TÜRKİYE RAGBİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
2020 ETAPLI 10-12 YAŞ KÜÇÜKLER
BEYZBOL LİGİ REGLAMANI
2020 Türkiye Etaplı 10-12 Yaş (2008, 2009, 2010 doğumlular) Küçükler Beyzbol Ligi
2 etaplı olacak şekilde planlanmıştır. 2020 Etaplı sezonu için 2011 doğumlu 2 sporcu terfi
ile oynayabilir. Maç takvimleri http://www.beyzbol.gov.tr/ linkinden yayınlanacaktır. Final
etabına ise ilk etapta en yüksek puan ve averaja sahip olan 4 takım kalacaktır. Etaplı ligin
ilk etabına 5 takımdan az takım katılması halinde 2. Etap olan final etabına genel klasman
sıralamasına bakılarak 1.’lik ve 2.’lik maçı yapmaya hak kazanan takımlar katılacaktır.
Etapların yapılacağı iller muhteliftir. Türkiye Ragbi Federasyonu müsabaka yer ve tarihlerini
değiştirme hakkını saklı tutar.
Katılacak kulüpler 15 Şubat 2020 tarihi mesai bitimine kadar kulüp üst yazısının,
kulüp karar defterinin bir nüshası ile takımlarına ait sporcu ve kulüp taahhütnamelerini, ilk
etabın esame listesini, Beyzbol ibareli sporcu lisanslarının fotokopilerini, sporcu aile
muvafakatmanelerini (aile izin belgesi), kulüp karar defterinde 2.Kademeli akreditasyonu
yapılmış Beyzbol Antrenörü ile yapılan çalışma sözleşme nüshasını ve kayıt linki içeriğinde
bulunan bilgi ve belgeleri doldurmak kaydı ile başvuru yapacaklardır.
Kayıt Linki: http://www.trf.gov.tr/beyzbol-bransi-lig-basvurulari
MADDE 1- TEKNİK TOPLANTI VE MÜSABAKALARIN BAŞLAMASI:
1.1 Müsabakaların teknik toplantısı, kura çekimi ve uygulanacak fikstür modeli
müsabakadan bir gün önce yapılacaktır. Teknik toplantıda malzeme kontrolü
yapılacaktır (Sopa, Kask, Catcher Kıyafeti, Pitcher Maskesi) ve tüm ekipmanlar
yetkililer tarafından bandrollenecektir. Bandrolsüz ve onaysız malzemeler ile
takımlar maça çıkamayacaklardır.
1.2 Açılış töreni sadece 1. Etap başlangıcında yapılacaktır. Lige katılan kulüpler açılış ve
kapanış seremonisine katılmak zorundadırlar. Seremoniye katılmayan kulüpler
turnuvaya katılmamış kabul edilecek ve bir sonraki Türkiye Etaplı 10-12 Yaş
Küçükler Beyzbol Ligine kabul edilmeyecekler ve aldığı başarı varsa tescil
edilmeyecektir.
1.3 Tüm takım temsilcilerinin teknik toplantıya katılımı zorunludur. Herhangi bir
sebeple teknik toplantıya geciken ya da katılamayan takımlar müsabakaya
katılamazlar.
1.4 Kafile sorumluları kafile listelerini, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince düzenlenen
Valilik oluru, kafilenin seyahat sağlık sigortasını, sporcu lisanslarını, fotoğraflı kimlik
veya yerine geçen resmi evrak (zarf içinde) ile birlikte teknik toplantıda hazır
bulundurmalıdır. Toplantıda kayıt işlemlerinin kontrolünün tamamlanmasının
ardından kura çekimine geçilecektir.
1.5 Takımlar müracaat sayıları dikkate alınacak olup, grup veya elemeli sistemine teknik
komite karar verecektir.

1.6 Takımlara 1. Etap öncesi yapılacak olan Teknik Kurul toplantısı sonunda federasyon
yetkilileri tarafından 3’er top hibe edilerek tüm sezon boyunca kullanmaları
istenecektir. Takımlara hibe edilen topların kaybolması, patlaması ve bunun gibi
sebeplerden eksilmesi halinde aynı teknik özelliklere sahip topu temin etmeleri
takımlardan istenecektir.
MADDE 2- GENEL KURALLAR:
2.1 Etaplı ligde WBSC Beyzbol 0yun Kuralları temel alınır.
2.2 Kulüplerin sporcuları lisanslı olmak zorunda olup, lisanssız sporcu oynatan
takımlar tespit edilir ise liglerden ihraç edilir ve federasyon disiplin kuruluna sevk
edilir.
2.3 Maç esame listesindeki oyuncu ve antrenörler dışında sahada kimse bulunamaz.
Takımlar sahada 9 savunma sporcusu ve antrenörü ile zamanında hazır
bulunmalıdır. Müsabaka esnasında 9 savunma oyuncusu 8 oyuncuya düşmesi
durumunda (mazeretine bakılmaksızın) hükmen yenilmiş sayılır.
2.4 Turnuva Teknik Heyeti 3 kişiden oluşur: Merkez Hakem Kurulundan 1 kişi,
Teknik Kuruldan 1 kişi, Federasyon Temsilcisi 1 kişi. Heyet turnuva boyunca
talimatların uyulması, itirazların değerlendirilmesi, talimatların dışındaki
durumların karara bağlanması ile ilgili konularda yetkilidir.
2.5 Lige katılan takımlar oyun için gerekli olan kask, şapka, sopa, eldiven ve tutucu
koruyucuları yeterli sayıda olacak şekilde turnuvaya geleceklerdir, takımlarda
bulunması gereken malzemeler 9 oyuncu eldiveni, 1 pitcher (atıcı) eldiveni, 2
Beyzbol sopası, 1 catcher (tutucu) takımı, 5 hücum kaskıdır. Malzemeleri eksik
kulüpler maçlara alınmayacaktır. Savunmadaki takım kesinlikle şapka ile sahaya
çıkacaktır.
2.6 Takımlar sahada 1 yabancı oyuncu olmak kaydıyla, maç kadrolarında 2 yabancı
oyuncu bulundurabilirler.
2.7 Oyun içerisinde oynayan oyuncuların gerekli donanımlarla sahaya çıkmasından
ve güvenliklerinden kulüpler sorumludur. Sahada kasksız olan sporcunun kendisi
ve antrenörü Merkez Hakem Kurulu tarafından verilecek cezayı kabul eder.
(Catcher kaskı, iç saha oyuncuları maskesi, pitcher kaskı ve maskesi)
2.8 Federasyon, faaliyet programının daha verimli işlemesi amacı ile maç tarihlerini
düzenleme hakkına sahiptir.
2.9 Beyzbol branşında takımlar 2020 etaplı liginde sahada 2. Kademe Beyzbol
antrenörünün yanında kulüp bünyelerinde 1.kademeli Beyzbol antrenörü
bulundurabilir ve 1. Kademeli Beyzbol antrenörleri takımın başında yer alabiliriler.
(Not: Sezon başında takımlar mutlaka 2.Kademe Beyzbol Antrenör belgesine sahip
antrenörle sözleşme yapmak zorundadır. Bir antrenör sadece bir kulüple sözleşme
yapabilir.

MADDE 3- KIYAFET KURALLARI:
3.1 Tüm oyuncular karşılaşmalarda forma giymek zorundadır. Formalar numaralı
(1-99) olmak zorundadır, bir oyuncu turnuva boyunca aynı numara ile maçlara
çıkar. 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.
3.2 Turnuvaya katılan takımlar karışıklık olamaması için kulüplerinin tüzüklerinde
bulunan kendi renklerinde ve her sporcunun sırtında, lisansında yazan ad veya
soyadı yazılı olacak şekilde sahaya çıkmalıdır. Oynanan etapta forma numarası
bütün etap boyunca aynı sayı olmalıdır. Aksi halde tespitinde o sporcu maça
sokulmayacak, maç içinde ise maçtan çıkarılacaktır. Müsabaka sırasında iki takımın
forma renklerinin çakışması halinde, formanın ana rengini lig başvuru sırasında önce
bildiren kulübün bildirdiği renkte önceliği vardır.
Örneğin; X takımındaki y kişisinin 1 adet beyaz ve 1 adet siyah forma bulundurması
gerekmektedir. Her iki formanın da numaraları aynı olmak zorundadır. (Beyaz
forma “5” ise siyah forma da “5” olmak zorundadır.)
3.3 Kulüpler federasyondan izinsiz formalarında herhangi bir firma logosu vb.
reklam içeriği kullanamazlar. Kullanabilmeleri için öncesinde izin almaları gerekir.
MADDE 4- SAĞLIK:
Müsabakaların yapılacağı yerde sağlık ve güvenlik tedbirleri Federasyon
tarafından sağlanacaktır. Türkiye Ragbi Federasyonu çatısı altında
gerçekleştirilen müsabakalarda, Sağlık kurulu tarafınca, müsabakalara katılan
kulüpler tarafından kura çekimi öncesi ve her maç öncesi, en az bir adet sağlık
çantasının hazır bulundurulmasına; bu çanta içeriğinin uygun şekilde hazırlanmış
olmasına ve çantanın federasyon yetkilisince kontrol edilmesine, buna müteakip
müsabakaların başlatılmasına karar verilmiştir.
Sağlık kurulunun belirlediği, aşağıda yazan listenin sağlık çantasında bulunması
zorunludur.

SAĞLIK ÇANTASI İÇERİĞİNDE YER ALMASI GEREKENLER;
-2 adet kullanıma hazır bulundurulan sıcak soğuk jel kompres 13x27cm

-1 adet elastic bandaj 8cmx3,5m
-1 kutu steril gaz kompres 25 adet 7,5x7,5cm
-1 adet elastic sabitleme bandı 10x10cm
-1 adet makas 16cm
-5 adet yara bandı
-1 adet alkollü acil durum antiseptiği 100ml
-1 adet %10 povidoniyodinantiseptic solüsyon 100ml
-1 adet tıbbi turnpike
-1 kutu 20 tablet 500mg parasetemol içeren ağrı kesici
-1 adet kinesiotapegold ağrı bandı 5x5cm
-1 adet etofenematnonstereoidantienflamatuar içeren topical sprey 100mg/ml
-1 kutu steri-strip bant 6 adet 6mm x100 mm
MADDE 5-SAHALAR:
5.1 Beyzbol Etaplı 10-12 Yaş Küçükler Ligi müsabakaları, TRF tarafından uygunluğu tescil

edilen sahalarda oynanır. Kapalı alanda müsabaka yapılamaz.
5.2 Takımların İdari veya Teknik Sorumluları, en geç müsabakadan 30 dakika önce isim
listelerini imzalar ve TRF tarafından ataması yapılmış müsabakayı yönetecek hakemlere
teslim ederler.
Müsabakalarda, isim listesinde yer alan yedek oyuncular dışında Tertip
Komitesine isimleri önceden bildirilmiş olması koşuluyla, her takıma mensup aşağıdaki
görevlilerden en fazla üç kişi sahaya girebilir:
5.A 1 Teknik Sorumlu ve/veya 1 Antrenör
5.3

5.B 1 İdari Sorumlu
5.C Doktor ve/veya 1 Masör ve/veya 1 Fizyoterapist

5.4 Karşılaşmalarda yer alacak basın mensupları, federasyon akreditasyonuna bağlı
olarak saha kenarında bulunabilir. Saha kenarında belirtilen kurallara uymayan takımlar
uyarı cezası alırlar tekrarında ise disipline sevk edilirler.

MADDE 6- DOPİNGLE MÜCADELE VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR:
6.1 Ulusal Dopingle Mücadele Programı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dopingle
Mücadele Komisyonu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi arasında 24.05.2011 tarihinde imzalanan protokole dayanarak
kurulmuştur. Dopingle Mücadele Komisyonu, bu protokol uyarınca “bağımsız
Dopingle Mücadele Kuruluşu” olarak hareket etme niteliğinde olup aşağıda belirtilen
konularda gerekli yetki ve sorumluluğa sahiptir: Doping kontrolü konusunda
planlanma, koordinasyon, uygulama, izleme ve yenilikleri takip etme, İlgili diğer
ulusal kurum, kuruluş ve diğer Dopingle Mücadele Kuruluşları ile işbirliği yapma,
Diğer Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşları ile karşılıklı Doping Kontrolleri
yapılmasını teşvik etme, Dopingle mücadele araştırmalarını destekleme, Maddi
destek sağlanan herhangi bir Sporcuya ya da Sporcu Destek Personeline, herhangi
bir dopingle mücadele kuralını ihlal etmiş olmaları durumunda, Sporcunun ya da
Sporcu Destek Personelinin spordan men edildiği dönemde bu maddi desteğin
tümünü ya da bir kısmını kesme, Her bir doping vakasında, Sporcu Destek
Personelinin ya da diğer Kişilerin de olayın içinde olup olmadığını araştırmak da
dahil olmak üzere kendi sorumluluk alanına giren konularda, dopingle mücadele
kurallarının ihlal edilip edilmediği konusundaki bütün potansiyel gelişmeleri sıkı bir
şekilde takip etme, Dopingle mücadele ile ilgili bilgilendirme ve eğitim
programlarının planlanma, uygulama ve izleme.
Kapsam İşbu Dopingle Mücadele Talimatı, Dopingle Mücadele Komisyonu
tarafından, Türkiye’deki her Ulusal Federasyon ve Ulusal Federasyon çatısı altındaki
sportif faaliyetlerin her katılımcısına o katılımcının Ulusal Federasyonlara üyeliği,
Ulusal Federasyonlar nezdindeki akreditasyonu ya da onların organize ettikleri
faaliyetlere ya da Turnuvalara katılımlarına ilişkin olarak uygulanır. Türkiye’deki bir
ulusal federasyonun Sporcusu olmayan ve Dopingle Mücadele Komisyonu kayıtlı
Doping Kontrolleri havuzunun bir parçası olmanın gerekliliklerini yerine getiren
herhangi bir Kişi, mutlaka kendi Ulusal Federasyonunun Sporcusu olmalıdır ve
uluslararası müsabakalara ya da kendi ulusal federasyonunun düzenlediği
müsabakalara katılmadan en az on iki (12) ay önce Doping Kontrolleri yaptırmak
için hazır bulunmalıdır. Bu Dopingle Mücadele Talimatı, Dopingle Mücadele
Komisyonu ‘nun sonuç değerlendirme yetkisine sahip olduğu bütün Doping
Kontrolleri için geçerli olacaktır.
6.2 TALİMATININ UYGULANMASI
Talimatın Ulusal Spor Federasyonları için uygulanması
6.2.1 Ulusal Spor Federasyonları işbu Dopingle Mücadele Talimatı ‘nı kabul edecek
ve bu talimatı ya doğrudan ya da atıfta bulunma suretiyle kendi temel yönetmelikleri
ve/veya talimatları içine dahil edeceklerdir. Böylece bu talimatı spor kurallarının ve
üyeleri ile katılımcıların tabi olduğu haklar ve yükümlülüklerin bir parçası haline
getireceklerdir.

6.2.2 İşbu Dopingle Mücadele Talimatı‘nın katılımcılar için uygulanması, Ulusal Spor

Federasyonları ile bunların üyeleri ya da katılımcıları arasında, federasyonun
kurallarına göre spor faaliyetlerine katılmayı kabul etmeleri yoluyla kurulmuş olan
üyelik yükümlülüklerine dayanmak Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Dopingle
Mücadele Komisyonu Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı 23 Eylül 2011 4 [Madde
1.1.2 ile ilgili açıklama: Herbir ulusal federasyonun çıkardığı üyelik kartı/lisans
belgesinin üzerine, o kart hamilinin Dopingle Mücadele Komisyonu ve ilgili
uluslararası federasyonun Dopingle Mücadele Kuralları ile bağlı olduğuna dair bir
ibare eklemek ve bu kart hamilinin de bunu kabul ettiğini kart üzerindeki imzası ile
göstermesi pratik bir uygulama olabilir).
6.2.3 Ulusal Spor Federasyonları, Hükümetten, resmi bütçeden ya da Türkiye Milli
Olimpiyat Komitesi’nden maddi ya da diğer türde bir yardım almanın bir koşulu
olarak, ilgili yaptırımların bireylere uygulanması dahil olmak üzere, Ulusal Dopingle
Mücadele Programı ve İşbu Dopingle Mücadele Talimatı’nın ruhunu ve şartlarını
kabul edecek ve bunlara riayet edecek ve Dünya Dopingle Mücadele Kurallarına
uygun olarak, ilgili Uluslararası Federasyonun kurallarına tabi olmayan bütün
dopingle mücadele konularında Dopingle Mücadele Komisyonu ve yargı
makamlarının yetkilerine riayet edecek ve onlarla işbirliği yapacaktır. [Madde 1.1.3
ile ilgili açıklama: Dopingle Mücadele Kuruluşları, ulusal federasyonun dopingle
mücadele politikalarının kabul edilmesi ve uygulanmasının hükümet ve/veya Milli
Olimpiyat Komitesinden finansal ya da başka türde bir yardım almanın bir ön-şartı
olmasını sağlamak için hükümetleri ile işbirliği içinde çalışmaları yönünde teşvik
edilir.]
6.2.4 Ulusal Spor Federasyonları, İşbu Dopingle Mücadele Talimatı’nı kabul etmek

ve bu talimat hükümlerini kendi mevzuatları ve spor kuralları içine dahil etmek
suretiyle Ulusal Dopingle mücadele programının uygulanması için Dopingle
Mücadele Komisyonu’nun yetki ve sorumluluğunu tanımış ve Dopingle Mücadele
Komisyonu’nu Doping Kontrollerini gerçekleştirmek konusunda yetkili kılmış
olmaktadır ve buna bağlı olarak Ulusal Spor Federasyonlarının üyeleri ve
katılımcıları da bu yetki ve sorumluluğu tanımış olmaktadırlar. Uluslararası
federasyon ve Dopingle Mücadele Komisyonu, Dünya Dopingle Mücadele
Kurallarında öngörülen şekilde, birbirlerinin yetki ve sorumluluğuna saygı
gösterecektir.
6.2.5 Ulusal Spor Federasyonları, İşbu Dopingle Mücadele Talimatı’nı kabul etmek

ve bu talimat hükümlerini kendi mevzuatları içine dahil etmek suretiyle hem
kendilerini hem de kendi yetki alanı içinde ya da kontrolü altında bulunan ya da
kendi mevzuatına ya da spor kurallarına tabi olan Sporcuları da işbu Dopingle
Mücadele Talimatı’na tabi hale getirmiş olmaktadır. Ulusal Spor Federasyonları işbu
Dopingle Mücadele Talimatı’na uygun olarak alınan kararlara, özellikle de
Sorgulama makamlarının kararlarına uymayı kabul ederler. Buna bağlı olarak,
Federasyonların üyeleri ve katılımcıları da, bu keyfiyet ve mutabakatı, işbu talimatta
öngörülen temyiz haklarına tabi olarak Kabul ederler. Takımlar müsabaka esnasında
doping kontrolü için gelen sağlıkçılara istenilen tüm bilgileri anında vermek
zorundadır.

6.3 Lige katılacak olan tüm antrenörlerin aşağıda belirtilen linkten ‘Dopingle
Mücadeleyi Kavrama Çevrimiçi’ eğitimini tamamlayıp, sertifika almaları zorunludur.
Eğitim Linki: https://tdmk.triagonal.net/online/login/signup.php
Takımlar müsabaka esnasında doping kontrolü için gelen sağlıkçılara istenilen tüm
bilgileri anında vermek zorundadır.

MADDE 7-KUPA MADALYA VE ÖDÜLLER:
7.1 TRF tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, Etaplı Beyzbol 10-12 Yaş
Küçükler Ligi Müsabakaları sonunda birinci, ikinci ve üçüncü olan takıma kupa
ve madalyalar verilir.
7.2 Kupaların ve madalyaların tasarımına ve üretimine TRF karar verir.
7.3 Kupa töreni organizasyonu TRF tarafından yapılır.
7.4 Kulüpler TRF’nin belirleyeceği organizasyon kurallarına uymak ve kupa
törenine katılmak zorundadırlar.
7.5 Her takıma en fazla 15 adet madalya verilir.
7.6 Lig sonunda oluşturulan komite tarafından seçilen en centilmen sporcuya, en
teknik oyuncuya, seçilen 3 hakeme ve en değerli antrenöre ödül verilir.
MADDE 8-TERTİP KOMİTESİ:
Tertip Komitesi aşağıdaki gibidir:
8.1 Türkiye Ragbi Federasyon Temsilcisi
8.2 Türkiye Ragbi Federasyon Gözlemcisi
8.3 TRF İl Temsilcisi
8.4 TRF Spor Dalı Temsilcisi veya TRF tarafından görevlendirilen bir kişi.
MADDE 9-SPONSORLUK VE GİŞE GELİRLERİ:
9.1 Sponsorlardan ve ticari hakların satışından ve benzeri yollardan elde

edilecek gelirler, TRF’ye aittir.
9.2 Saha içindeki reklam alanlarının gelirleri TRF ye aittir.
9.3 TRF’ ye tahsis edilen sahalara tahsis eden Kulüp veya kuruluşlar, tesislerin
içerisinde veya çevresinde, müsabakaların öncesinde, esnasında veya sonrasında
Etaplı Lig Sponsoru tarafından yapılacak tanıtım amaçlı her türlü etkinliğin ve
TV çekiminin sorunsuz bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamakla yükümlüdür.
9.4 Sporcu formları için sponsorluk anlaşması yapma yetkisini Türkiye Ragbi
Federasyonu’na bırakmayı kabul eder.
MADDE 10- TİCARİ HAKLARI:
Etaplı Beyzbol 10-12 Yaş Küçükler Ligi müsabakalarına ilişkin yayın hakları, bütün
diğer ticari haklar ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili Kanun Hükmünde
Kararnamelerden doğan fikri ve sınai haklar TRF’ye ait olup, bu hakların üçüncü
kişilere pazarlanması, satışı ve lisanslanmasına münhasıran TRF Federasyon Başkanı
ve Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE11- OYUN KURALLARI:
11.1 Hakemler: Merkez hakem kurulunun atayacağı hakemler maçları yönetir.
11.2 Takımlar oynayacakları maçlardan 15 dakika önce sahada hazır bulunmalıdırlar.
11.3 Takımlar isim listelerini 30 dakika önceden masa hakemlerine teslim etmek
zorundadır.
11.4 Oyuncu değiştirme kuralı: Daha önce oyundan çıkmış oyuncu sahaya ancak
daha önce yerine sahaya alınmış oyuncunun yerine geçerek girebilir.(eşleşmiş
oyuncu durumu)
11.5 Maç Süreleri:
a) Etaplı Beyzbol (10-12) yaş kategorisinde 60 dakika ya da 3 devre (inning),
durumlarından herhangi biri önce gerçekleştiğinde maç sonlandırılır.
b) Müsabaka saatinde hazır bulunmayan takımlar 10 dakika beklenir, halen sahaya
çıkmamışsa o maç için hükmen yenik sayılır.
11.6 Hükmen yenilgi: Hükmen yenilgi alan takım oynadığı kategorinin inning sayısı
kadar sayı ile yenilmiş sayılırlar.
11.7 Takımlar arasında ana puan tablosunda averaj yedikleri sayıya bakılır.
11.8 Türk Beyzbolu’nun oyun mantığının ve sporcunun oyun zevkinin farkına
varması ve tüm oyunculara eşit fırsat doğması amacı ile inning içindeki sayı farkları
dünya ülkelerinde bulunan örneklerden yola çıkılarak aşağıya çekilmiştir. Merci
Rule: Tablo 1 ‘de belirtilen sayı farkları ininingi sonlandırır.
KATEGORİ

İNNİNG

10-12
Yaş
Gurubu

3

1.İNNİNG
Hücum takımı 4 sayı
kazandığında hücumsavunma yer değişir.

2.İNNİNG
Hücum takımı 4 sayı
kazandığında hücumsavunma yer değişir.

3.İNNİNG
3 eleme olana
kadar oyun
devam eder.

*Final müsabakalarında, beraberlik durumunda uzatma devresi (inning ) oynanır.
*3. İnning dahil 12 sayı farka ulaşıldığında oyun biter.
11.9 Müsabakalarda galip gelen takım 3 puan alır, beraberlik durumunda 1 puan alır,
mağlup takım puan alamaz.
11.10 Müsabaka esnasında atıcının en fazla 2 inning atış yapmasına müsaade edilir.
(Atıcı inningde bir atış dahi yapsa inning hakkını tamamlamış sayılacaktır)
11.11 Beraberlik durumunda tüm inninglerdeki toplam eleme sayısı fazla olan takım
lehine müsabaka sonlandırılır. Müsabakalarda beraberlik durumunda uzatma inningleri
oynanmaz.
11.12 Müsabakalar yumuşak topu ile oynanır.

11.13 Saha Ölçüleri ve Maç Süreleri Tablosu:
BEYZBOL
YAŞ KATEGORİSİ KALELER ARASI ATICI-TUTUCU
ARASI
10-12 YAŞ
18:29 M
14:02 M

MAÇ SÜRELERİ
3 İnning ya da 60 dakika

11.14 Takımlar, maçlardaki kural ihlali durumlarındaki itirazlarını maçın
başhakemine time alarak itirazda bulunur, sonuç ‘time’ süresinde müsabaka
başhakem tarafından karara bağlanır.

11.15 Atıcı her hücum oyuncusuna 4 ball atış yaptığında; hücum takım antrenörü
tarafından kalan strike sayısı kadar vurucu oyuncuya yandan top atılır. Atıcı strike
atış yapamamışsa antrenör yandan 3 atış yapar. Bir strike atış yapmışsa yandan 2
atış yapar 2 strike atış yapmışsa yandan 1 atış yapar. Kalan strıke sayısı kadar
antrenör tarafından yandan atılan topa vuruş yapamazsa vurucu oyuncu elenir.
11.16 Antrenör tarafından yandan yapılan top atışlarında top antrenörün elinden
çıkmadan kaledeki hücum oyuncuları kalelerini terk edemezler. Ayrıca savunma
oyuncusu olan atıcıda antrenörün elinden top çıkıncıya kadar atış alanını terk
edemez. Kural ihlalini yapan hücum takım oyuncuları elenir, savunma oyuncusu
atıcı kural ihlali yaparsa hücum takımı bir kale ilerler. (BOLK)
11.17 Antrenör tarafından yandan top atışlarında bant yapılamaz. Bu kuralın ihlali
durumunda hücum oyuncusu bir vuruş hakkını kullanmış sayılacaktır.

MADDE 12-ÖDEMELER VE MALİ KONULAR
12.1 Etaplı lige katılan takımlara 12 sporcu,1 antrenör ve 1 idareci olmak üzere,
kanuni ulaşım giderleri, kanuni harcırahları, kafilelerin katılım sağladığı il ve faaliyet
alanı arası belediye rayiç bedeli temel alınmak kaydı ile genel klasmanda ilk 5’e
giren takımlara tüm etapların ödemesini sezon sonu finalinin ardından yapılır.
Federasyon etap sayısını gerektiği takdirde arttırmak ya da düşürmek ile yetkilidir.
12.2 Lige katılacaklarını taahhüt eden takımlar fikstür çekildikten sonra ve diğer
etaplarda ligden çekilmesi ve takımların lig maçlarına çıkmamaları halinde takımlar
10.000,00 TL para ile cezalandırılır. Ligden çekilen takımın kulübü ilgili branşta ve
ilgili kategoride bir daha o kulüple Türkiye Ragbi Federasyonunun faaliyetlerine
katılamaz.
12.3 Aşağıdaki ekli listede yer alan, 2019 liginde bulunan mevcut takımlar dışında
ilgili yaş kategorisine dahil olmak isteyen kulüpler, Federasyon hesabına ( TEB
Bankası TR 95 0003 2000 0000 0061 1787 30 numaralı hesabı) asgari ücretin 1,5
katı kadar ücret yatırmak şartı ile lige başvurabilir.
Ligimizde bulunan takımlar:
1- BURSA ALTERNATİF SK
2- ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ SK

MADDE 13-DİĞER HÜKÜMLER VE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
13.1 Bu reglaman, Türkiye 10-12 Yaş Küçükler 2020 Beyzbol Etaplı Ligi ile ilgili
düzenleme ve kuralları kapsamaktadır. Bu reglamanda yer almayan konular
hakkında karar verme yetkisi Beyzbol Teknik Kurulu ve Beyzbol MHK Başkanlığının
önerisi ile Ragbi Federasyon Başkanlığına aittir.
13.2 Lige katılacak olan kulüpler Federasyon tarafından hazırlanmış olan
reglamanlara, Federasyonca hazırlanmış olan taahhütnameye ve teknik kurulca
alınmış kararlara uymak zorundadır.
13.3 Taahhütnameyi ve istenilen diğer evrakları belirtilen tarihe kadar
Federasyona iletmeyen kulüpler lige dahil edilmeyeceklerdir.

MADDE 14- MÜSABAKA SONUÇLARININ TESCİLİ
Düzenlenen müsabakaların sonuçları, TRF tarafından tescil edilmeden geçerli
sayılmaz.

MADDE 15- YÜRÜRLÜK
Bu reglaman TRF web sayfasından yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Türkiye Ragbi Federasyonu Teknik Kurul Başkanlığı

