapılan	Canlı	Top	Faulleri	
Aynı takım tarafından bir hak içinde iki veya daha fazla canlı top faulü yapılırsa, baş hakem rakip takım 
kaptanına ceza alternatifleri açıklamalıdır. Rakip takım kaptanı bu cezalardan birini seçme hakkına sahiptir. 

Konu	4:	Birbirini	Sıfırlayan	Fauller	
Eğer iki takım tarafından karşılıklı olarak canlı top faulleri meydana gelirse, bu fauller birbirini sıfırlar ve hak 
tekrar oynanır.  

İstisnalar: 

1. Eğer hak sırasında topun yönü değişmişse ve topun hakimiyetine son sahip olan takım, topa sahip 
olmadan önce faul yapmamışsa, bu durumda rakip takımın yaptığı cezayı reddederek cezaların 
sıfırlanmasını engelleyebilir ve topun hakimiyetine sahip olur. Bu durumda kendi yaptığı faul için ceza 
gerekliliği uygulanmalıdır. 

2. Bir canlı top faulü, ölü top faulü olarak değerlendirildiğinde fauller birbirini sıfırlamaz ve yapıldıkları 
sıraya göre cezalar uygulanır.  

(OK 10-2-4-I…IV) 
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Konu	5:	Ölü	Top	Faulleri	
Ölü top faulleri yapıldıkları sıraya göre birbirinden ayrı değerlendirilir ve cezalar yapıldıkları sıra ile 
uygulanır. 

Konu	6:	Devre	Arasında	Olan	Fauller	
Devre arasında oluşan fauller, sonraki devre başında topun konduğu noktadan uygulanırlar. 

BÖLÜM	3:	Uygulama	Prosedürleri	
Konu	1:	Esas	Nokta	(Basic	Spot)	
Esas nokta hücum çizgisidir.  

İstisnalar: 

1. Hücum çizgisi gerisinde hücum takımı tarafından yapılan faullerde, esas nokta faul yapılan noktadır. 
2. Savunma takımı tarafından yapılan faullerde topun ölü duruma geçtiği nokta hücum çizgisinin ilerisinde 

ise, esas nokta topun ölü duruma geçtiği noktadır. 
3. Topun yön değiştirmesi sonrası yapılan faullerde, esas nokta topun ölü duruma geçtiği noktadır. Ancak 

yapılan faul, topun son hakimiyetine sahip tarafından ve topun ölü duruma geçmesinden önce meydana 
gelmişse, esas nokta faul yapılan noktadır.  

(OK 10-3-1-O-I…VI, OK 10-3-1-D-I…VIII, OK 10-3-1-C-I…VI)  

Konu	2:	Prosedürler	
Canlı top faullerinde cezanın açıklamasında farklı bir şey belirtilmemişse, uygulanma noktası hücum 
çizgisidir. 

Ölü top faullerinde cezanın uygulama noktası, sonraki hücum çizgisidir. 

İki takım tarafından karşılıklı meydana gelen ölü top faulleri birbirini sıfırlar ve oynanmış olan hak geçerli 
sayılır. 

Touchdown veya ekstra deneme olan haklardan birinde meydana gelen faullerde: 

1. Touchdown olan bir hakta, sayıyı yapmayan takım tarafında yapılmış ve cezası 10 yarda olan faullerde, 
ceza ekstra deneme hakkında uygulanır. Diğer fauller kural gereği otomatik olarak reddedilir. 

2. Touchdown olduktan sonra ve ekstra denemesi öncesi top oyuna hazır duruma gelmeden oluşan cezalar, 
ekstra deneme hakkında uygulanır. 

3. Başarılı bir ekstra deneme olan bir hakta, sayıyı yapmayan takım tarafından yapılmış ve cezası 10 olan 
faullerde, ceza bir sonraki snapte uygulanır. Diğer fauller kural gereği otomatik olarak reddedilir. 

4. Ekstre denemesi sonrasında meydana gelen faullerde, ceza bir sonraki snapte uygulanır.  

(OK 10-3-2-I…VIII) 

Konu	3:	Yarı	Mesafe	Uygulaması	
Ekstra deneme hakları dahil, hiçbir mesafe cezası, uygulandığı noktadan sayı alanı girişine olan mesafenin 
yarısından daha fazla olamaz. (OK 10-3-3-I…III) 
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Ceza	Uygulama	Felsefesi	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Kuralları daha iyi anlamak için kısa bir kılavuz. Kesin uygulama her zaman kurala göre yapılır. 

Snapten önce meydana gelen fauller, topun ölü durumda kalmasına neden olur ve ölü top noktasından 
(hücum başlangıç çizgisinden) uygulanır. 

Hatalı snap, oyunun gecikmesi, rakip alana geçme, hatalı başlangıç, şaşırtıcı sinyaller, hatalı 
blitz sinyali. 

Teknik fauller hücum başlangıç çizgisinden uygulanır. 
Pasın gecikmesi, kural dışı darbe, kural dışı hareket, kural dışı koşu oyunu, ofsayt, kural dışı blitz, 
kenar müdahalesi, kural dışı oyuncu değişikliği. 

Sadece koşu tarafından yapılabilecek faullerde uygulama noktası faulün yapıldığı noktadır ve hak kaybı 
olur. 

Kural dışı ileri veya geriye pas, zıplama, öne dalma, bayrak koruma. 
Kural dışı topa tekme atma, topu ölü duruma geçirir ve ceza ölü top faulü olarak uygulanır. 

Oyun sırasında meydan gelen faullerde cezalar esas noktadan uygulanır. 
Kural dışı el değiştirme, blok yapma, kural dışı bayrak çekme, atılan pasa kasten tekme atma, 
pas engelleme, kural dışı darbe, hedef alma, oyuna müdahale, kural dışı oyuna katılım. 
Esas nokta, hücum takımı için hücum başlangıç çizgisi veya faul yapılan nokta, savunma takımı 
için hücum başlangıç çizgisi veya ölü top noktası arasında en kötü olan olarak alınır. 

Sportmenlik dışı hareketler ölü top faulü olarak değerlendirilir. 

Karşılıklı olarak yapılan canlı top faulleri birbirini sıfırlar ve hak tekrarlanır. 
İstisna: Topa son sahip olan takım, eğer kendisi topa sahip olmadan önce faul yapmamışsa, 
rakibin yaptığı faulü kabul etmeyerek topun hakimiyetini sürdürebilir. Ancak kendi yaptığı faul 
için ceza uygulanır. (“temiz eller prensibi”) 

Topun yön değişiminden sonra oluşan faullerde cezalar topun ölü duruma geçtiği noktadan uygulanır. 
Topun son yön değişiminden sonra oluşan faullerde, faul yapılan nokta ve ölü top noktası arasında en 
kötü olan seçilerek ceza uygulanır.  
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KURAL	11		–	Hakemlerin	Görevleri	 	 	 	 	 	 	 	
BÖLÜM	1:	Genel	Görevler	

Konu	1:	Hakemlerin	Yetki	Alanları	
Hakemlerin yetkisi para atışı ile başlar ve baş hakemin maç sonu skorunu ilan etmesi ile son bulur. 

Konu	2:	Hakemlerin	Sayısı	
Maçlar iki (R ve FJ), üç (R, FJ ve LM) veya dört (R, FJ, LM ve SJ) hakem gözetiminde oynanmalıdır. 

Konu	3:	Sorumluluklar	
a) Her hakemin görevi IFAF Bayrak Futbolu Hakem Kılavuzu’nda belirtildiği gibi farklıdır ancak saha içinde 

karar verme yetkisi ve sorumluluk konusunda eşittirler. 
b) Tüm hakemler IFAF Bayrak Futbolu Hakem Kılavuzu’nda belirtildiği şekilde bir üniforma giymeli ve 

gerekli ekipmanlara sahip olmalıdır. 

BÖLÜM	2:	Baş	Hakem	/	Referee	(R)	
Konu	1:	Konum	
Baş hakemin başlangıç pozisyonu, saha hakeminin (FJ) gerisinde ve kenarında kalacak şekilde hücum 
takımının arkasındadır.  

İki kişilik ekiplerde, baş hakem, çizgi hakemi olarak konumlanır ve çalışır. 

Konu	2:	Esas	Sorumluluklar	
a) Baş hakem oyunun tamamını gözetler ve oyunu kontrol eder, skor konusunda tek otoritedir ve oyun 

içerisinde kurallar ve diğer konularla ilgi son kararı verir. 
b) Baş hakem sahayı incelemeli ve varsa düzensizlikleri yöneticilere, koçlara ve diğer hakemlere 

bildirmelidir. 
c) Baş hakem oyuncuların giydiği malzemeler ve ekipman üzerinde yetki sahibidir. 
d) Baş hakem topun oyuna hazır olduğunu belirtmeli, oyun süresine işaret vermeli, 25 saniyeyi tutmalı, 

alınan molaları saymalı, yeni oyun serilerini vermeli ve cezaları yönetmelidir. 
e) Baş hakem herhangi bir diskalifiye durumunda iki takımında baş antrenörüne durumu bildirmelidir. 
f) Baş hakem saha içindeki hücum oyuncularını saymalıdır. 
g) Baş hakem snapten sonra, hücum çizgisi gerisindeyken topun çevresinden sorumludur. Ayrıca baş hakem 

oyun kurucunun kapsamından sorumludur.  

BÖLÜM	3:	Çizgi	Hakemi	/	Linesman	(LM)	
Konu	1:	Konum	
Çizgi hakeminin başlangıç pozisyonu, saha kenarında, hücum çizgisi üzerinde ve hak göstergecini 
tarafındadır. 

Konu	2:	Esas	Sorumluluklar	
a) Çizgi hakemi hak göstergecinin yönetiminden sorumludur. 
b) Çizgi hakemi, hücum oyuncularını sayar ve oynan hak sayılarını takip eder. 
c) Çizgi hakemi hücum çizgisi üzerinden ve kendi kenar çizgisinden sorumludur. 
d) Top hücum çizgisi geçtikten sonra, çizgi hakemi kendi tarafında topun etrafından sorumludur. Çizgi 

hakemi kendi tarafında topun ileri hareketinin durduğu noktayı baş hakeme bildirir. 
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BÖLÜM	4:	Saha	Hakemi	/	Field	Judge	(FJ)	
Konu	1:	Konum	
Saha hakeminin başlangıç pozisyonu, hak göstergecinin karşısındaki kenar çizgisi üzerinde ve hücum 
çizgisinden 7 yarda ileridedir. 

Konu	2:	Esas	Sorumluluklar	
a) Üç kişilik ekiplerde saha hakemi oyun süresinin tutulmasından veya oyun süresi tutan kişinin 

denetlenmesinden sorumludur. 
b) Saha hakemi saha içindeki savunma oyuncularını saymalıdır. 
c) Saha hakemi kendi bulunduğu kenar çizgisinden sorumludur. 
d) Top hücum çizgisi geçtikten sonra, saha hakemi kendi tarafında topun etrafından sorumludur. Saha 

hakemi kendi tarafında topun ileri hareketinin durduğu noktayı baş hakeme bildirir. 

BÖLÜM	5:	Kenar	Hakemi	/	Side	Judge	(SJ)	
Konu	1:	Konum	
Kenar hakeminin başlangıç pozisyonu, hak göstergeci tarafında, kenar çizgisi üzerinde ve hücum çizgisinden 
7 yarda ileridedir. 

Konu	2:	Esas	Sorumluluklar	
a) Kenar hakemi oyun süresinin tutulmasından veya oyun süresi tutan kişinin denetlenmesinden 

sorumludur. 
b) Kenar hakemi saha içindeki savunma oyuncularını saymalıdır. 
c) Kenar hakemi, derin rotalarda ve uzun paslarda receiverları gözlemlemekle ve o bölgede topun durumu 

tespit etmekle sorumludur. Kenar hakemi uzun oyunlarda ileri hareketin durduğu yeri tespit eder ve bal 
hakeme bildirir. 
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CEZALARIN	ÖZETLERİ	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
LEJAND:	
“H” Hakemlerin vermeleri gereken sinyal numarasını gösterir. “KBK” İlgili kural, bölüm ve konu numarasını 
gösterir. “U” Uygulama noktasını gösterir. 
 H KBK U 
OTOMATİK	BİRİNCİ	HAK	    
Savunma Takımı-Pas Engelleme [10 yarda] 33 7-3-3  
Savunma Takımı-Kural Dışı Darbe [10 yarda] 38 9-1-1  
Savunma Takımı-Rakibi Hedef Alma [10 yarda] 38 9-1-2  
Savunma Takımı-Oyuna Müdahale [10 yarda] 38 9-1-3  

HAK	KAYBI	CEZALARI	    
Pas Gecikmesi 21 7-1-3  
Kural Dışı Geriye Pas [5 yarda] 35 7-2-1  
Kural Dışı Darbe [5 yarda] 9 7-2-4  
Kural Dışı İleri Pas [5 yarda] 35 7-3-2  
Hücum Takımı-Pas Engelleme [10 yarda] 33 7-3-3  
Zıplama veya Öne Dalma [5 yarda] 51 9-2-2  
Bayrak Koruma [5 yarda] 52 9-2-2  

5	YARD	KAYBI	CEZALARI	    
Koşucunun Topa Tekme Atması 19 6-1-1  
Kural Dışı Snap 19 7-1-1  
Oyunun Gecikmesi 21 7-1-1  
Kural Dışı Snap 19 7-1-2  
Rakip Alana Geçme, Hatalı Başlangıç, Kural Dışı Kayma 19 7-1-3  
Kural Dışı Hareket, Kural Dışı Koşu Oyunu 19 7-1-3  
Rakip Alana Geçme, Şaşırtıcı Sinyaller, Hatalı Blitz Sinyali 18 7-1-4  
Ofsayt, Kural Dışı Blitz Sinyali 18 7-1-4  
Kural Dışı El Değişimi 19 7-1-5  
Kural Dışı Geriye Pas [HK] 35 7-2-1  
Kural Dışı ileriye Pas [HK] 35 7-3-1  
Blok Yapma 43 9-2-2  
Zıplama veya Öne Dalma [HK] 51 9-2-2  
Bayrak Koruma [HK] 52 9-2-2  
Kural Dışı Bayrak Çekmek 52 9-2-2  
Kural Dışı Pasa Tekme Atma/Topa Vurma 19 9-2-2  
Kural Dışı Katılım 22 9-2-2  
Saha Kenarında Müdahale 27 9-2-2  
Kural Dışı Oyuncu Değişikliği 22 9-3-1  

10	YARD	KAYBI	CEZALARI	    
Hücum Takımı-Pas Engelleme [HK] 33 7-3-3  
Savunma Takımı-Pas Engelleme [OBH] 33 7-3-3  
Kural Dışı Temas/Darbe [OBH] 38 9-1-1  
Hedef Alma [OBH] 38 9-1-2  
Oyuna Müdahale [OBH] 38 9-1-3  
Sportmenlik Dışı Hareketler 27 9-2-1  

MOLA	HAKKI	CEZALARI	    
Kural Dışı Malzeme Giyen Oyuncunun Sahadan Çıkmaması 3 9-3-2  
Zorunlu Malzemesi Eksik Oyuncunun Sahadan Çıkmaması 3 9-3-2  
Kanaması Olan Oyuncunun Sahadan Çıkmaması 3 9-3-2  

MESAFE	YARISI	CEZALARI	    
Cezanın Mesafesi Uygulandığı Yerden Sayı Alanına Uzaklığın Yarısından Fazla İse  10-2-3  
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HAKEMLERİN	İŞARETLERİ		 	 	 	 	 	 	 	 	
 

 
Top Oyuna Hazır 

 

 
Süreyi Durdur 

 
Touchdown 

 

 
Safety 

 

 
Birinci Hak 

 

 
Hak Kaybı 

 

 
Tamamlanmamış / 

Tutulmamış Pas  
Devre Sonu 

 

 
Ofsayt 

Kural Dışı Blitz 

 
Hatalı Başlangıç 

Kural Dışı Prosedür 

 
Oyun Gecikmesi 
Pas Gecikmesi 

 
Hatalı Katılım 

Hatalı Oyuncu Değişimi 

 
Sportmenlik Dışı 

Hareket 

 
Pas Engelleme 

 

 
Kural Dışı İleri Pas 
Kural Dışı Geri Pas 

 
Kural Dışı Darbe 

 

 
Kural Dışı Blok 

 

 
Diskalifiye 

 

 
Zıplama 

Öne Dalma 

 
Bayrak Koruma 

Kural Dışı Bayrak Çekme 
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POZİSYON	VE	KURAL	YORUMLARI	 	 	 	 	 	 	 	
Bir kural yorumu veya onaylanmış karar (OK), belirli bir durum/olay hakkında verilmiş resmi kararlardır ve o 
kuralın uygulamasını ve ruhunu göstermeyi amaçlar. 

OK	1-3-2	/	Kural	Dışı	Ekipman	
I. Bir takımda bir veya daha fazla oyuncu çok geniş etek veya pantolon giymektedir. 
KARAR: Kural dışı ekipman. Bu şekilde bir giysi oyunun oynanması için gerekli değildir. Oyuncuların bu tip 

giysiler ile kendilerine avantaj sağlamaya çalıştıkları açıktır. 

OK	3-2-4	/	Oyun	Süresi	
I. Bir devrenin son iki dakikasında içinde alınan bir birinci hakkı ödüllendirmek için süre durmuştur. 
KARAR: Bir sonraki snap ile oyun süresi tekrar akmaya başlar. 

II. Tutulmamış bir pas vardır, top sahadan uzağa doğru yuvarlanmaktadır ve hiçbir oyuncu topun 
alınmasında hakemlere yardımcı olmamaktadır. 

KARAR: Baş hakem kendi takdiri ile oyun süresini durdurmalı ve top oynamaya hazır hale gelince tekrar 
başlatmalıdır. 

III. Çekişmeli geçen bir maç ve oyun süresinin son 4 dakikası. Skor olarak önde olan takım süreyi yemek 
için kasten ve üst üste oyun gecikme cezası almaktadır. 

KARAR: Baş hakem kendi takdiri ile oyun süresini durdurmalı ve sürenin bir sonraki nizami snapte 
başlatılmasını söylemelidir. 

NOT: Eğer hücum takımı adaletsiz taktikler kullanarak süreyi yemeğe devam ederse, baş hakem bu 
şekilde devam ederlerse K 10-1-2’yi kullanarak seriyi sonlandıracağı ve topu kendi 5 yarda 
çizgisinden rakip takım hücumuna vereceği konusunda uyarmalı ve devamında uygulamalıdır. 

OK	5-1-1	/	Yeni	Seri	
I. 2 & orta saha, kendi 19 yardasında. Koşu orta saha çizgisinde durduruluyor. Topun yeri belirlendiğinde, 

topun ucu 4 inç genişliğindeki orta saha çizgisine 1 inç içine girdiği tespit ediliyor. 
KARAR: Birinci hak verilmez. Sahanın ortası, orta saha çizgisinin de ortasıdır. Eğer topun ucu 3 inç içeri 

girmiş olsa, bu durum birinci hak olarak değerlendirilirdi. 

II. 1 & gol, B takımının 19 yardasında. Oyun kurucu A takımı 23 yardasında sack yer. 
KARAR: 2 & gol, A takımının 23 yardasında, tekrar birinci hak alınması mümkün değildir. 
Sonraki Oyun: A takımı, B takımı 13 yardasında bir pas tutar. 
KARAR: 3 & gol, B takımının 13 yardasında. Orta sahayı geçilmiş olması tekrar birinci hak kazandırmaz. 

OK	6-1-1	/	Kural	Dışı	Topa	Vurma	
I. 4 & orta saha, kendi 9 yardasında. Koşucu topu uzaklaştırmak için punt yapar. 
KARAR: Kural dışı topa vurma cezası verilir. Top ölü duruma geçer, hücum takımının serisi son bulur ve 

ceza bir sonraki hücum çizgisinden uygulanır. 1 & orta saha, rakip 10 yardasında. 

OK	7-1-3	/	Kural	Dışı	Koşu	
I. 2 & orta saha, kendi 24,5 yardasında, oyun kurucu öne adım atıp bayrağı çekilmeden önce topu orta 

sahanın ilerisine uzatıyor. 
KARAR: Birinci hak verilmez. Kural dışı koşu cezası, 2 & orta saha, kendi 19,5 yardasında.  
NOT: Gol çizgisinde de kural aynı şekilde uygulanır. Teknik olarak koşu yok bölgesi içinde yapılmış bir koşu 

oyunu olarak da değerlendirilebilir. 
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II. 2 & orta saha, kendi 19 yardasında. Oyun kurucu dışarıya doğru kaçıp, hücum çizgisini hemen dışına 
adım atar ve pası atamadan önce oyun başlangıcında 7 yardadan daha yakın duran bir oyuncu 
tarafında bayrağı çekilir. 

KARAR: Kural dışı koşu cezası verilir, kural dışı blitz cezası verilmez. Oyun kurucu hücum çizgisini geçtiği 
anda (K 2-3-2) tüm savunma oyuncularını bayrağı çekme hakkı doğar. 2 & orta saha, kendi 14 
yardasında. 

NOT: Teknik olarak oyun kurucu hücum çizgisini geçmesi durumunda bayrağının çekilmesi dikkate 
alınmaz. 

III. 2 & gol, rakip 4 yardasında. Oyun kurucunun attığı pas hücum çizgisi gerisinde bir savuma oyuncusu 
tarafında top kesilir ve top yere düşmeden oyun kurucu topu tutup sayı alanına girer. 

KARAR: Touchdown, kural dışı koşu cezası verilmez. Savunma tarafından kesilmiş/dokunulmuş bir pas, 
nizami bir pas oyunu olarak değerlendirilir (K 2-3-3). 

IV. 2 & gol, rakip 4 yardasında. Oyun kurucunun attığı pas rakip 5 yardasında tutulur ve koşucu sayı alanına 
girer. 

KARAR: Kural dışı koşu cezası verilir. İleriye doğru atılan bir pasın nizami bir ileri pas oyunu olarak 
değerlendirilmesi için hücum çizgisinin ilerisinde tutulması gerekmektedir (K 2-3-3). 2 & gol, rakip 
9 yardasında (koşu yok bölgesi dışında), ileri pas oyunu oynama zorunluluğu yoktur. 

	OK	7-1-4	/	Ofsayt	ve	Blitz	Yapan	Oyuncu	
I. Bir savunma oyuncusu, oyun kurucunun snap komutuna reaksiyon olarak hücum çizgisini geçer. 
KARAR: Oyun oynatılmaz. Ölü top faulü olarak rakip alana geçme cezası verilir (5 yarda). 
NOT: Eğer savunma oyuncusu hücum oyuncusuna darbe ile temas ederse (hücum oyuncusunun yeri 

değişmeli), kural dışı darbe cezası eklenir (10 yarda). 

II. Hücum çizgisinden 7 yarda ileride bir savunma oyuncusu, snap atacak oyuncu daha topa değmeden 
elini çok kısa bir süre kaldırıp indiriyor veya elini sadece omuz hizasına kadar kaldırıyor. 

KARAR: Bu hatalı sinyaldir, düdük çalınarak top durumda tutulur. 
NOT: Oyuncu yol hakkı alabilmek için bir sonraki hakta düzgün ve anlaşılır bir şekilde sinyal vermesi 

konusunda uyarılır. 

III. 3 veya daha fazla savunma oyuncusu aynı anda yol hakkı almak için blitz sinyali veriyor. 
KARAR: Kural dışı blitz sinyali cezası verilir ve düdük çalınarak top ölü duruma tutulur. 

IV. Aynı anda 2 oyuncu açık bir şekilde blitz sinyali vererek yol hakkı istiyorlar. Snapten önce içlerinden biri 
elini indiriyor ve sonrasında hücum çizgisinden 7 yarda uzak başka bir savunma oyuncusu elini 
kaldırarak yol hakkı istiyor ve sonra ana kadar elini havada tutuyor.  

KARAR: Kural dışı blitz sinyali cezası verilmez. En son blitz sinyali veren 2 oyuncunun yol hakkı olur. 

V. Bir savunma oyuncusu (#46), hücum çizgisinden 6 yarda uzaktadır ve elini yukarı kaldırır. 
KARAR: Kural dışı blitz sinyali cezası verilir, düdük çalarak top ölü durumda tutulur. 
NOT: Ceza vermeden önce oyun şu şekilde uyarılmaya çalışılmalıdır: “46 Numara, hücum çizgisinden 

sadece 6 yarda uzaktasın.” Eğer oyuncu snapten önce yeri değiştirerek ayarlarsa, bu durumda ceza 
verilmez. 
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OK	7-2-1	/	Geriye	Pas	
I. 2 & orta saha, kendi 3 yardasında. Oyun kurucu kendi sayı alanı içinde sack yememek için topu geriye 

doğru saha dışına atar. 
KARAR: Ceza yok ancak safety olur. 

II. 2 & orta saha, kendi 3 yardasında. Oyun kurucu sack yememek için geriye doğru bir pas atar ve top 1 
yarda hizasından dışarı çıkar. 

KARAR: Ceza yok. 3 & orta saha, kendi 1 yardasında. 

OK	7-2-2	/	Tamamlanmış-Tutulmuş	Pas	
I. İki rakip oyuncu zıplayıp ayakları havadayken topun hakimiyetine beraber sahip olurlar ve ikisi de aynı 

anda saha içine yere düşerler. 
KARAR: Topun eş zamanlı tutulması durumunda, top pas atan takıma verilir (K 2-10-3). 
NOT:  Eğer rakip oyuncular yere aynı anda inmezlerse, saha içinde yere ilk inen oyuncu topun 

hakimiyetine sahip olur. 

II. Zıplamış olan bir oyuncu havada bir pas tutar. Topu tamamen elleri ile tutmaktadır, ancak yere inerken 
herhangi bir vücut parçasından önce topun ucu yere değer. Oyuncu topun kontrolüne devam eder, 
kendisi de saha içine iner ve top elinden düşmez. 

KARAR: Pas tamamlanmış olarak değerlendirilir. 

III. Zıplamış olan bir oyuncu havada bir pas tutar. Topu elleri ile sıkıca tutar ve saha içine yere düşer. Yere 
düştüğü anda top elinden fırlar ancak oyuncu saha içinde kalacak şekilde uzanıp top yere düşmeden 
tekrar yakalar.  

KARAR: Pas tamamlanmış olarak değerlendirilir. 

IV. Zıplamış olan bir oyuncu havada bir pas tutar. Topu elleri ile sıkıca tutar ve saha içine yere düşer. Yere 
düştüğü anda top elinden fırlar ve yere düşer. 

KARAR: Pas tamamlanmamış olarak değerlendirilir. Zıplamış olan bir oyuncu, havada pas tuttuktan sonra, 
pasın tamamlanması için yere düştükten sonrada topun hakimiyetini sürdürmelidir. 

V. Bir hücum oyuncusu havada bir top tutar ve henüz yere düşmeden savunma oyuncusu darbesi ile top 
kontrolünü yitirir. Top yere düşer. 

KARAR: Pas tamamlanmamış olarak değerlendirilir ve savunmaya pas engelleme cezası verilir. Pas 
tamamlanmamıştır (K 2-10-3) ve faul top havada iken yapılmıştır. 

VI. Sahanın sağ tarafında bulunan bir hücum oyuncusu henüz top atılmadan önce bir savunma oyuncusu 
tarafından darbeye uğrar. Pas sahanın sol tarafına atılır ve tamamlanmaz, top yere düşer. 

KARAR: Savunmaya kural dışı darbe cezası verilir. Top o oyuncuya atılsa da atılmasa da bir oyuncuya 
darbede bulunmak yasaktır. 

VII. Bir hücum oyuncusu havada bir top tutar ve henüz yere inmeden başka bir hücum oyuncusuna doğru 
geriye pas atar. İkinci hücum oyuncusu topu tutar ve ilerletir. 

KARAR: Nizami pas. Pas havada tutulmuş ancak tamamlanmamıştır, bu yüzden topun durumu hala ilk pas 
olarak değerlendirilir (K 2-9-2). Pas ikinci hücum oyuncusunu topu tutması ile yerle temas etmesi 
ile tamamlanmış olur (K 2-10-3). 

NOT: Eğer atılan pasa dokunulsaydı ve top ileri ya da geriye sekseydi, bu durumda da aynı kural geçerli 
olacaktı. 
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OK	7-2-4	/	Sahipsiz	Top	(Fumble)	
I. 2 & orta saha, kendi 13 yardasında. Koşucu kendi 20 yardasında topun hakimiyetini kaybeder ve top 

kendi 16 yardasında yere düşer. 
KARAR: Top ölü durumdadır, bir ceza yoktur. Sonraki hak 3 & orta saha, kendi 20 yardasından oynanır. 
NOT: Eğer top kendi 24 yardasına (ileriye doğru sahipsiz top) düşmüş olsaydı da aynı kural geçerli 

olacaktı. Hatta topun hakimiyetini yitiren koşucunun takım arkadaşı topu havada yakalamış da olsa 
aynı kural geçerli olacaktı. 

OK	7-3-1	/	İleriye	Pas	
I. 2 & orta saha, kendi 3 yardasında. Oyun kurucu kendi sayı alanı içinde sack yememek için topu ileriye 

ve yere doğru atar. 
KARAR: Ceza yok, bayrak futbolunda topu kasten yere atma (intentional grounding) cezası yoktur. 

II. 2 & orta saha, kendi 7 yardasında. Oyun kurucu yukarı ve ileriye doğru pas atar ve koşup 10 yarda 
ileride kendi topunu tutar. 

KARAR: Kural dışı dokunma cezası verilir, oyun kurucu kendi pasını ancak top başka bir oyuncuya temas 
ettikten sonra tutabilir (K 7-2-5). Sonraki oyun 3 & orta saha, kendi 7 yardasından. 

III. 2 & orta saha, kendi 7 yardasında. Oyun kurucu hücum çizgisinin arkasından ileriye pas atar, ancak top 
başka bir oyuncuya (hücum veya savunma) çarpar ve oyun kurucunun eline geri döner. 

KARAR: Ceza yok, oyun kurucu koşarak topu ilerletebilir (K 7-2-5). 

IV. 2 & orta saha, kendi 15 yardasında. Oyun kurucu blitzden kaçmak için çabalarken kendi 17 yardasına 
kadar koşar ve ileriye bir pas atar. Pas kendi 23 yarında tamamlanır. 

KARAR: Kural dışı koşu cezası. Hücum çizgisinden 5 yarda uygulanır (K 7-1-3). Kural dışı ileri pas cezası. 
Faul yapılan yerden 5 yarda uygulanır ve hak kaybı olur. Savunma takımının iki cezadan biri 
seçme hakkı vardır. 2 & orta saha, kendi 10 yardasından (kural dışı koşu için) veya 3 & orta saha, 
kendi 12 yardasından (kural dışı ileri pas için). 

OK	8-3-2	/	Ekstra	Deneme	Hakkında	Ceza	
I. 1 sayılık ekstra deneme hakkında kabul edilen bir ceza sonucunda, hak 10 yardadan tekrarlanacak. 
KARAR: Hücum takımı 1 sayı için koşu veya pas oyunu yapabilir. 

II. 2 sayılık ekstra deneme hakkında kabul edilen bir ceza sonucunda, hak 7 yardadan tekrarlanacak. 
KARAR: Hücum takımı 2 sayı için koşu veya pas oyunu yapabilir. 

III. 1 sayılık ekstra deneme hakkında kabul edilen bir ceza sonucunda, hak 2,5 yardadan tekrarlanacak. 
KARAR: Hücum takımı 1 sayı için sadece pas oyunu yapabilir. 

IV. 2 sayılık ekstra deneme hakkında kabul edilen bir ceza sonucunda, hak 2 yardadan tekrarlanacak. 
KARAR: Hücum takımı 2 sayı için sadece pas oyunu yapabilir. 

V. Ekstra deneme sırasında koşucu 3 yardada bayrak koruma yapar ve sonrasında sayı alanına girer. 
KARAR: Bayrak korumanın cezası hak kaybıdır. Sayı geçerli olmaz ve ekstra deneme hakkı sonlanır. 

OK	8-4-1	/	Safety	
I. 2 & orta saha, kendi 7 yardasında. Blitz yapan kişi sayı alanı içinde oyun kurucunun pantolonundan 

tutup çeker ve oyun kurucunun attığı pas tamamlanmaz. 
KARAR: Kural dışı temas (tutma) cezası verilir ve 7 yardadan uygulanır. Sonraki oyun 1 & orta saha, kendi 

17 yardasında. 
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II. 2 & orta saha, kendi 7 yardasında. Oyun kurucu sayı alanı içinde, savunma oyuncusu bayrağını çekmeye 
çalışırken, topu bayrağının önünde tutar ve savunma oyuncusu bayrağı çekemez. Oyun kurucu pası atar 
ve pas 14 yarda kazanım ile tamamlanır.  

KARAR: Bayrak koruma cezası verilir ve faul sayı alanı içinde olduğu için oyun safety ile sonuçlanır. 

III. 3 & gol, rakip 21 yardasında. Bir savunma oyuncusu kendi 7 yardasında pas arası yapar, anca kendi hızı 
onu geriye sayı alanının içine taşır. Önce bayrağını koruyarak kaçar ancak başka bir hücum oyuncusu 
sayı alanı içinde bayrağını çeker. 

KARAR: Bayrak koruma cezası kabul edilse de edilmese de sonuç safety, çünkü zaten kendi momenti ile 
sayı alanına girme kuralı 5 yardalık mesafeye kadar geçerli (K 8-5-1-b).  

NOT: Eğer savunma oyuncusu sayı alanını terk etmiş olsa dahi, bayrak koruma cezasının uygulanacağı 
nokta sayı alanının içi olduğu için cezanın kabul edilmesi durumunda, oyunun sonucu safety olur. 

IV. 3 & gol, rakip 21 yardasında. Bir savunma oyuncusu kendi 3 yardasında pas arası yapar ve topu kendi 
14 yardasına kadar ilerletir. Başka bir savunma oyuncusu pas arası yapıldıktan sonra sayı alanı içinde 
bir hücum oyuncusuna vurur. 

KARAR: Kural dışı temas (darbe) cezası verileceği ve uygulama noktası sayı alanının içi olduğu için (K 10-3-
1 İstisna 3) sonuç safety. 

OK	9-1-1-R	/	Yer	Hakkı,	Yol	Hakkı	
I. Bir savunma oyuncusu hücum çizgisine iyice yakın hücum oyuncusunun tam önüne/yanına doğru dizilir 

(adam adama savunma).  
KARAR: Hücum oyuncusu ilk adımlarında savunma oyuncusuna çarpmamakla sorumludur. Savunma 

oyuncusunun yer hakkı vardır. Savunma oyuncusu hareket etmeye başlayınca, yer hakkını yitirir 
ve artık hücum oyuncusuna temastan kaçınmalı ve rota koşmasına izin vermelidir. 

II. Bir savunma oyuncusu hücum çizgisine iyice yakın hücum oyuncusunun tam önüne/yanına doğru 
dizilir. Snap ile bir anda içe doğru hareket edip, sahanın ortasına doğru hareketlenmiş olan hücum 
oyuncusu ile çarpışır.  

KARAR: Savunma tarafına kural dışı temas/darbe cezası verilir. Savunma oyuncusu hareket ettiği anda yer 
hakkını kaybeder, o andan itibaren hücum oyuncusu ile temastan kaçınmak zorundadır. Hücum 
oyuncusunun sorumluluğu savunmanın başlangıç pozisyonuna dikkat etmek ve o alana doğru 
hareketlenmemektir. Savunma oyuncusunun ne tarafa doğru hareket edeceğini tahmin etme 
sorumluluğu yoktur. 

III. Bir savunma oyuncusu hücum çizgisine iyice yakın hücum oyuncusunun tam önüne/yanına doğru dizilir 
ve kollarına yana açarak durur. Snapten sonra savunma oyuncusu kıpırdamadan durur ancak hücum 
oyuncusu etrafında geçerken savunmanın ellerine çarpar. 

KARAR: Savunma tarafına hedef alma cezası verilir. Yer hakkına sahip dahi olsa, savunma oyuncusunun 
gereksiz temas sağlanacak hareketlerden kaçınması gerekmektedir.  

NOT: Aynı kural snap attıktan sonra kollarına açıp sabit duran hücum oyuncusu için de geçerlidir. Blitz 
yapan kişiye blok yapmış olur   

IV. Bir savunma oyuncusu alan savunması yapmakta ve oyun kurucuyu izlemektedir. Bir hücum oyuncusu 
sahanın ters tarafına doğru koşarken kasten arkadan savunma oyuncusuna çarpar. 

KARAR: Hücum tarafına hedef alma cezası verilir. Yol hakkına sahip dahi olsa, hiçbir oyuncu hedef alarak 
başka bir oyuncuya vuramaz/çarpamaz (K 9-1-2). 
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V.  Bir savunma oyuncusu koşucuyu saha kenarına doğru sıkıştırmaktadır. Koşucu saha içinde kalmaya 
çalışarak, hizasını bozmadan koşmaya devam eder ve savunma oyuncusu ile çarpışır. 

KARAR: Koşucuya kural dışı temas (darbe) cezası verilir. Koşucunun yol hakkı yoktur ve 
temastan/darbeden kaçınmak zorundadır. 

VI. İki savunma oyuncusu koşucuyu aralarında sıkıştırırlar. Koşucu savunma oyuncularının arasındaki 
boşluktan geçmeye çalışır ve savunma oyuncuları ile çarpışır. 

KARAR: Koşucuya kural dışı temas (darbe) cezası verilir. Koşucunun yol hakkı yoktur ve bu durum 
durmasına neden olacaksa dahi temastan/darbeden kaçınmak zorundadır.  

VII. Koşucuya doğru koşan bir savunma oyuncusunun ayağı kayar ve koşucunun önüne düşer. Koşucu 
çarpışmayı önlemek için savunma oyuncusunun üzerinden zıplamak zorunda kalır. Savunma oyuncu 
yerden hala bayrağı çekmeye çalışır ancak çekemez ve koşucu topu ilerletmeye devam eder. 

KARAR: Koşucuya zıplama cezası verilir. Koşucu savunma ile oluşabilecek her türlü temastan kaçınmak ile 
yükümlüdür ancak zıplamak kurallara aykırıdır, yere düşmüş bir oyuncunun etrafında dolanması 
gerekir.   

VIII. Bir hücum oyuncusu sırtı savunma oyuncusuna dönük olarak bir top tutar, savunma oyuncusu bayrağı 
çekmek için yaklaşır ve durur, bu şekilde yer hakkı kazanmış olur. Topu tuttuktan sonra, hücum oyuncu 
önünü dönerek koşmak ister, ancak önünü dönerken savunma oyuncusuna çarpar. Hücum oyuncusu 
orda kurtulup bayrağı çekilene kadar topu biraz daha ilerletir. 

KARAR: Kural dışı temas/darbe cezası verilmez. Hücum oyuncusu dönerken kendi yer hakkını kaybetmez 
(K 2-13-1). 

NOT: Hücum veya savunma oyuncularından birinin yapacağı ve çarpışmaya neden olacak fazladan bir 
hareket hedef alma cezasına neden olur. 

OK	9-1-1-B	/	Blitz	Yapan	Oyuncu	
I. Snap atıldıktan sonra, baştan nizami olarak sinyal vermiş ve oyun kurucuya doğru ve hızlıca blitz yapan 

bir savunma oyuncusu ve üzerine doğru iç rota koşan bir hücum oyuncusu, çarpışmamak için rotasını 
değiştiriyor. 

KARAR: Ceza yok. Hücum oyuncusu her zaman blitz yapan oyuncuya yol hakkını vermelidir. Eğer blitz 
yapan oyuncu elini kaldırmamış olsaydı, bu sefer savunma tarafına blok cezası verilirdi.   

II. Snap atıldıktan sonra, baştan nizami olarak sinyal vermiş ve oyun kurucuya doğru ve hızlıca blitz yapan 
bir savunma oyuncusu ve üzerine doğru iç rota koşan bir hücum oyuncusu blitz yapan kişiye blok yapar 
veya çarparsa. 

KARAR: Hücum tarafına blok cezası (5 yarda) veya kural dışı temas/darbe cezası verilir (10 yarda). Hücum 
oyuncusu blitz yapan kişinin koşu hizasına dikkat etmelidir. 

III. Snap atıldıktan sonra, baştan nizami olarak sinyal vermiş ve oyun kurucuya doğru fakat yavaşça blitz 
yapan bir savunma oyuncusu ve üzerine doğru iç rota koşan bir hücum oyuncusu blitz yapan kişi 
tarafından bloklanır ve çarpışırlarsa. 

KARAR: Savunma tarafına blok cezası (5 yarda) veya kural dışı temas/darbe cezası verilir (10 yarda + 
OBH). Blitz yapan oyuncu hızlıca (K 2-2-6) blitz yaptığı sürece yol hakkına sahiptir ve hücum 
oyuncuları blitz yapan oyuncunun rotasını tahmin edebilmelidirler.  

IV. Nizami sinyal vermiş bir savunma oyuncusu, hızlıca oyun kurucuya doğru koşmaktadır. Oyun kurucu 
kaçmak için koşunca, blitz yapan savunma oyuncusu da yönünü değiştirir. 
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KARAR: Blitz yapan oyuncu yönünü değiştirdiği zaman yol hakkını kaybeder. Yönünü değiştirdikten sonra 
rota koşan hücum oyuncularına blok yapmamak veya çarpmamak için dikkat etmek zorundadır. 

V. Nizami sinyal vermiş ve blitz yapan bir savunma oyuncusu, snap attıktan sonra olduğu yerde duran 
hücum oyuncusuna çarpar. 

KARAR: Savunmaya hedef alma cezası verilir (10 yarda + OBH). Yer hakkı her zaman yol hakkından daha 
üstündür (K 2-13-2). 

VI. Blitz yapacak oyuncu, snap atan oyuncunun tam karşısına dizilir ve nizami şekilde sinyal verdikten 
sonra dümdüz oyun kurucuya doğru koşmaya başlar. Ancak snap atan oyuncu yer hakkını kullanarak 
yerin kıpırdamaz, savunma oyuncusu çarpışmamak için son anda yönünü değiştirir. Snap atan oyuncu 
da blitz yön değiştirdiği anda rotaya çıkar ve iki oyuncu çarpışırlar. 

KARAR: Hücum tarafına hedef alma cezası verilir (10 yarda). Blitz yapan oyuncu yön değiştirdiği anda yol 
hakkını kaybeder, ancak bu durum snap atan oyuncuya çarpışma hakkı tanımaz. 

NOT: Eğer blitz yapan oyuncunun tekrar yön değiştirip çarpışmayı engelleyebilecek bir alanı varsa bu 
durumda hücuma bir ceza verilmez.  

VII. Nizami sinyal vermiş ve blitz yapan bir savunma oyuncusu hücum çizgisini geçmeden durur. 
KARAR: Ceza yok. Blitz yapan oyuncu hücum çizgisini geçmek zorunda değildir ancak durduğu anda yol 

hakkını kaybetmiş olur ve rota koşan hücum oyuncularına dikkat etmelidir. 

VIII. Bir hücum oyuncusu, nizami sinyal vermiş ve blitz yapan savunma oyuncusunun önünden geçer. 
Savunma oyuncusu temastan kaçınmak için yönünü değiştirir ancak gene de çarpışırlar. 

KARAR: Hücum tarafına hedef alma cezası (10 yarda) verilir. 

IX. Bir hücum oyuncusu, nizami sinyal vermiş ve blitz yapan savunma oyuncusunun önünden geçer. 
Savunma oyuncusu temastan kaçınmak için yönünü değiştirmez ve iki oyuncu çarpışırlar. 

KARAR:  Hücum tarafına blok cezası (5 yarda), savunma tarafına hedef alma cezası (10 yarda) verilir, anca 
fauller birbirini sıfırlar. 

X. Bir hücum oyuncusu, nizami sinyal vermiş ve blitz yapan savunma oyuncusunun önünden geçer ancak 
savunma oyuncusunu bloklamaz. Savunma oyuncusu kolunu açarak yanından geçen hücum 
oyuncusuna vurur. 

KARAR: Savunma tarafına hedef alma cezası çıkar. Bir oyuncunun yol hakkına sahip olması demek, 
çarpışma yaratmak için hakkı olduğu anlamına gelmez. 

XI. Blitz yapan oyuncu top atıldıktan sonra oyun kurucunun önünde durur ve elleri ile beline değer. 
KARAR: Ceza yok. Temas cezası olması için bir darbe olması gerekir, dokunmak ceza gerektirmez. 

XII. Blitz yapan oyuncu top atıldıktan sonra oyun kurucunun önünde durur ve elleri ile oyun kurucuyu 
belinden iter. Oyun kurucu dengesini sağlamak için geriye doğru iki adım atması gerekir. 

KARAR: Savunma tarafına kural dışı temas/darbe cezası verilir. 

XIII. Blitz yapan oyuncu top atıldığı anda oyun kurucunun önünde durur, oyun kurucu topu atarken oluşan 
momenti ile ileriye bir adım atar ve iki oyuncu çarpışır.  

KARAR: Ceza yok. İki oyuncu da K 2-13-1’e göre durmaktadır ve yer hakkına sahiptir. 
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XIV. Blitz yapan oyuncu, oyun kurucu tam topu atarken topu kesmek için zıplar. Oyun kurucu topu attıktan 
sonra ileriye doğu üç adım atar ve iki oyuncu çarpışır. 

KARAR: Hücum tarafına kural dışı temas/darbe cezası verilir. Blitz yapan oyuncu zıpladığı yerde yer 
hakkına sahiptir. Eğer savunma oyuncusu, zıplamasının ivmesi ile oyun kurucuya çarpsaydı bu 
sefer savunma tarafına ceza verilirdi. 

XV. Blitz yapan oyuncu topu kesmek için öne doğru zıplar, oyun kurucu topu henüz elinden çıkartmadan 
savunma oyuncusu topa vurur veya top elden çıktıktan sonra oyun kurucunun koluna dokunur. 

KARAR: Savunma tarafına hedef alma cezası verilir. Bunun nedeni bir koşucunun kontrolünde olan bir 
topun hedef alınmış olmasıdır (K 9-1-2). 

OK	9-2-1	/	Sportmenlik	Dışı	Hareketler	
I. Oyun kurucunun attığı pas savunma oyuncusu tarafından tutulur ve savunma oyuncu koşup kolay bir 

touchdown yapar. Savunma oyuncusu sayı alanına girmeden oyun kurucuyla sözleriyle veya 
hareketleriyle alay eder. 

KARAR: Touchdown geçerlidir, sportmenlik dışı hareketten ceza verilir. Ceza ekstra deneme hakkında 
uygulanır. 1 sayılık deneme 15 yarda, 2 sayılık deneme 22 yarda mesafeden oynanır.   

OK	9-2-2	/	Bayrak	Çekme	
I. Koşucu, bir savunma oyuncusu bayrağını çekmeye çalışırken elini bel bölgesine yakın sallamaktadır. 

Savunma oyuncusuna bir teması olmaz ancak savunma gene de bayrağını çekemez. 
KARAR: Hücuma bayrak koruma cezası verilir. Bir temas olmasa da savunma bayrağı çekme konusunda 

dezavantajlı duruma düşmüş oluyor. Bayrakların önünde bir el veya top sallanması bayrak 
çekmesi daha zor hale getirir. 

II. Koşucu, bir savunma oyuncusu uzaktan umutsuzca bayrağını çekmek için zıplarken, elini bel bölgesine 
yakın sallamaktadır. Savunma oyuncusuna bir teması olmaz ve savunma bayrağını çekemez. 

KARAR: Ceza yok. Koşucunun faul yapabilmesi için bayrak çekmeye gerçek bir tehdit olması 
gerekmektedir. Savunma oyuncusunun bayrak çekmek için zıplaması kurallar dahilindedir. 

III. Bir koşucu savunma oyuncusuna üzerine doğru koşmaktadır. Tam karşılaşmadan önce koşucu 
vücudunu öne doğru büker. 

KARAR: Hücuma öne dalma cezası (K 2-12-2) verilir. Savunma oyuncusu rakibinin kafasına ve vücuduna 
temastan kaçınarak bayrağı çekmesi gerekmektedir ancak koşucunun öne doğru eğilmesi bunu 
zorlaştırır. 

IV. Bir koşucu savunma oyuncusuna üzerine doğru koşmaktadır. Tam karşılaşmadan önce topu öne doğru 
uzatarak bayrağı çekilmeden fazladan mesafe kazanmaya çalışır. 

KARAR: Hücuma bayrak koruma cezası verilir. Savunma oyuncusunun topa temas etmekten kaçınarak 
bayrağı çekmesi gerekmektedir, koşucunun bu harekete bayrağın çekilmesini zorlaştırır. 

V. Bir koşucu savunma oyuncusu tarafından arkada takip edilmektedir. Hücum oyuncusu tam 
yakalanmadan önce fazladan mesafe kazanmak için topu öne doğru uzatır. 

KARAR: Ceza yok. Bayrak arkada çekileceği için topun öne doğru uzatılması savunma oyuncusuna 
herhangi bir engel teşkil etmez. 
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VI. Koşucu bayrağın çekilmesini engellemek için kendi etrafında döner. Dönerken dirseği savunma 
oyuncusunun omzuna çarpar. 

KARAR: Hücuma kural dışı temas/darbe cezası verilir. Koşucu, savunma ile oluşabilecek her türlü 
teması/çarpışmayı engellemekle yükümlüdür, gerekirse bunun için koşusunu durdurmalıdır. 

VII. Blitz yapan oyuncu top atıldığı andan hemen sonra oyun kurucunun bayrağı çeker ve elinde bayrakla 
sonra takım arkadaşlarına oyunu durdurmaya yardım etmek için geriye koşmaya başlar. 

KARAR: Ceza yok. Savunma oyuncusu top atıldığı anda bayrak çekmeye hamle yapma hakkı vardır. Ancak 
bayrağı elinden bırakmadan koşması sportmenlik dışı bir harekettir. Bayrağı çektikten hemen 
sonra geri vermeli veya bayrağı çektiği yere bırakıp koşmaya öyle başlamalıdır. 

VIII. Oyun kurucu topu attıktan sonra blitz yapan oyuncu kovalamaya devam eder ve oyun kurucunun 
bayrağını çeker. 

KARAR: Savunmaya kural dışı bayrak çekme cezası verilir. Bu yapılan hareket herhangi bir şekilde top 
oyun kurucuya geri dönerse onun topla ilerlemesini engellemektedir.  

IX. Savunma oyuncusu, hücum oyuncusu tam topa dokunduğu anda bayrağını çeker. Hücum oyuncusu 
topu ilk hamlede elinde sektirir ancak ikinci hamlede topu tutar. 

KARAR: Ceza yok. Savunma oyuncusu topun o anda tutulacağını varsayarak bayrağı çekme hakkına 
sahiptir.  

NOT: Bu durumda topu tuttuktan sonra koşucu topu ilerletemez, bayrağı çekilmiş olduğu için top ölü 
duruma geçer (K 4-1-2-g). Pozisyonda kural dışı bayrak çekme olsa dahi (hücum oyuncusu topa 
değmeden önce bayrağı çekilmesi gibi) koşucu topu ilerletemez ancak ceza ile fazladan mesafe 
kazanmış olur.  

OK	10-2-4	/	Birbirini	Sıfırlayan	Fauller	
I. 2 & orta saha, kendi 7 yardasında. Oyun kurucunun attığı pas A takımının 15 yardasında tamamlanır 

veya pas arası yapılır. Pas tutulmadan önce snap atan oyuncu 10 yarda hizasında blitz yapan oyuncuya 
blok yapar ve bir savunma oyuncusu pas tutulmadan önce 20 yarda hizasında bir hücum oyuncusuna 
temasta (darbede) bulunur. 

KARAR: Fauller birbirini sıfırlar. Hak tekrar oynanır. 

II. 2 & orta saha, kendi 7 yardasında. Oyun kurucunun attığı pas A takımının 15 yardasında pas arası 
yapılır ve A takımının 6 yardasına kadar top ilerletilir. Pas tutulmadan önce snap atan oyuncu 10 yarda 
hizasında blitz yapan oyuncuya blok yapar ve pas arasından sonra da blitz yapan oyuncu snap atmış 
oyuncuya 12 yarda hizasında blok yapar (5 yarda).  

KARAR: Savunma takımı pas arasının geçerli olması için sadece kendi yaptığı faulün uygulanmasını göze 
alarak birbirini sıfırlayacak olan faulü kabul etmeme tercihine sahiptir. Ceza esas noktadan 
uygulanır, 1 & gol, 17 yarda hizasından.  

III. 2 & orta saha, kendi 7 yardasında. Oyun kurucunun attığı pas A takımının 15 yardasında pas arası 
yapılır ve A takımının 6 yardasına kadar top ilerletilir. Pas tutulamadan önce bir savunma oyuncusu 10 
yarda hizasında bir hücum oyuncusuna temasta (darbede) bulunur ve pas arasından sonra snap atmış 
olan oyuncu 12 yarda hizasında, koşucuyu kural dışı tutarak durdurur. 

KARAR: Fauller birbirini sıfırlar. Hak tekrar oynanır. 
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IV. 3 & orta saha, kendi 23 yardasında. Koşucu B takımının 17 yardasında bayrak koruma yapar, bu yüzden 
savunma oyuncusu koşucuyu tutar ve öyle bayrağını çeker. Oyun B takımının 12 yardasında sonlanır. A 
takımının koçu, B takımının cezasını kabul etmeyip, bayrak koruma cezasının yapıldığı yerden 
uygulanmasını kabul ederek birinci hak kazanmak ister. 

KARAR: Fauller birbirini sıfırlar. Hak tekrar oynanır. Kural gereği fauller birbirini sıfırlamaktadır, cezalar 
değil. Bu yüzden takımın koçuna cezayı kabul etme veya etmeme gibi bir hak tanınmaz. 

OK	10-3-1-O	/	Esas	Noktadan	Uygulanan	Hücum	Faulleri	
I. 2 & orta saha, kendi 7 yardasında. Oyun kurucu kendi sayı alanı içinde sack yer. Snap atan oyuncu, 10 

yarda hizasında blitz yapan oyuncuya blok yapar.  
KARAR: Esas nokta, hücum çizgisidir. Ceza 7 yarda hizasından uygulanır ve sonraki oyun 2 & orta saha, 

kendi 3,5 yardasında. Ancak ceza kabul edilmezse oyun sonucu safety olur. 

II. 2 & orta saha, kendi 7 yardasında. Oyun kurucu kendi 1 yardı hizasında sack yer. Snap atan oyuncu, 
kendi sayı alanı içinde blitz yapan oyuncuya blok yapar.  

KARAR: Esas nokta faul yapılan noktadır. Ceza faul yapılan noktadan uygulanır ve oyun safety ile 
sonuçlanır. Cezanın kabul edilmemesi durumunda sonraki oyun, 3 & orta saha, kendi 1 
yardasından oynanır. 

III. 2 & orta saha, kendi 7 yardasında. Oyun kurucu kendi 1 yardı hizasında sack yer. Snap atan oyuncu, 5 
yarda hizasında blitz yapan oyuncuya blok yapar. 

KARAR: Esas nokta faul yapılan noktadır. Ceza 5 yarda hizasından uygulanır ve sonraki oyun 2 & orta saha, 
kendi 2,5 yardasından oynanır. Cezanın kabul edilmemesi durumunda sonraki oyun, 3 & orta 
saha, kendi 1 yardasından oynanır.  

IV. 2 & orta saha, kendi 7 yardasında. Oyun kurucunu attığı pas 15 yarda hizasında tutulur. Snap atan 
oyuncu, 5 yarda hizasında blitz yapan oyuncuya blok yapar. 

KARAR: Esas nokta faul yapılan noktadır. Ceza 5 yarda hizasından uygulanır ve sonraki oyun 2 & orta saha, 
kendi 2,5 yardasından oynanır. Cezanın kabul edilmemesi durumunda sonraki oyun, 3 & orta 
saha, kendi 15 yardasından oynanır. 

NOT: Eğer pas tamamlanmamış olsaydı da aynı uygulama yapılacaktı. Sadece ceza kabul edilmese, 3 & 
orta saha, kendi 7 yardasında olacaktı. 

V. 2 & orta saha, kendi 7 yardasında. Oyun kurucunu attığı pas 15 yarda hizasında tutulur. Snap atan 
oyuncu, 20 yarda hizasında bir savunma oyuncusuna blok yapar. 

KARAR: Esas nokta, hücum çizgisidir. Ceza 7 yarda hizasından uygulanır ve sonraki oyun 2 & orta saha, 
kendi 3,5 yardasından oynanır. Cezanın kabul edilmemesi durumunda sonraki oyun, 3 & orta 
saha, kendi 15 yardasından oynanır. 

NOT: Eğer pas tamamlanmamış olsaydı da aynı uygulama yapılacaktı. Sadece ceza kabul edilmese, 3 & 
orta saha, kendi 7 yardasında olacaktı. 

VI. 2 & orta saha, kendi 7 yardasında. Oyun kurucunun attığı pas tutulur ve top ilerletilerek sayı alanına 
kadar ulaşır. Sayı olmadan önce snap atan oyuncu rakip sayı alanı içinde bir savunma oyuncusuna blok 
yapar. 

KARAR: Esas nokta, hücum çizgisidir. Bu yüzden ceza 7 yarda hizasından uygulanır ve sonraki oyun 2 & 
orta saha, kendi 3,5 yarından oynanır. 
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OK	10-3-1-D	/	Esas	Noktadan	Uygulanan	Savunma	Faulleri	
I. 2 & orta saha, kendi 7 yardasında. Oyun kurucu kendi sayı alanı içinde sack yer. Bir savunma oyuncusu 

10 yarda hizasında snap atan oyuncuya blok yapar. 
KARAR: Esas nokta, hücum çizgisidir. Ceza 7 yarda hizasından uygulanır ve sonraki oyun 2 & orta saha, 

kendi 12 yardasından oynanır. 
NOT: Oyun kurucu sack yememek için tutulamayacak bir ileri pas atsaydı da ceza aynı şekilde 

uygulanacaktı. 

II. 2 & orta saha, kendi 7 yardasında. Oyun kurucu kendi 1 yardasında sack yer. Bir savunma oyuncusu 5 
yarda hizasında snap atan oyuncuya blok yapar. 

KARAR: Esas nokta, hücum çizgisidir. Ceza 7 yarda hizasından uygulanır ve sonraki oyun 2 & orta saha, 
kendi 12 yardasından oynanır. 

III. 2 & orta saha, kendi 7 yardasında. Oyun kurucunun attığı pas 15 yarda hizasında tamamlanır. Bir 
savunma oyuncusu, snap atan oyuncuya kendi sayı alanı içinde rota koşarken blok yapar. 

KARAR:  Esas nokta topun ölü konuma geçtiği noktadır. Ceza 15 yarda hizasından uygulanır ve sonraki 
oyun 2 & orta saha, kendi 20 yardasından oynanır. 

IV. 2 & orta saha, kendi 7 yardasında. Oyun kurucunun attığı pas 15 yarda hizasında tamamlanır. Bir 
savunma oyuncusu, 20 yarda hizasında başka bir hücum oyuncusuna blok yapar. 

KARAR: Esas nokta topun ölü konuma geçtiği noktadır. Ceza 15 yarda hizasından uygulanır ve sonraki 
oyun 2 & orta saha, kendi 20 yardasından oynanır. 

V. 2 & orta saha, kendi 7 yardasında. Oyun kurucunun attığı top tutular ve koşucu ilerleyerek sayı alanına 
girer. Bir savunma oyuncusu 10 yarda hizasında pas atılmadan önce snap atan oyuncuya blok yapar.  

KARAR: Esas nokta, topu ölü konuma geçtiği (rakip sayı alanı giriş çizgisi) noktadır. Ceza kural gereği (K 10-
3-2-1) reddedilir ve sayı geçerlidir.  

NOT: Eğer yapılan faul kural dışı temas faulü olsaydı, o zaman ceza sonraki oyuna taşınacak ve ekstra 
deneme hakkında uygulanacaktı.  

VI. 2 & orta saha, kendi 7 yardasında. Blitz yapan oyuncu, oyun kurucunun pantolonun tutar ancak oyun 
kurucu gene de pası atar ve top 12 yarda hizasında tutulur.  

KARAR: Kural dışı temas (tutma) cezası verilir. Esas nokta topun ölü duruma geçtiği noktadır. Ceza 12 
yarda hizasında uygulanır ve OBH verilir. Sonraki oyun 1 & orta saha, kendi 22 yardasından. 

VII. 4 & orta saha, kendi 9 yardasında. Bir savunma oyuncusu atılan pası kesmek için kasten topa tekme 
atar ve top tutulamaz. 

KARAR: Kural dışı topa tekme atma cezası verilir ve esas nokta hücum çizgisi alınır. Ceza 9 yarda 
hizasından uygulanır ve sonraki hak 4 & orta saha kendi 14 yardasından oynanır. 

VIII. 4 & orta saha, kendi 9 yardasında. Bir savunma oyuncusu atılan pası kesmek için top kasten tekme atar 
anca top gene de hücum tarafından tutulur ve 22 yarda hizasına kadar ilerletilir. 

KARAR: Kural dışı topa tekme atma cezası verilir ve esas nokta topun ölü konuma geçtiği noktadır. Ceza22 
yarda hizasından uygulanır ve sonraki hak 1 & gol rakip 23 yardasından oynanır. 

OK	10-3-1-C	/	Esas	Noktadan	Uygulanan	Topun	Yön	Değişimleri	
I. 2 & orta saha, kendi 7 yardasında. Oyun kurucunun attığı pas 21 yarda hizasında pas arası yapılır ve 12 

yarda hizasına kadar ilerletilir. Pas arasından sonra snap atan oyuncu koşucuyu 18 yarda hizasında 
tutar (kural dışı temas). 
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KARAR: Esas nokta topun ölü duruma geçtiği noktadır. Ceza 12 yarda hizasından uygulanır, B takımı 1 & 
gol, rakip 6 yardasından hücuma başlar. 

II. 2 & orta saha, kendi 7 yardasında. Oyun kurucunun attığı pas 21 yarda hizasında pas arası yapılır ve 12 
yarda hizasına kadar ilerletilir. Pas arasından sonra koşucunun takım arkadaşı snap atan oyuncuya 18 
yarda hizasında blok yapar. 

KARAR: Esas nokta faul yapılan noktadır. Ceza 18 yarda hizasından uygulanır ve B takımı 1 & gol, rakip 23 
yardasından hücuma başlar. 

III. 2 & orta saha, kendi 7 yardasında. Oyun kurucunun attığı pas 21 yarda hizasında pas arası yapılır ve 12 
yarda hizasına kadar ilerletilir. Pas arasından sonra koşucunun takım arkadaşı snap atan oyuncuya 10 
yarda hizasında blok yapar. 

KARAR:  Esas nokta topun ölü konuma geçtiği noktadır. Ceza 12 yarda hizasından uygulanır ve B takımı 1 
& gol, rakip 17 yardasından hücuma başlar. 

IV. 2 & orta saha, kendi 7 yardasında. Oyun kurucunun attığı pas 21 yarda hizasında pas arası yapılır ve 12 
yarda hizasına kadar ilerletilir. Koşucu 12 yarda hizasında topu elinde düşürür ve snap atan oyuncu 
topu havada yakalayarak topu 20 yarda hizasına kadar ilerletir. İlk pas arasından sonra snap atan 
oyuncunun takım arkadaşı 18 yarda hizasında koşucuyu tutar (kural dışı temas). 

KARAR: Kural dışı temas (tutma) cezası verilir, top savunma takımında kalır (K 10-2-4), esas nokta topun 
ölü duruma geçtiği nokta (K 10-3-1 İstisna 3) alınır. 1 & gol, rakip 10 yardasından. 

V. 2 & orta saha, kendi 7 yardasında. Oyun kurucunun attığı pas 21 yarda hizasında pas arası yapılır ve 12 
yarda hizasına kadar ilerletilir. Koşucu 12 yarda hizasında topu elinde düşürür ve snap atan oyuncu 
topu havada yakalayarak topu 20 yarda hizasına kadar ilerletir. Topun ikinci kez el değiştirmesinden 
sonra snap atan oyuncunun takım arkadaşı bir rakip oyuncuya 18 yarda hizasında blok yapar. 

KARAR: Blok yapma cezası verilir. Hücum takımı topa sahip olur (K 10-2-4), esas nokta faul yapılan 
noktadır (K 10-3-1 İstisna 3 son koşuya göre). A takımı 1 & orta saha, kendi 13 yardasından 
hücuma başlar. 

VI. 2 & orta saha, kendi 7 yardasında. Oyun kurucunun attığı pas 21 yarda hizasında pas arası yapılır ve 12 
yarda hizasına kadar ilerletilir. Koşucu 12 yarda hizasında topu elinde düşürür ve snap atan oyuncu 
topu havada yakalayarak topu 20 yarda hizasına kadar ilerletir. İlk pas arasından sonra koşucunun 
takım arkadaşı bir rakibine 18 yarda hizasında blok yapar. Topun ikinci kez el değiştirmesinden sonra 
snap atan oyuncunun takım arkadaşı bir rakip oyuncuya 15 yarda hizasında vurur. 

KARAR: Hücum takımı birbirini sıfırlayan cezaları reddederek topun hakimiyetine sahip olur. Kural dışı 
temas cezası verilir (K 10-2-4). Esas nokta faul yapılan noktadır (K 10-3-1 İstisna 3 son koşuya 
göre). A takımı 1 & orta saha, kendi 7,5 yardasından hücuma başlar. 
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OK	10-3-2	/	Prosedürler	
I. 3 & gol, rakip 19 yardasında. 3 kişi blitz sinyali veriyor. 
KARAR: Kural dışı blitz sinyali. Ceza 19 yarda hizasında uygulanır ve sonraki oyun 3 & gol, 14 yarda 

hizasından oynanır. 

II. 2 & orta saha, kendi 15 yardasında. Koşucu rakip 22 yardasında bayrak koruması yapar. 
KARAR: Ceza nedeni top orta saha çizgisinin gerisine gelir ve sonraki oyun 3 & orta saha, kendi 23 

yardasından oynanır. 

III. 4 & orta saha, kendi 9 yardasında. Top savunma oyuncusunun bacağına çarpar ve pas tamamlanamaz. 
KARAR:  Ceza yok. Topa kasıtlı olarak tekme atılmadığı için kura dışı topa tekme cezası çıkmaz. Seri hakkı 

sona ermiş olur ve rakip takım kendi 5 yardasından birinci hakkını oynar.  

IV. 2 & gol, rakip 10 yardasında. Atılan pas tamamlanır ve touchdown olur. Blitz yapan oyuncu snap atıldığı 
sırada ofsayt durumundadır. 

KARAR: Touchdown geçerli olur, savunmanın cezası kural gereği reddedilir. 

V. 2 & gol, rakip 10 yardasında. Atılan pas tamamlanır ve touchdown olur. Savunma oyuncusu pas 
engelleme yapar. 

KARAR: Touchdown geçerli olur, savunmanın cezası ekstra deneme hakkında taşınarak orada uygulanır. 

VI. 5 yarda hizasından ekstra deneme hakkı. Pas sayı alanı içinde tamamlanır, savunma oyun sırasında 
kural dışı temas/darbe faulü yapar. 

KARAR: Ekstra deneme hakkı başarılıdır, ceza sonraki oyuna taşınır. 1 & orta saha, kendi 2,5 yardasından 
hücum başlar. 

VII. Uzatma devresinde A takımı sayı ve 5 yardadan ekstra deneme hakkını oynar. Pas sayı alanı içinde 
tutulur. Savunma oyun sırasında kural dışı temas/darbe faulü yapar. 

KARAR: Ekstra deneme hakkı başarılıdır. Ceza sonraki oyuna taşınır (K 10-2-6), B takımı oyuna 1 & gol, 
kendi 15 yardasından başlar.  
Uzatma devresinde orta sahayı geçince yeni bir seri hakkı (birinci hak) kazanılmaz. Sadece bir ceza 
ile OBH alınması mümkündür. 

NOT: A takımı cezayı kabul ederek ekstra denemek hakkının 6 yarda hizasından 2 sayılık olarak 
tekrarlanması talep edemez. (K 8-3-2-e) 

VIII. Uzatma devresinde A takımı touchdown yapar ve 1 sayılık ekstre denemek hakkında da başarılı olur. B 
takımı da touchdown yapar ve 5 yarda hizasından 1 sayılık ekstra deneme hakkı oynar. Pas sayı 
alanında tutulur ancak savunma oyun sırasında kural dışı temas/darbe faulü yapar. 

KARAR: Ekstra deneme hakkı başarılıdır ve oyun beraberedir. Yeni bir uzatma devresi başlar, ceza sonraki 
oyuna taşınır (K 10-2-6) ve A takımı 1 & gol, kendi 15 yardasından hücuma başlar. 

OK	10-3-3	/	Yarı	Mesafe	Uygulamaları	
I. 2 & orta saha, kendi 7 yardasında. Hücum hatalı başlangıç yapıyor. 
KARAR: Ceza 7 yarda çizgisinden uygulanır. 2 & orta saha, kendi 3,5 yardasından oynanır sonraki hak. 

II. 3 & gol, rakip 9 yardasında. Savunma ofsayt yapıyor ve atılan pas tamamlanmıyor. 
KARAR: Ceza 9 yarda hizasından uygulanır. 3 & gol, rakip 4,5 yardasından oynanır sonraki hak. 

III. 4 & gol, rakip 3 yardasında. Sayı alanı içinde pas engelleme faulü yapılıyor ve atılan pas 
tamamlanmıyor. 

KARAR: Ceza 3 yarda hizasından uygulanır. Otomatik birinci hak ve 1 & gol, rakip 1,5 yardasından oynanır. 


