
  

		
TÜRKİYE RAGBİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 

SOFTBOL LİG MUSABAKA TALİMATI  
  

   Türkiye Softbol 2. Lig müsabakaların 2. Etap Müsabakaları 2-3 Temmuz 2018 tarihlerinde 
OSMANİYE, Cevdetiye ‘de yapılacaktır.   

  

TEKNİK TOPLANTI VE MÜSABAKALARIN BAŞLAMASI:   
  

1. Müsabakaların 1.etap tan çıkan takımlardan oluşmaktadır.  
2. Müsabakaların teknik kurul toplantıları, müsabakalar öncesi sabah 09.00’da yapılacaktır.  
3. Müsabakaya katılmayan takımlar ligden düşürülecektir.   
4. Kafile sorumluları kafile listesi ile birlikte teknik toplantıda hazır bulunmalıdır. Toplantıda 

kayıt işlemlerinin kontrolünün tamamlanmasının ardından kura çekimine geçilecektir.  
5. 2017-2018 Lig sezonu Federasyona isimlerini bildiren vizeli lisanslı sporcular ile akredite 

edilmiş antrenör katılabilecektir.    
6. 2. Etap maçları 4 lü final ve tek devreli olacaktır. 

   
GENEL KURALLAR:   
  

AMAÇ: Bu talimatın amacı Türkiye Ragbi federasyonu Softbol branşında liglere kalan 
takımların kulüpler arasında yapılacak bütün resmi ve özel müsabakaların yönetimi ve 
meydana gelecek her türlü itirazın karara bağlanması ile kulüpler ve kulüp mensupların 
uyması gereken kuralların belirlenmesinde bu talimat hükümleri uygulanır.  
  
DAYANAK: Bu talimat 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 maddesi 19/07/2012 tarihli ve 28358 sayılı resmi gazetede 
yayımlanan bağımsız Özerk Spor Federasyonlarının çalışma usul ve esasları hakkında 
yönetmelik hükümleri yürürlüğüne giren Türkiye Ragbi federasyonun ana statü madde 12 
dayanılarak hazırlanmıştır.  

1. Şampiyonada aşağıdaki talimat uygulanacak olup, burada yer alamayan konularda ISF 
Softbol Oyun Kuralları temel alınır.    

2. Şampiyonaya takımlar 12 sporcu, 1 Antrenör, 1 Kulüp yönetim kurulu kararı ile 
yetkilendirilmiş herhangi bir kişi katılır. (Takım sayısı 6 savunma oyuncu altına düşerse 
hükmen mağlup ilan edilir.) 

3. Kulüpler Liglere Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden tasdik edilmiş asıl listeleri 
ile gelecektir. Onaylı kafile listesini getirmeyenler başvuru yapmış olsalar bile müsabakaya 
alınmayacaklardır.   

4. Kulüplerin sporcuları lisanslı olmak zorunda olup, 2017-2018 dönemi vizesi almış lisanslı 
sporcular müsabakalara dâhil edilecektir. Lisanssız sporcu oynatan takımlara  

  Federasyon tüzüğüne göre cezai işlem yapılacaktır.   
5. Antrenörler Şampiyonada kulüplerin federasyona bildirdikleri farklı kategorilerde takımların 

başında sahaya çıkabilirler.   
6. Maç esame listesindeki oyuncu ve antrenörler sahada bulunabilirler. Liste harici kimse 

sahada bulunamaz.    
7. Turnuva kategorileri Softbol +16 yaş Oyuncular bir üst yaş kategorisinde oynayabilirler.   
8. 2017-2018 Sezonunda 2. Lig puan tablosunda A ve B gruplardan  2 takım finallere kalır. 

Çapraz eşleşerek 2. Ligde şampiyon olan takım 1. Lige çıkar.  



  

  
  
Turnuva Teknik Heyeti: Heyet 3 kişiden oluşturulur. 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.   

  
KIYAFET KURALLARI:   

a-Tüm oyuncular karşılaşmalarda forma giymek zorundadır. Formalar numaralı 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 ve/veya kulüpler disiplin kuruluna sevk edilir.  
 b-Federasyondan izin almadan forma üzerinde reklam bulunduramazlar. 
 c-Şampiyonaya katılan takımlar oyun için gerekli olan kask, sopa, eldiven ve tutucu 
koruyucuları yeterli sayıda olacak şekilde turnuvaya geleceklerdir.  
  
9. Takımlar kadrolarında 4 yabancı oyuncu bulundurabilir, maçta aynı anda 2 yabancı oyuncu 

oynatabilir.   
10. 1 Etap maçına katılmayan 2. Lig takımları direk Ligden düşer.  
11. Takımlar etap müsabakalarına en az 9 sporcu en fazla 12 sporcu bir antrenör ile 

katılabilirler. Bir sporcu aynı turnuvada sadece bir yaş gurubunda oynayabilirler.  
  

OYUN KURALLARI:    
1. Hakemler: Merkez hakem kurulunun atayacağı hakemler maçaları üç lü sistemle yönetirler.   
2. Takımlar oynayacakları maçlardan 15 dakika önce sahada hazır bulunmalıdırlar. Ve line up 

listelerini hakemlere teslim etmek zorundadır.   
3. Oyuncu değiştirme kuralı: Daha önce oyundan çıkmış oyuncu sahaya ancak daha önce 

yerine sahaya alınmış oyuncunun yerine geçerek girebilir. (Eşleşmiş oyuncu durumu)   
4. Maç Süreleri:    

a) Softbol 16+ yaş kategorisinde 60 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 16+ yaş kategorisinde 60 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.   

5. Hükmen yenilgi, hükmen yenilgi alan takım oynadığı kategorinin inning sayısı kadar sayı ile 
yenilmiş sayılırlar. Takımlar arasında averaj yedikleri sayıya bakılır.   

6. Lig e kalan takımlar grupları yapılarak puan usulü ile derecelendirilir. Eşitlik durumunda genel 
averaja bakılır. Eşitlik yine bozulmazsa kendi aralarındaki maça bakılır. Eşitlik devam ederse 
kura çekilir.  

7. Takımlar, maçlardaki kural ihlali olarak değerlendirdikleri durumları, itirazlarını turnuva 
heyetine kulüp yetkilisi tarafından dilekçe ile ve federasyona   500TL yatıracaklardır. İtirazları 
haklı görülürse ödeme iade edilecek, itiraz geçerli olmazsa iade yapılmayacaktır.   

 
 
PUANLAMA USULLERİ VE OLUŞUMU:  



  

  
a- Lige kalan takımlar puan esasına göre derecelendirilir, Galibiyete 2 puan Mağlubiyete 1 puan 

verilir. Eşitlikte ise 6. madde geçerlidir.  
b- Lig de takımlar 3 Etaplı gurup şeklinde olacaktır. Müsabakalar lig şeklinde her takımın kendi 

arasında oynayacağı lig müsabakası şeklinde yapılacaktır. Müsabakalar sonucunda her guruptan 
2 takım bir üst tura yükselecektir. Bir üst turda takım gurup sayıları 6 olup olacaktır.   

c- Müsabakalar sonucunda puan eşitliği durumunda öncelikle takımlarım kendi aralarında yapmış 
oldukları müsabaka sonucuna bakılır, burada da eşitlik durumunda genel averaja bakılır. Puan 
Eşitlik durumu devam ediyorsa almış olduğu sayı üstünlüğüne bakılır. Puan Eşitlik durumu 
devam ediyorsa verilen sayıya bakılır.  

d- Müsabakalarda galip gelen takım 2 puan alır, mağlup takım 1 puan alır.  

LİG TAKIMLARI  
  
 2. LİG TAKIMLARI  

 SOFTBOL PUANLAMA ESASLARI     

TAKIM  1.  
MAÇ  

2.  
MAÇ  

3.  
MAÇ  PUAN  İKİLİ  

AVERAJ  
GENEL 

AVERAJ  
ALMIŞ O. 

SAYI  
VERİLEN 

SAYI  
1.OSMANİYE ATILGAN S.K.        4   6  39   33 
2.SAMSUN ÇARŞAMBA S.K.        5   -1  29  30 
3.ORDU FATSA S.K.        3   -31   8 39  
4.ORDU TURUNCU 
TURKUAZ SSSK 

      6    25  35  10  

                 
  

2. LİG TAKIMLARI  
 SOFTBOL PUANLAMA ESASLARI     

TAKIM  1.  
MAÇ  

2.  
MAÇ  

3.  
MAÇ  PUAN  İKİLİ  

AVERAJ  
GENEL 

AVERAJ  
ALMIŞ O. 

SAYI  
VERİLEN 

SAYI  
1.EDİRNE KÜLTÜR S.K.        1   -4  4   8 
2.EDİRNE RUMELİ S.K.        2    +4  8 4  
                 
                 
                 

 
2.ETAP FİNAL TAKIMLARI 

TAKIM  1.  
MAÇ  

2.  
MAÇ  

3.  
MAÇ  PUAN  İKİLİ  

AVERAJ  
GENEL 

AVERAJ  
ALMIŞ O. 

SAYI  
VERİLEN 

SAYI  
ORDU TURKUAZ SK                 
SAMSUN ÇARŞAMBA SK                 
EDİRNE RUMELİ SK         
EDİRNE KÜLTÜR SANAT D.         
         

Sayı Farkı Kuralı: (Mersi Rule): Aşağıda belirtilen sayı farkları maçı sonlandırır.  
a) Tüm İnning’lerde sayı farkı 10 olduğunda maç sona erdirilir.  

b-3 İnning üst üste alan takım maçı kazanmış sayılır.  
  



  

   
SAHA ÖLÇÜLERİ VE MAÇ SÜRELERİ TABLOSU:   

  
  SOFTBOL  

YAŞ KATEGORİSİ  KALELER ARASI  ATICI-TUTUCU ARASI  MAÇ SÜRELERİ  
    
    

U 16+ YAŞ  24 M  16.20 M  7nning ya da 60 dakika  
   
   

 
b) Softbol U12 2005-2006-2007-2008- ve Sonrası doğum tarihli olanlar müsabakalara veli 

izin belgesi ile katılabilirler.  
c) Softbol U15 2005-2004-2003-2002 doğumlu sporcular,  
 
 
 
   

MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖDÜLLER:   
a) Lig müsabakalarında seyahat kanununa göre takımlar yarışmaya geleceklerdir.  
b) Harcırahları federasyon tarafından ödenmeyen takımların harcırahlarının imkanlar 

ölçüsünde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından karşılanacaktır.  
c) 2.Lig’de dereceye giren takımlara kupa sporculara ise madalya verilecektir.   
d) Final Müsabakaları ardından ilk dörde girecek takımların yol masrafları federasyon 

tarafından karşılanır. (Not: İlk Dörde giren takımların sadece final maçı için yol masrafları 
karşılanır.) 

 
DİĞER HÜKÜMLER:   

a) Ligden çekilmek isteyen kulüpler Federasyona resmi bildirimlerini evrak@trf.gov.tr mail 
adresine yapmak durumundadır.  

b) Türkiye Ragbi Federasyonu Müsabaka yer ve tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar.  
c) Bu talimat, Türkiye Ragbi Federasyonu lig yönergesi ve müsabaka talimatı ile ilgili 

düzenleme ve kuralları kapsamaktadır. Talimatta yer almayan hususlarda Federasyon 
başkanı yetkilidir. 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



  

 
TÜRKİYE RAGBİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI  

SOFTBOL LİG MUSABAKA TALİMATI TARAFIMIZDAN OY BİRLİĞİ İLE KABUL  
EDİLMİŞTİR  

  
NO  KULÜP ADI  YETKİLİ  İMZA  
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İbrahim AYDINLI   Erkan ELVEREN   Feridun ACAR 

Softbol Tek.Kur.Bşk.      MHK Başkanı         Softbol As Başkanı 

 

 

Murat PAZAN 

Federasyon Başkanı 


