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2023 SOFTBOL 16 YAŞ VE ÜZERİ 

ETAPLI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

REGLAMANI 

TANIMLAR 

GSB – Gençlik ve Spor Bakanlığı 

SHGM – Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

TRF – Türkiye Ragbi Federasyonu 

SOFTBOLAPP – TRF Uygulaması 

MHK– Merkez Hakem Kurulu 

SETŞ–16 Yaş ve üzeri Softbol Etaplı Türkiye Şampiyonası 

TK -Teknik Kurul  

WBSC -Dünya Beyzbol Softbol Konfederasyonu 

MADDE 1-GENEL KURALLAR VE HÜKÜMLER 

1.1. 16 yaş ve üzeri SETŞ 3 etaptan oluşacaktır. Etapların yapılacağı iller muhteliftir. TRF 

müsabaka yer, tarih ve etap sayısını değiştirme hakkına sahiptir. 

1.2. Müsabaka programının oluşturulması (Fikstürün) TRF’ce geliştirilmiş olan yazılım 

https://softbol.gov.tr/softbolapp ile sağlanır. SETŞ’ye başvuru yapan takımlar, algoritma ile 

eşlenir ve fikstür oluşturulur. 

1.3. https://softbol.gov.tr/softbolapp fikstürü belirlerken algoritma belirli kriterlere bağlı kalarak 

hakem atamalarının gerçekleşmesini sağlar. 

1.4. SETŞ’ye ait duyurular ve katılımcı listeleri ve ilan edilen takvim doğrultusunda  

https://softbol.gov.tr/softbolapp adresinden yayınlanacaktır. 

1.5. Katılacak kulüpler federasyon tarafından duyurulan tarihe kadar aşağıdaki bağlantıdan SETŞ 

başvurularını yapacaktır. Başvuru için gerekli bilgi, belge ve dokümanlar verilen linkte yer 
almaktadır. 

Kayıt Linki: http://www.softbol.gov.tr/sets-basvuru  

1.6.SETŞ’ye katılacak takımlar en az 9, en fazla 12 sporcudan oluşur. 

1.7. İl Dışı Çıkış Olur’unda; 3. maddede belirtilen sporcu ve Spor Kafileleri Seyahat Yönergesinde 
yer alan idareci- çalıştırıcı sayısından fazla kişi yer alamaz. 

Yönetmelik Linki :  

https://spor.gsb.gov.tr/public/OkulSporlari/2019/11/5/SPOR%20KAFİLELERİ%20SEYAHA

T%20YÖNERGESİ_637085734499878849.pdf  

https://softbol.gov.tr/softbolapp
https://softbol.gov.tr/softbolapp
https://softbol.gov.tr/softbolapp
http://www.softbol.gov.tr/sets-basvuru
https://spor.gsb.gov.tr/public/OkulSporlari/2019/11/5/SPOR%20KAFİLELERİ%20SEYAHAT%20YÖNERGESİ_637085734499878849.pdf
https://spor.gsb.gov.tr/public/OkulSporlari/2019/11/5/SPOR%20KAFİLELERİ%20SEYAHAT%20YÖNERGESİ_637085734499878849.pdf
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1.8. İl Dışı Çıkış Oluru Spor Kafileleri Seyahat Yönergesine göre düzenlenecektir. 

1.9.Yarışma alanına, sporcu ve çalıştırıcıdan başkasının girmesine izin verilmeyecektir. 

1.10. TRF ve kurulları gerekli gördüğü takdirde, spor dalı reglamanı ve yarışmalara dair diğer 
hususları değiştirmede yetkilidir. 

1.11.SETŞ WBSC Softbol Oyun Kurallarını temel alır. 

1.12.Kulüplerin sporcuları lisanslı olmak zorunda olup Resmi gazetede 14 Aralık 2019 

tarihinde yayınlanan Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği gereğince lisanslar 
Ocak 2023 yılı itibariyle alınmış ve lisansın üzerinde spor dalı olarak “Softbol” ibaresi 

bulunmalıdır. Lisanssız sporcu oynatan takımlar tespit edilir ise şampiyonadan ihraç 

edilir ve federasyon disiplin kuruluna sevk edilir. 

Yenilenen Sporcu Lisans Vize ve Transfer Yönetmeliği için: 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191214-3.htm 

1.13. Maç esame listesindeki oyuncu, yedek oyuncu ve antrenörler dışında sahada kimse 

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

bulunmalıdır. 

1.14.Takımlar sahada 1 yabancı oyuncu olmak kaydıyla, maç kadrolarında 2 yabancı oyuncu 

bulundurabilirler. 

1.15. Oyun içerisinde oynayan oyuncuların gerekli donanımlarla sahaya çıkmasından ve 

güvenliklerinden kulüpler sorumludur. 

1.16.Takımlar SETŞ’de sahada 2.kademe softbol antrenörünün yanında kulüp bünyelerinde 

1.kademe softbol antrenörü bulundurabilir ve 1. kademe softbol antrenörleri takımın başında

yer alabilir. (Not: Sezon başında takımlar mutlaka 2.kademe softbol antrenör belgesine sahip

antrenörle sözleşme yapmak zorundadır. Bir antrenör yalnızca bir kulüple, bir kulüp de

yalnızca bir antrenörle sözleşme yapabilir.)

DOĞUM TARİHLERİ 

Yaş Kategorisi 2007 ve öncesi (16 yaş ve üzeri) 

Terfi 2008 (15 yaş) / 2 oyuncu oynatılabilir. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191214-3.htm
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MADDE 2- TEKNİK AÇIKLAMALAR: 

2.1. Yarışmalarda kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takımlara 2’şer (ikişer), kaybeden 

takıma ise 1 (bir) puan verilir. 

2.2. Oyun en az 9 savunma sporcusu ile başlar, oyun başladıktan sonra oyun süresi içerisinde 

oyuncu sayısı 9 savunma sporcu sayısının altına düşerse takım hükmen yenik sayılır. 

2.3. Hükmen yenilgi alan takım oynadığı kategorinin inning sayısı kadar sayı ile yenilmiş 

sayılır. 

2.4. Atıcı olan sporcu bir maçta en fazla üç (3) inning atış yapabilir. Atıcı herhangi bir inningde 

tek atış yapsa dahi inning hakkını kullanmış olacaktır. Bu nedenle müsabakaya gelen 

takımların yeteri kadar atıcı getirmeleri gerekmektedir. 

2.5. Sayı farkı kuralında tüm inninglerde kazanılan sayıların toplamı esas alınır ve süre dikkate 

alınmadan uygulanır. 

2.6.  Müsabakalar yumuşak softbol topu ile oynanır. 

 

2.7.  Final müsabakalarında beraberlik durumunda tüm ininglerdeki eleme sayısı fazla olan (karşı 

takımdaki oyuncuyu eleyen) takım maçın galibi olur. 

2.8. Takımlar maçlardaki kural ihlali durumlarındaki itirazlarını maçın başhakemine “time” 

alarak itirazda bulunur, sonuç ‘time’ süresinde müsabaka başhakemi tarafından karara 

bağlanır. 

 

 

 

 

Tablo 1: Oyun Sayı ve Süre Durumu 

KATEGORİ 16 YAŞ VE ÜZERİ 

 

SÜRE VE 

İNNİNG 

Süre 7 inning veya 100 dakikadır. (Yani süre ya da inningten herhangi biri 

tamamlandığında maç sonlanır.) Inning bir takımın 1 hücum 1 savunma 

yapmasını ifade eder. Maçın bitmesine son 5 dakika kala iningin 

tamamlanması için hücum hakkı olan takıma hücum şansı verilmeden ining 

tamamlanmış sayılır, maç sonlandırılır. Süre hakem tarafından tutulur. 

1.İNNİNG Hücum takımı 4 sayı kazandığında hücum-savunma yer değiştirir. 

2.İNNİNG Hücum takımı 4 sayı kazandığında hücum-savunma yer değiştirir. 

3.İNNİNG Hücum takımı 4 sayı kazandığında hücum-savunma yer değiştirir. 

4.İNNİNG Hücum takımı 4 sayı kazandığında hücum-savunma yer değiştirir. 

5.İNNİNG Hücum takımı 4 sayı kazandığında hücum-savunma yer değiştirir. 

6.İNNİNG Hücum takımı 4 sayı kazandığında hücum-savunma yer değiştirir. 

7.İNNİNG Hücum takımı 4 sayı kazandığında hücum-savunma yer değiştirir. Bu inning 

sonunda sayı üstünlüğü sağlayan takım müsabakayı kazanır. 

Molalar: Her inning için bir takımın bir mola hakkı vardır. Mola süresi 30 saniyedir. Buna ek 

olarak, maç süresince oyuncuların takım başına 2 kere kişisel mola alma hakkı vardır. Kişisel 

molalar 30 saniye ile sınırlıdır. 

*Sayı Farkı: Takımların toplam skorları arasındaki farktır. 
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MADDE 3-TEKNİK TOPLANTI VE MÜSABAKALARIN BAŞLAMASI: 

 

3.1.Müsabakaların teknik toplantısı müsabaka gününde teknik kurulca belirlenen saatte 

yapılacaktır. MHK yetkilileri ve görevlendirildi ise federasyon yetkilisi tarafından teknik 

toplantıda malzeme kontrolü yapılacaktır. (Sopa, Kask, Catcher Kıyafeti, Pitcher Maskesi) 

Eksik malzemesi olan takımlar maça çıkamayacaktır. Kura çekimi ve uygulanacak fikstür 

modeli ve maç takvimleri https://softbol.gov.tr/ ve https://softbol.gov.tr/softbolapp 

adreslerinden ayrıca ilan edilecektir. 

 

3.2.Açılış seremonisi sadece 1. Etap başlangıcında yapılacaktır. Şampiyonaya katılan kulüpler 

açılış ve kapanış seremonisine katılmak zorundadır. Seremoniye katılmayan kulüpler 

şampiyonaya katılmamış kabul edilecek ve bir sonraki ilgili yaş kategorisindeki Türkiye 

Şampiyonası’na kabul edilmeyeceklerdir. Varsa aldığı başarılar tescil edilmeyecektir.  

 

3.3.Tüm takım temsilcilerinin teknik toplantıya katılımı zorunludur. Herhangi bir sebeple 

temsilcisi teknik toplantıya geciken ya da katılamayan takımlar müsabakada yer alamaz. 

 

3.4.Takımlar isim listelerini 30 dakika önceden masa hakemlerine teslim etmek zorundadır. 

 

3.5.Eşleşen takımlar belirtilen saatte sahada bulunmalıdır. Maçın ana kale hakemi yerini aldıktan 

sonra takımların sahaya davetinin ardından 2 dakika içerisinde sahada yerini almayan 

takımlar hükmen mağlup sayılır. 

  

MADDE 4- KIYAFET KURALLARI: 

4.1. Tüm oyuncular karşılaşmalarda forma giymek zorundadır. Formalar numaralı (1-99) 

olmak zorundadır, bir oyuncu şampiyona boyunca aynı numara ile maçlara çıkar. 

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.)  

4.2.  Şampiyonaya katılan takımlar karışıklık olmaması için kulüplerinin tüzüklerinde 

bulunan kendi renklerinde ve her sporcunun sırtında, lisansında yazan adı veya 

soyadı yazılı olacak şekilde sahaya çıkmalıdır. Oynanan etapta forma numarası 

bütün etap boyunca aynı sayı olmalıdır. Aksi tespit edildiğinde o sporcu maçta yer 

alamayacak, maç içinde ise maçtan çıkarılacaktır.  

4.3. Müsabaka sırasında iki takımın forma renklerinin çakışmaması için başvuru sırasında 

formanın ana rengini önce bildiren kulübe öncelik tanınacaktır. 

4.4.  Kulüpler federasyondan izinsiz, formalarında herhangi bir firma logosu vb. 

reklam içeriği kullanamazlar. Öncesinde izin almaları gerekir. Formalarda kol, 

omuz, sırt veya göğüs reklamları federasyon tarafından kullanılabilir. Kulüpler, 

sporcu formaları için sponsorluk anlaşması yapma yetkisini TRF’ye bırakmayı 

kabul eder. 

 

 

 

https://softbol.gov.tr/softbolapp
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4.5.  Müsabakalar suni çimde oynandığı ve softbolun doğasında kayarak kale çalma 

olduğundan, suni çimde kaymalar vücut yanıklarına sebebiyet vermektedir. Bu nedenle 

şort kabul edilmeyecek olup, sporcular softbol pantolonu ve üstü giymelidir. 

4.6.  Müsabaka ayakkabıları, müsabakanın yapılacağı zemine uygun halı saha diye tabir edilen 

ayakkabılardan olmalıdır. 

4.7.  Krampon tercih edenlerin, krampon çivileri (vidaları) demir kabul edilmeyecek olup 

plastik olmalıdır. 

4.8.  Sahada yer alan kale koşucularının ve vurucuların koruyucu kask takmaları zorunludur. 

4.9. Atıcıların (Pitcherların) koruyucu yüz maskesi takması zorunludur. 

4.10.  Sahada bulunan dış saha ve kale koruyucularının göz alan ışık (güneş, saha 

aydınlatması vb.) engelleyici şapka takmaları zorunludur. 

4.11. Her takım oyun için gerekli olan eldiven, sopa, kask ve tutucu setini getirmek 

zorundadır. 

4.12. Müsabaka süresince forma değişimi sporculara ayrılan yerlerde 

gerçekleştirilmelidir. Saha, saha kenarı, tribün, tribün dışı, kafile otobüslerinde 

kesinlikle yapılmayacaktır. Bu kuralı ihlal ettiği tespit edilen sporcunun takımı 

müsabakalardan menedilecektir. 

MADDE 5- SAĞLIK: 

5.1. Müsabakaların yapılacağı yerde sağlık ve güvenlik tedbirleri federasyon tarafından 

sağlanacaktır. TRF çatısı altında gerçekleştirilen müsabakalarda, Sağlık Kurulu 

tarafınca, şampiyonaya katılan kulüpler tarafından kura çekimi öncesi ve her maç 

öncesi, en az bir adet sağlık çantasının hazır bulundurulması zorunludur. Sağlık çantası 

içeriğinin uygun şekilde hazırlanmış/tamamlanmış olması gerekmektedir. Çanta, 

federasyon yetkililerince kontrol edilecektir. 

5.2. Sağlık kurulunun belirlediği, aşağıda yazan listenin sağlık çantasında bulunması 

zorunludur. 

 

 Sağlık Çantası İçeriğinde Yer Alması 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 

 

 



[Buraya yazın] 
 

MADDE 6-SAHALAR: 

 

6.1. 16 yaş ve üzeri SETŞ müsabakaları, federasyon tarafından uygunluğu tescil edilen 
sahalarda oynanır.  

 

6.2.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. 

 

A) 1 Teknik Sorumlu ve/veya 1 Antrenör,  

B) 1 İdari Sorumlu,  

C) Doktor ve/veya 1 Masör ve/veya 1 Fizyoterapist 

6.3. 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. 

6.4. Saha Ölçüleri 

KATEGORİ 
KALELER ARASI 

MESAFE 

ATICI VE ANA KALE 

ARASI 

16 yaş ve üzeri 18.29 M 13.11 M 

 

MADDE 7- DOPİNGLE MÜCADELE VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

  

Şampiyonaya katılacak olan tüm antrenörlerin ve sporcuların 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 8-KUPA MADALYA VE ÖDÜLLER: 

 

8.1. TRF (TRF) tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, Softbol 16 yaş ve üzeri 

Etaplı Türkiye Şampiyonası Müsabakaları sonunda birinci, ikinci ve üçüncü olan 

takıma kupa ve madalyalar verilir. 

8.2.Kupaların ve madalyaların tasarımına ve üretimine TRF karar verir. 

8.3. Kupa töreni organizasyonu TRF tarafından yapılır. 

8.4. Kulüpler TRF’nin belirleyeceği organizasyon kurallarına uymak ve kupa törenine 

katılmak zorundadırlar. 

 

 

 

https://tdmk.triagonal.net/online/login/signup.php
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8.5. Her takıma en fazla 15 adet madalya verilir. 

8.6. Şampiyona sonunda oluşturulan komite tarafından seçilen en centilmen sporcuya, en 

teknik oyuncuya, 3 hakeme ve en değerli antrenöre ödül verilir. 

MADDE 9-TERTİP KOMİTESİ: 

Tertip Komitesi aşağıdaki gibidir: 

• Türkiye Ragbi Federasyon Temsilcisi

• Türkiye Ragbi Federasyon Gözlemcisi

• Türkiye Ragbi Federasyon İl Temsilcisi

• Türkiye Ragbi Federasyon Spor Dalı Temsilcisi veya TRF tarafından görevlendirilen

bir kişi.

MADDE 10-SPONSORLUK VE GİŞE GELİRLERİ: 

10.1. Sponsorlardan ve ticari hakların satışından ve benzeri yollardan elde 

edilecek gelirler, TRF’ye aittir. 

10.2.Saha içindeki reklam alanlarının gelirleri TRF’ye aittir. 

10.3.Kulüpler sporcu formları için sponsorluk anlaşması yapma yetkisini 
TRF’ye bırakmayı kabul eder. 

10.4.TRF’ye sahaları tahsis eden kulüp veya kuruluşlar, tesislerin içerisinde 

veya çevresinde, müsabakaların öncesinde esnasında veya sonrasında 

Türkiye Şampiyonası Sponsoru tarafından yapılacak tanıtım amaçlı her 
türlü etkinliğin ve TV çekiminin sorunsuz bir biçimde 

gerçekleştirilmesini sağlamakla yükümlüdür. 

MADDE 11- TİCARİ HAKLARI: 

2023 16 yaş ve üzeri SETŞ 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 başkanı ve yönetim kurulu yetkilidir. 

MADDE 12-MÜSABAKA SONUÇLARININ TESCİLİ 

Düzenlenen müsabakaların sonuçları, TRF tarafından tescil edilmeden geçerli sayılmaz. 
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MADDE 13-ÖDEMELER VE MALİ KONULAR 

13.1. 13 Sporcu, 2 Antrenör, 1 Kafile Başkanı olmak kaydıyla Spor Kafileleri İl dışı 
seyahatlerinde Kafile oluru ile Seyahat Yönergesi kapsamında; Şampiyonaya katılan 
takımların  yolluk ve  yevmiyeleri bağlı bulunduğu Spor  il müdürlükleri tarafından uygun 
görülmesi halinde ödenebilecektir. Federasyonca herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
13.2. 2022 yılı mevcut takımlar dışında ilgili yaş kategorisine dahil olmak isteyen kulüpler 

2023 yılı şampiyonasına 1.5 net asgari ücret ödeyerek başvuru yapabilir. 

13.3. 2022 Etaplı Türkiye Şampiyonası’nda oynayan takımlar 

MADDE 14-DİĞER HÜKÜMLER VE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 

14.1. Bu reglamanda yer almayan konular hakkında karar verme yetkisi Softbol Teknik Kurulu ve 

Softbol MHK Başkanlığının önerisi ile Ragbi Federasyon Başkanlığı’na aittir. 

14.2. Şampiyonaya katılacak olan kulüpler federasyon tarafından hazırlanmış olan reglamanlara, 

federasyonca hazırlanmış olan taahhütnameye ve teknik kurulca alınmış kararlara uymak 

zorundadır. 

14.3.Taahhütnameyi ve istenilen diğer evrakları belirtilen tarihe kadar federasyona iletmeyen 

kulüpler şampiyonaya dahil edilmeyeceklerdir. 

MADDE 15-YÜRÜRLÜK 

Bu Reglaman TRF web sayfasında yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

TRF Teknik Kurul Başkanlığı 

Bursa Alternatif SK 

Bursa Nilüfer SK 

Esenyurt Ayyıldızlar SK 

Kırıkkale GSM GSK 

Fatsa SK 

Bursa Softbol 

İznik Belediye Spor Kulübü 

Çarşamba Ayyıldız GSK DER. 

Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği 

Giresun Gençlik Spor Kulübü Derneği 

Safa Kale Gençlik Spor Kulübü 


