
 

 

 

 

TÜRKİYE  RAGBİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 

2018 ETAPLI 10-12 YAŞ BEYZBOL KÜÇÜKLER TÜRKİYE 

ŞAMPİYONASI YÖNERGESİ 

BEYZBOL YAŞ KATEGORİLERİ  KULÜPLER  ŞAMPİYONASI 
             

   

   Türkiye Beyzbol ve Softbol Şampiyonası BEYZBOL (6-7-8.04.2018) SOFTBOL (13-14-

15.04.2018).tarihlerinde ANKARA/ Kızılcahamam’da yapılacaktır. Katılacak kulüpler 30/03/ 2018 

tarihi mesai bitimine kadar kulüp üst yazısı ile takımlarına ait kafile listelerini ve Taahhütnamelerini 

Federasyona e-posta ile teslim edeceklerdir.  ŞAMPİYONA KULÜPLER ARASI YAŞ 

KATEGORİLERİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASIDIR. 

BEYZBOL: U10-U12 YAŞ-U13-U16 YAŞ  KATEGORİLERİ      

 
 

MADDE 1- TEKNİK TOPLANTI VE MÜSABAKALARIN BAŞLAMASI:  
         

1.1 Müsabakaların teknik toplantısı ve kura çekimi, müsabakadan bir gün önce 06./04/ 2018 

tarihinde CUMA günü saat  18.00.’da, ANKARA /KIZILCAHAMAM da. 

yapılacaktır. Müsabakalar 07/04/ 2018 tarihinde  saat 09.00’da yapılacak olan açılış törenini 

takiben başlayacaktır.    

1.2 Tüm takım temsilcilerinin katılımı zorunludur. Herhangi bir sebeple toplantıya geciken ya 

da katılamayan takımlar alınan kararları kabul etmiş sayılırlar.   

1.3 Kafile sorumluları kafile listesi,lisansları ,kimlik veya yerine geçen resmi evrak(zarf içinde)  

ile birlikte teknik toplantıda hazır bulunmalıdır. Toplantıda kayıt işlemlerinin kontrolünün 

tamamlanmasının ardından kura çekimine geçilecektir.  

1.4 Şampiyonaya 2017–2018 sezonu vizeli lisanslı sporcular ve akredite edilmiş antrenörler 

katılabilecektir.   

  

MADDE 2- GENEL KURALLAR:  
 

2.1 Şampiyona ISF Softbol ve IBF Beyzbol Oyun Kuralları temel alınır.   

2.2 Türkiye şampiyonası müsabakalarında ilk 4 e giren takımlara kanuni ulaşım giderleri 

(Kafilelerin katılım sağladığı il ve faaliyet alanı arası belediye rayiç bedeli temel alınmak 

kaydıyla) federasyonca karşılanacaktır. 

2.3 Şampiyonaya takımlar esame listelerinde belirtecekleri 12sporcu, 1 Antrenör, 1 İdareci ile 

katılabilirler bu sayı altında katılım kabul edilmeyecektir. ( Fazla katılıma federasyon tarafından 

ödeme yapılmaz.) 

2.4 Kulüpler şampiyonaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden tasdik edilmiş asıl 

listeleri ile gelecektir. Onaylı kafile listesini getirmeyenler başvuru yapmış olsalar bile 

müsabakaya alınmayacaklardır. 

2.5 Kulüplerin sporcuları lisanslı olmak zorunda olup, lisanssız sporcu oynatan takımlar 

federasyon disiplin kuruluna sevk edilir.  

2.6 Antrenörler şampiyonada kulüplerin federasyona bildirdikleri farklı kategorilerde takımların 

başında sahaya çıkabilirler.  

2.7 Maç esame listesindeki oyuncu ve antrenörler sahada bulunabilirler. Liste harici kimse 

sahada bulunamaz. Takımlar sahada 9 savunma sporcusu ve antrenörü ile zamanında sahasında 

hazır bulunmalıdır. Müsabaka esnasında 9 savunma oyuncusu 6 ya düşmesi durumunda 

(mazeretine bakılmaksızın) hükmen yenilgi ile ilan edilir.   

  

2.8  Turnuva Teknik Heyeti: Heyet 8 kişiden oluşturulur. Merkez Hakem Kurulundan 2 kişi, 

Teknik Kuruldan 4 kişi, Federasyon Temsilcisi 2 kişi. Heyet, turnuva boyunca talimatların 



uyulması, itirazların değerlendirilmesi, talimatların dışındaki durumların karara bağlanması 

ile ilgili konularda yetkilidir.  

      2.9  Kıyafet Kuralları: Tüm oyuncular karşılaşmalarda forma giymek zorundadır. Formalar 

numaralı (1-99) olmak zorundadır, bir oyuncu turnuva boyunca aynı numara ile maçlara çıkar. 

Takım listelerindeki oyuncular turnuva boyunca oynar, aynı şehrin takımlarının oyuncu 

değiştirmesi mümkün değildir. Tespit edilen sporcu  değiştirilmesinde takımlar turnuvadan ihraç 

edilir. Federasyon yönetmelikleri doğrultusunda sorumlu  kişiler veya kulüpler disiplin kuruluna 

sevk edilir.  

 2.10 Şampiyonaya katılan takımlar oyun için gerekli olan kask, sopa, eldiven ve tutucu 

koruyucuları yeterli sayıda olacak şekilde turnuvaya geleceklerdir. 

2.11 Takımlar kadrolarında 4 yabancı oyuncu bulundurabilir, maçta aynı anda 2 yabancı oyuncu 

oynatabilir.  

      2.12 Şampiyonaya katılan kulüpler açılış ve kapanış seremonisine katılmak 

zorundadırlar. Seremoniye katılmayan kulüpler turnuvaya katılmamış kabul edilecek ve bir sonraki 

Türkiye Beyzbol  Softbol Şampiyonasına kabul edilmeyecekler ve aldığı başarı varsa tescil 

edilmeyecektir. 

      2.13 Takımlar alt yaş gruplardan terfi yapılabilir, ancak kendi yaş kategorisinde oynayamaz. 

      2.14  2017/2018 Yılı için vize yaptırmış sporcular ve akredite edilmiş antrenörler müsabakaya 

katılabilir. Vize yaptırmayan antrenörler takım başında yer alamaz. Vizesi olmayan antrenörle 

takım maça çıkamaz. 

 

MADDE-3 OYUN KURALLARI:  

  

3.1 Hakemler: Merkez hakem kurulunun atayacağı hakemler maçaları 3 lü sistemle yönetirler.  

3.2 Takımlar oynayacakları maçlardan 15 dakika önce sahada hazır bulunmalıdırlar ve line-

up listelerini hakemlere teslim etmek zorundadır.  

3.3 Oyuncu değiştirme kuralı: Daha önce oyundan çıkmış oyuncu sahaya ancak daha önce 

yerine sahaya alınmış oyuncunun yerine geçerek girebilir. (eşleşmiş oyuncu durumu)  

3.4 Maça Süreleri:   

a) Beyzbol (10-12 )yaş kategorisinde 45 dakika ya da 7 tam devre (inning), (13-16) yaş 

kategorisinde 50 dakika ya da 9 tam devre (inning) bu durumlardan herhangi biri önce 

gerçekleştiğinde maç sonlandırılır. Maçın son 5 dakikasından sonra yeni devre başlamaz. 

Süre hakem tarafından tutulur.  

b) Softbol (10-13)yaş kategorisinde 45 dakika ya da 5 tam devre (inning), (14-16)yaş 

kategorisinde 50 dakika ya da 7 tam devre (inning) bu durumlardan herhangi biri önce 

gerçekleştiğinde maç sonlandırılır. Maçın son 5 dakikasından sonra yeni devre başlamaz. 

Süre hakem tarafından tutulur.  

c) Müsabaka saatinde hazır bulunmayan takımlar 10 dakika beklenir, halen sahaya 

çıkmamışsa o maç için hükmen yenik sayılır.  

  

3.5 Hükmen yenilgi, hükmen yenilgi alan takım oynadığı kategorinin inning sayısı kadar sayı ile 

yenilmiş sayılırlar.  

3.6 Takımlar arasında averaj yedikleri sayıya bakılır.  

3.7 Takımlar, maçlardaki kural ihlali olarak değerlendirdikleri durumları, itirazlarını turnuva 

heyetine kulüp yetkilisi tarafından dilekçe ile ve federasyonun hesabına itiraz ücreti olarak 

300 TL yatıracaklardır. İtirazları haklı görülürse ödeme iade edilecek, itiraz geçerli olmazsa 

iade yapılmayacaktır.  

3.8 Takımlar müracaat sayıları dikkate alınacak olup, grup veya elemeli sistemine teknik komite 

karar verecektir.  

3.9 Sayı Farkı Kuralı: (Mersi Rule):  Aşağıda belirtilen sayı farkları maçı sonlandırır. 

 

İnning 

( periyot ) 

BEYZBOL -SOFTBOL (-
(10-12)-(10-13) YAŞ 

BEYZBOL- SOFTBOL 
(13-16)-(14-16) YAŞ 

BEYZBOL -SOFTBOL 
16+ 

2.İnning Sonu 10 sayı fark 12 sayı fark 15 sayı fark 

3.İnningSonu 8 sayı fark 10 sayı fark 12 sayı fark 

4.İnning Sonu 6 sayı fark 8 sayı fark 10 sayı fark 

5.İnning Sonu   7 sayı fark 



 

3.10 Saha Ölçüleri ve Maç Süreleri Tablosu: 
 

 

SOFTBOL 

YAŞ KATEGORİSİ KALELER ARASI ATICI-TUTUCU ARASI MAÇ SÜRELERİ 

10-13 YAŞ 16.76 m 5.66 m 5 İnning ya da 45 dakika 

14-16 YAŞ 18.29 m. 10.66m 7 İnning ya da 50 dakika 

 

 

 

 

 

 

 
 

MADDE 4-ÖDEMELER 

4.1 Şampiyonaya katılan ve ilk 4. Sıraya girebilen takımlara 12 sporcu 1 idareci ve 1 Antrenör için 

kanuni ulaşım giderleri (Kafilelerin katılım sağladığı il ve faaliyet Alanı arası 2018 yılı belediye 

rayiç bedeli temel alınmak kaydıyla) ödenir. 

4.2 Şampiyonada dereceye giren takımlara kupa sporculara ise madalya federasyon tarafından 

verilecektir. 

4.3Şampiyonada kulüpler bulundukları il spor müdürlüklerine başvurarak  mali destek talebinde 

bulunabilirler. 
 

 

MADDE5-DİĞER HÜKÜMLER 

5.1 Bu yönerge, Türkiye Beyzbol  Softbol Şampiyonası ile ilgili düzenleme ve kuralları 

kapsamaktadır. Yönergede yer almayan hususlarda Federasyon başkanlığı yetkilidir. 

 

 

 

 

 

  

      

İbrahim AYDINLI                               İsa ESER          Erkan ELVEREN 

Softbol Teknik Kurulu                        Beyzbol MHK Başkanı             Softbol MHK Başkanı 

 

    

 

 

   

       İlhan TOPÇU    Feridun ACAR  Güngör DOĞANAY 

 Beyzbol Teknik Kurulu           Softbol As Başkanı                 Beyzbol As Başkanı 

 

 

 

Murat PAZAN 

Federasyon Başkanı 

BEYZBOL 
YAŞ KATEGORİSİ KALELER ARASI ATICI-TUTUCU ARASI MAÇ SÜRELERİ 

10-12 YAŞ 21.33 m 15.24m 7 İnning ya da 45dakika 

13-16 YAŞ 24 m. 16.20 m. 9 İnning ya da 50 dakika 


