
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 BEYZBOL 13-16 YAŞ ETAPLI 

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

REGLAMANI 

 

 
2022 Sezonu Beyzbol 13-16 Yaş Etaplı Türkiye Şampiyonası (2006, 2007, 2008 ve 2009 

doğumlular) 3 etaptan  oluşacak  şekilde  planlanmıştır.  {1.Etapta  tüm  takımlar  birbiriyle  

karşılaşacaktır.  İlk  4’e giren takımlar (1,2,3 ve 4.) yarı final ve final müsabakaları için 3.etaba 

geçerken son 4’e giren takımlar (5,6,7 ve 8.) kalan takımlarla Gelişim Ligine düşmemek için 2. 

etapta mücadele edecektir.} Mevcut bulunan takımlar 1.Ligde mücadele ederken, yeni katılan 

takımlar için ise Gelişim Ligi oluşturulacaktır. Üst liglerde her zaman mükemmel sayı (4,8,16...) 

aranmaktadır. Mükemmel sayının korunabilmesi için liglerde 8 takım tutulacaktır. Sezon sonunda 

liglerdeki son 2 takım (7. Ve 8.) Gelişim Ligine düşürülürken Gelişim Ligindeki ilk 2 takım (1. Ve 2.) 

bir üst lige (1.Lig) çıkmaya hak kazanacaktır. 2022 Etaplı sezonu için 2010 doğumlu 2 sporcu terfi 

ile takımlarda oynatılabilecektir. Maç takvimleri http://www.beyzbol.gov.tr/ internet adresinden 

yayınlanacaktır. Yarı Final ve Final etaplarının düzenlenme şartları; takım sayısı dikkate alınarak 

oluşturulacak lig ve etap sayısına göre düzenlenecek olup, başvuruların tamamlanmasından 

sonra (20 Ocak 2022), sezon öncesi Teknik Kurul tarafından belirlenecek ve Federasyon 

Başkanlığı tarafından ilan edilecektir. Etapların yapılacağı iller muhteliftir. Federasyon etap sayısını 

gerektiği takdirde arttırmak ya da düşürmek ile yetkilidir. Türkiye Ragbi Federasyonu müsabaka 

yer ve tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar. 

Beyzbol 13-16 Etaplı Ligine katılacak kulüpler 20 Ocak 2022 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 muvafakatnamelerini (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 

http://www.beyzbol.gov.tr/
http://www.trf.gov.tr/beyzbol-bransi-lig-basvurulari


 
 
 
 
 
 
 

MADDE: TEKNİK TOPLANTI VE MÜSABAKALARIN BAŞLAMASI: 

• Müsabakaların teknik toplantısı müsabaka günü saat 08:00’da 

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. Kura çekimi ve uygulanacak fikstür modeli ayrıca ilan 

edilecektir. 

• Açılış töreni sadece 1. Etap başlangıcında yapılacaktır. Lige katılan tüm 

kulüpler açılış seremonisine, kapanış seremonisine ise final etabına kalan 

takımlar katılmak zorundadırlar. Seremoniye katılmayan kulüpler turnuvaya 

katılmamış kabul edilecek ve bir sonraki Beyzbol 13-16 Yaş Etaplı Ligine kabul 

edilmeyecekler ve aldığı başarı varsa tescil edilmeyecektir. Pandemi tedbirleri 

kapsamında Federasyon değişiklik hakkını saklı tutar. 

• Tüm takım temsilcilerinin teknik toplantıya katılımı zorunludur. Herhangi 

bir sebeple teknik toplantıya geciken ya da katılamayan takımlar 

müsabakaya katılamazlar. 

• 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. Bir nüshaları online TRF 

sistemine yüklenmiş olmalıdır. Kontroller sistem üzerinden gerçekleştirilecek olup 

gerek görüldüğü takdirde fiziki belgeler de Federasyon başkanlığı tarafından 

istenilebilir. 

 
Sistemde kayıtlı olması taahhüt edilen evraklar; 

• Sporcu ve kulüp taahhütnameleri (EK-2) 

• Sporcu aile muvafakatnameleri (18 yas altı sporcular için) (EK-3) 

• 2. Kademe antrenörü ile yapılan sözleşme nüshası 

• Kulüp üst yazısı (EK-4) 

• Kulüp karar defterinin nüshası (2022 sezonu ve antrenör kararı) 

• Esame Listesi (Online Trf den alınmış güncel liste) 

• 1. ve 2. Kademe Antrenör belgesi ve kartı 

• Sporcu Lisansları (Beyzbol Yazılı ve 01 Ocak 2022 Tarihinden Sonra 
Alınmış veya 2022 Vizeli Olmak Zorundadır.) 

(Not1: Sistemde işlem yapma yetkisi, 2. Kademe belgesi olan kulüp antrenörüdür.) (Not2: 

1,2,3,4,5,6,7 ve 8.maddeler için 20 Ocak 2022 son başvuru tarihidir.) 



MADDE: GENEL KURALLAR 
 

 

• Beyzbol 13-16 Yaş Etaplı LigindeWBSC Beyzbol 0yun Kuralları 

temel alınır. 

• Kulüplerin sporcuları lisanslı olmak zorunda olup, Resmi gazetede 14 

Aralık 2019 tarihinde yayınlanan sporcu Lisans, Vize ve Transfer yönetmeliği 

gereğince Lisanslar Ocak 2022 yılı itibariyle alınmış ve Lisansın üzerinde 

“Beyzbol” ibaresi bulunmalıdır. Lisanssız sporcu oynatan takımlar tespit 

edilir ise liglerden 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 
 

 

• Maç esame listesindeki oyuncu ve antrenörler dışında sahada kimse 

bulunamaz. Takımlar sahada 9 sporcu ve antrenörü ile zamanında hazır 

bulunmalıdır. 

• 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. 

 
• 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. 

• Takımlar sahada 2006 doğumlu (16 yaş) aynı anda 3 sporcu 

bulundurabilir. Esame listesinde bulundurma sınırı yoktur. 

• Takımlar sahada 1 yabancı oyuncu olmak kaydıyla, maç kadrolarında 2 

yabancı oyuncu bulundurabilirler. 

• Oyun içerisinde oynayan oyuncuların gerekli donanımlarla sahaya 

çıkmasından ve güvenliklerinden kulüpler sorumludur. 

• Federasyon, faaliyet programının daha verimli işlenmesi amacı ile maç 

tarihlerini düzenleme hakkına sahiptir. 

• Beyzbol branşında takımlar 2022 Etaplı liginde, sahada 2. kademe 

antrenörün yanında kulüp bünyelerinde 1. Kademeli Beyzbol antrenörü 
bulundurabilir ve 1. Kademe Beyzbol antrenörleri takımın başında yer alabilirler. Not: 

Sezon başında takımlar mutlaka 2. Kademe Beyzbol Antrenör belgesine sahip 

antrenör ile sözleşme yapmak zorundadır. Bir antrenör sadece bir kulüp ile 

sözleşme yapabilir.) 

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


 
 
 
 
 
 
 

 

• MADDE: KIYAFET KURALLARI 

• Tüm oyuncular karşılaşmalarda forma giymek zorundadır. Formalar 

numaralı (1-99) olmak zorundadır, bir oyuncu turnuva boyunca aynı 

numara ile maça 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. 

• 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.) 

• Kulüpler federasyondan izinsiz formalarında herhangi bir firma logosu 

vb. reklam içeriği 

kullanamazlar. Kullanabilmeleri için öncesinde izin almaları gerekir. 

 
• MADDE: 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 müsabaka sırasında en az bir adet 
sağlık çantasının hazır bulundurulmasına; bu çanta içeriğinin uygun şekilde  
hazırlanmış olmasına, 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%10povidoniyodinantisepticsolüsyon100ml 

• 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: SAHALAR 

• Beyzbol13-16 Yaş Etaplı Ligimüsabakaları, TRF tarafından uygunluğu 

tescil edilen sahalarda oynanır. Kapalı alanda müsabaka yapılamaz. 

• Takımların İdari veya Teknik Sorumluları, müsabakadan önce online- 

trf üzerinden isim listelerini hazırlar ve imzalayarakMerkez Hakem 

Kurulu tarafından ataması yapılmış, federasyon başkanlığınca 

onaylanmış olan müsabakayıyönetecek 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: 

• 1 Teknik Sorumlu ve/veya 1 Antrenör 

• 1 İdari Sorumlu 

• Doktor ve/veya 1 Masör ve/veya 1 Fizyoterapist 

• 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: DOPİNGLE MÜCADELE VE UYULMASI GEREKEN 

KURALAR 

• 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. 

• Talimatın Ulusal Spor Federasyonları için Uygulanması 

• Ulusal Spor Federasyonları işbu Dopingle Mücadele Talimatını 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. 

• İşbu  Dopingle  Mücadele  Talimatının  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). 



 
 
 
 
 
 
 
 

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  Talimatının  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 iş birliği içinde çalışmaları yönünde 

teşvik edilir.] 

• Ulusal Spor Federasyonları, İşbu Dopingle Mücadele Talimatını 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 DopingleMücadele 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. 



 
 
 
 
 
 
 

• Ulusal Spor Federasyonları, İşbu Dopingle Mücadele Talimatını 

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 

Talimatına tabi hale getirmiş olmaktadır. Ulusal Spor 

Federasyonları işbu Dopingle Mücadele Talimatına uygun olarak 

alınan kararlara, özellikle de Sorgulama makamlarının kararlarına 

uymayı kabul ederler. 

Lige katılacak olan tüm antrenör 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: KUPA MADALYA VE ÖDÜLLER 

• TRF tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, Beyzbol13-16 Yaş 

Etaplı Ligi Müsabakaları sonunda birinci, ikinci ve üçüncü olan takıma 

kupa ve madalyalar verilir. 

• Kupaların ve madalyaların tasarımına ve üretimine TRF karar verir. 

• Kupa töreni organizasyonu TRF tarafından yapılır. 

• Kulüpler TRF’nin belirleyeceği organizasyon kurallarına uymak 

ve kupa törenine katılmak zorundadırlar. 

 
• Her takıma en fazla 15 adet madalya verilir. 

• Lig sonunda oluşturulan komite tarafından seçilen en centilmen 

sporcuya, en teknik oyuncuya, seçilen 3 hakeme ve en değerli 

antrenöre ödül verilir. 



 
 
 
 
 
 

 

• MADDE: TERTİP KOMİESİ 

Tertip Komitesi aşağıdaki gibidir: 

• Türkiye Ragbi Federasyon Temsilcisi 

• Türkiye Ragbi Federasyon Gözlemcisi 

• TRF İl Temsilcisi 

• TRF Spor Dalı Temsilcisi veya TRF tarafından görevlendirilen bir kişi. 

 
• MADDE: SPONSORLUK VE GİŞE GELİRLERİ 

• Sponsorlardan ve ticari hakların satışından ve benzeri yollardan elde 
edilecek gelirler, TRF’ye aittir. 

• Saha içindeki reklam alanlarının gelirleri TRF ye aittir. 

• 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. 

• Sporcu formaları için sponsorluk anlaşması yapma yetkisini Türkiye Ragbi 
Federasyonu’na bırakmayı kabul eder. Firmalar ile saha içi reklamları 
konusunda anlaşma yapamazlar. 

• Sahaları 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. 

• Sporcu formları için sponsorluk anlaşması yapma yetkisini Türkiye Ragbi 
Federasyonu’na bırakmayı kabul eder. 

• MADDE: TİCARİ HAKLAR 
 

2022 Beyzbol 13-16 Yaş Etaplı Türkiye Şampiyonası 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. 



 
 
 
 
 
 
 

• MADDE: OYUN KURALLARI 
 

• Hakemler: Merkez hakem kurulunun atayacağı hakemler 
maçları yönetir. 

• Takımlar oynayacakları maçlardan 15 dakika önce sahada 
hazır bulunmalıdırlar. 

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

• Oyuncu değiştirme kuralı: As oyuncu oyundan çıktığında bir kez 
daha oyuna girebilir. Yedek oyuncu oyuna bir kez girebilir. 

• Maç Süreleri: 

 
• Beyzbol 13-16 yaş kategorisinde 90 dakika ya da 5 tam devre 

(inning), durumlarından herhangi biri önce gerçekleştiğinde 

maç sonlandırılır. Maçın son 5 dakikasından sonra yeni devre 

başlamaz. Süre hakem tarafından tutulur. 

• Müsabaka saatinde hazır bulunmayan takımlar 10 dakika 

beklenir, halen sahaya çıkmamışsa o maç için hükmen yenik 

sayılır. 

• Molalar: 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. 

• Hükmen yenilgi: Hükmen yenilgi alan takım oynadığı kategorinin 
inning sayısı kadar sayı ile yenilmiş sayılırlar. 

• Takımlar arasında ana puan tablosunda averaj yedikleri sayıya 
bakılır. Averaj eşitliği durumunda eleme sayılarına bakılır. 

• 13-16 yaş Beyzbol Etaplı liginde 4 sayı kuralı uygulanacaktır (4 sayı 
kuralı; takımlar hücum sırasında 4 sayı alırsa hücum ve savunma yer 

değiştirecek, hücum takımı 3 sayı aldığında 4. Sayı için kaleler doluysa 
oyunun gidişatına göre kalelerdeki oyuncuların aldığı sayılar geçerli 
olacaktır. Yani hücum takımı için skor maksimum 7 sayıya kadar 
çıkabilecektir.) 



 
 
 
 
 
 
 

 

• Müsabaka esnasında atıcının en fazla 3 inning atış yapmasına müsaade 

edilir.(Atıcı inningde bir atış dahi yapsa inning hakkını tamamlamış 
sayılacaktır) 

• Beraberlik durumunda tüm inninglerdeki toplam eleme sayısı fazla olan 
takım 3 puan alırken karşı takım puan almadan müsabaka sonlandırılır. 
(Türkiye Ragbi Fedarasyonu’nun 2022 yılı içerisinde belirleyeceği takvimde 
13-16 yaş Beyzbol Etaplı Liginde geçerli olacaktır.) 

• 13-16 Beyzbol Etaplı Ligi yumuşak maç topları ile oynanacaktır. 

 
• Saha Ölçüleri ve Maç Süreleri Tablosu: 

 
 

YAŞ KATEGORİSİ KALELER ARASI ATICI-TUTUCU ARASI MAÇ SÜRELERİ 

13-16 YAŞ 21,33 M 15,24 M 5 İnning yada 90 

dakika 

 

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

 
• MADDE: ÖDEMELER VE MALİ KONULAR 

 

•  Etaplı lige katılan takımlara 12 sporcu,1 antrenör ve 1 idareci olmak 

üzere kanuni ulaşım giderleri, kafilelerin katılım sağladığı il ve faaliyet 

alanı arası belediye rayiç bedeli temel alınmak kaydı ile genel 

klasmanda şampiyon olan takıma tüm etapların ödemesi; sezon sonu 

finalinin ardından kulübün resmi banka hesabına yada kulüp karar 

defterinde 2022 yılına ait alınan lig başvuru kararında tayin edilen 

mutemet kişisine yapılır. (Federasyon turnuva ve etaplı liglerinde 

sıralamaya giren şampiyon takım haricindeki kulüplerin bağlı bulunduğu 

Spor İl Müdürlüklerinin uygun görmesi halinde yardım almalarında 

sakınca yoktur.) 

•  Lige katılacaklarını taahhüt eden takımlar fikstür çekildikten sonra 
ve diğer etaplarda ligden çekilmesi ve takımların lig maçlarına 
çıkmamaları halinde takımlar 2 (iki) net asgari ücret karşılığında para 
ile cezalandırılır. Ligden çekilen takımın kulübü ilgili branşta ve ilgili 
kategoride bir daha o kulüple Türkiye Ragbi Federasyonunun 
faaliyetlerine katılamaz. 



 
 
 
 
 
 

 

•  Aşağıdaki ekli listede yer alan, ve Beyzbol branşında 2019 ve 2021 
sezonlarında Beyzbol 10-12 Yaş etaplı liglerinde yarışmış takımlar 
katılım bedelinden muaftır. Bunun dışında ilgili yaş kategorisine dahil 
olmak isteyen kulüpler 3 (üç) net asgari ücreti karşılığında 2022 yılı ligine 
başvuruda bulunabilir. 

 
2021 Beyzbol 13-16 Yaş Etaplı Ligimizde bulunan ve tescili yapılan takımlar: 

 
1- ÇARŞAMBA AYYILDIZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 

 
2- FATSA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 

 
3- AMATÖR SPORCULAR VE SPOR ADAMLARI DERNEĞİ 

 
4- ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 

 
5- BURSA ALTERNATİF SPOR OYUNLARI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 

 
6- İSTANBUL ESENYURT AYYILDIZ SPOR KULÜBÜ 

 
7- BURSA GÖZDE SPOR KULÜBÜ 

 
8- NİZİP SPOR LİSESİ SPOR KULÜBÜ 

 

• MADDE: DİĞER HÜKÜMLER VE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 
• 

• Bu reglaman, 2022 Türkiye Beyzbol 13-16 Yaş Etaplı Türkiye Şampiyonası ile 

ilgili düzenleme ve kuralları kapsamaktadır. Bu reglamanda yer almayan 

konular hakkında karar verme ve değişiklik yetkisi Beyzbol Teknik Kurulu ve 

Beyzbol MHK Başkanlığının önerisi ile Ragbi Federasyonu Başkanlığına aittir. 

• Lige katılacak olan kulüpler Federasyon tarafından hazırlanmış olan 
reglamanlara, Federasyonca hazırlanmış olan taahhütnameye ve teknik 

kurulca alınmış kararlara uymak zorundadır. 

• Taahhütnameyi ve istenilen diğer evrakları belirtilen tarihe kadar 
Federasyona iletmeyen kulüpler lige dahil edilmeyeceklerdir. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• MADDE : MÜSABAKA SONUÇLARININ TESCİLİ 
 

Düzenlenen müsabakaların sonuçları, TRF tarafından tescil 
edilmeden geçerli sayılmaz. 

 

• MADDE: YÜRÜRLÜK 
 

Bu Reglaman TRF web sayfasından yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 
 

 
Türkiye Ragbi Federasyonu Teknik Kurul Başkanlığı 
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Giriş 

 
PANDEMİ SÜRECİNDE 

2022 BEYZBOL 13-16 YAŞETAPLI LİGİNDE 

UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE DÜZENLEMELER 

 

Bu kılavuz, herhangi sağlık yönergesinin veya sağlık bakanlığı tarafından yayınlanan kısıtlamaların 
yerini almasını amaçlamaz. Bu önlemler, hali hazırda mevcut olan Türkiye Beyzbol kuralları ve 
düzenlemeleriyle, özellikle de her müsabakaya atıfta bulunan kılavuzlar ve el kitabı ile birlikte 
okunmalıdır. 

Bu önlemler tüm resmi Beyzbol maçları veya turnuvaları için geçerlidir. Katılımcı kulüplerin 
kararlaştırılan protokolleri belgelemesi ve Türkiye Ragbi Federasyonu’nun info@beyzbol.gov.tr 
adresine e-posta göndererek bunları kaydetmeleri gerekir. 

KATILIMCI VE EV SAHİBİ KULÜPLER 
1. Covid Yönetimi 

a) Ev sahibi kulüpler, bir Covid-19 yöneticisi atayacaktır. Bu kişi iletişim kurmaktan sorumlu olacak 
ve turnuvaya / oyuna katılan kulüplerle bağlantı kuracaktır. Tek olması durumunda Covid-19 oyun 
yöneticisi aynı zamanda takımın Covid-19 yöneticisi olabilir. 

b) Misafir takım, ev sahibi olan kulüp ile iletişim sağlayacak bir Covid- 19 yöneticisi atayacaktır. 

 

Covid-19 yöneticisi, yerel ve bölgesel protokoller hakkında, Covid-19’un tüm yönleriyle ilgili 
yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Eğer herhangi bir sağlık geçmişi/tecrübesi yoksa, Covid-19 
hakkında gerekli klinik bilgiye sahip bir sağlık mesleği mensubundan yardım almalıdır. 
c) Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından ev sahibi ve misafir takımın Covid-19 yöneticileri ile 
irtibat amaçlı bir Covid-19 yöneticisi atanacaktır. 

d) Türkiye Ragbi Federasyonu Teknik Kurul Başkanlığı, kulüplerin Covid-19 yöneticileriyle irtibat 
halinde olacak ve rapor hazırlayacaktır. 

e) İletişim e-posta adresi: info@beyzbol.gov.tr 

 

2. Ev Sahibi Covid-19 Yöneticisinin Görevleri 

a. Ev sahibi kulübün Covid-19 yöneticisi, misafir olacak kulüple iletişime geçecek ve 
şunları kolaylaştıracak ve onaylayacaktır: 

i. Türkiye Ragbi Federasyonu Covid-19 protokolleri 

ii. Ulusal Covid-19 düzenlemeleri ve protokolleri 

iii. Turnuva Covid-19 süreçleri 

mailto:info@beyzbol.gov.tr
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b. Ev sahibi takımın Covid-19 yöneticisi, turnuva süresi boyunca Covid-19 protokolleri ile ilgili 
herhangi bir soru için iletişim noktası olacak ve kararı nihai olacaktır. Ev sahipliği yapan kulübün Covid-
19 menajeri, herhangi bir sorunla karşılaşıldığında Türkiye Ragbi Federasyonu Teknik Kurul Başkanlığı 
ve Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı ile iletişim sağlayacaktır. 

 

c. Acil bir durumda mevcut test yerlerinden/tesislerinden haberdar olunmalıdır. 

d. Kamusal veya özel olmak üzere farklı sağlık sistemlerine uygun sevk sistemlerinden 
haberdar olunmalıdır. 

e. Bir salgın durumunda olası izolasyon odaları veya tesisleri belirleyiniz / düzenleyiniz. Bu 
düzenleme, ziyaretçi kulübün Covid-19 yöneticisi ile görüşülmelidir. 

 
 

3. Misafir Covid-19 Menajeri 

a. Ev sahibi takımın Covid-19 yöneticisi tarafından gönderilen bilgilerin alındığını onaylayacaktır. 

b. Takım üyeleri arasında bilgi ve protokoller yaygınlaştırılacaktır. 

c. Standartların ve protokollerin teslimatından sorumlu olacaktır. 

d. Covid-19 yöneticisi, ekibe eşlik eden ‘Takım Doktoru’ olabilir. 



 

 

 

 

 

 

 
 

BİR OYUNA VEYA TURNUVAYA KATILAN TAKIMLAR 
1. Takımın yapısı ve boyutu: Beyzbol maçları için standart yetkilendirme boyutu 21’dir. Türkiye 
Ragbi Federasyonu protokollerine göre, 18 oyuncu ve 3 teknik heyet üyesi olabilir. Tüm ekipler 
bulaşma riskini azaltmak için bu sayıda katılımcı ile seyahat etmelidir. Ancak, takımlar tarafından 
gerekli görülürse, daha fazla personele izin verilebilir. 

2. Oyundan / turnuvadan 2 hafta önce ekipler, Covid-19 menajeri aracılığıyla önceki iki hafta için 
oyun öncesi / turnuva öncesi izolasyon planlarını detaylandıran bir belge sunmalıdır. Bu belge, 
heyetin tüm üyelerini içeren bir liste olmalıdır. Heyetin unsurları değişebilir, ancak 
maçtan/turnuvadan iki hafta önce nerede olduklarına dair ayrıntılı bilgi vermeleri zorunludur. 
Lütfen bu planın katı bir izolasyon planı olmadığını, heyet üyelerinin dış kişilerle temasının 
mümkün olduğunca en aza indirilmesi ve azaltılması için alınan tüm önlemlerin ayrıntılarıyla 
planlanmak için yapıldığını dikkate alınız. 

3. Test Protokolü: Misafir takım üyeleri, seyahatten 3 gün önce test edilmelidir ve sonuçlar, ekipler 

yerlerinden ayrılmadan önce, misafir takımın Covid-19 yöneticisi tarafından Türkiye Ragbi 

Federasyonu’nun info@beyzbol.gov.tr adresine e-posta ile gönderilmelidir. Aynı zamanda ev 

sahibi takımın Covid-19 yöneticisi ile de irtibata geçilmelidir. Hiçbir takım üyesi, 72 saat 

içinde negatif sonuç almadan bulunduğu yerden ayrılamaz. Ev sahibi takım üyeleri de oyundan 3 

gün önce test edilmelidir ve sonuçlar en geç 24 saat öncesinde Covid-19 menajeri tarafından 

info@beyzbol.gov.tr adresine e-posta ile gönderilmelidir. Aynı zamanda misafir takımın Covid- 

19 menajeri ile de irtibata geçilmelidir. 

4. Sağlık Sigortası: Tüm takımların heyet üyeleri, Türkiye Ragbi Federasyonu uyarınca sigortalı 
olmalıdır. 

Otele varışta, herhangi bir sorunu kolaylaştırmak ve süreçleri onaylamak için ev sahibi takımın 
Covid-19 yöneticileri ve heyet bir araya gelmelidir. Bu toplantı bir video konferans aracılığıyla veya 
sosyal mesafe önlemlerine özen göstererek ve yüz maskesi takarak yüz yüze yapılabilir. Maç baş 
hakemi bu toplantıya katılacak ve Covid-19 protokol raporunu sunarak uyulması gereken kuralları 

anlatacaktır. Covid-19 yöneticileri ve maç baş hakemi, halihazırda atılan adımları gözden 
geçirecek ve maça hazırlık için günlük önlemlere değinecektir. 
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TAKIM HEYETİ VE SEYAHAT DÜZENLEMELERİ 
1. Tüm heyetler, yukarıda belirtildiği gibi asgari sayıda katılımcı ile seyahat etmelidir. 

2. Yeterli seviyelerde KKE (Kişisel Koruma Ekipmanı), sıhhi temizlik ekipmanı (el dezenfektanı 
ve mendil) ile ve sosyal mesafe korunarak seyahat edilmelidir. 

3. Her üye için imzalı ve tarihli, önceki 7 gün içinde herhangi bir semptomu olmadı ve olası veya 
doğrulanmış bir Covid-19 vakasıyla bilerek temas halinde olmadı şeklinde bir önbilgi sağlanmalıdır. 

4. Ekibin tüm üyeleri için test sonuçlarının basılı kopyası alınmalıdır. 

5. Varışta bildirimde bulunulmalıdır ve kılavuzda belirtilen önlemler, heyet üyelerinin Covid-19 
ile uyumlu herhangi bir belirti sunduğu durumlarda derhal uygulanmalıdır. 

6. Yeterli bir sağlık sigortası kanıtı bulundurulmalıdır. 

 

EĞİTİM SEANSLARINA VE OYUNA 

HAVALİMANINDAN/HAVALİMANINA SEYAHAT 
1. Her takım, kendisine tahsis edilmiş, kullanımdan önce ve sonra uygun şekilde temizlenecek bir 
otobüse (farklı günlerde değişebilir) sahip olacaktır. Sürücü, kişisel koruma ekipmanlarına (el 
dezenfektanı gibi) sahip olacak ve yerel önerileri takip edecektir. 

2. SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KAFİLELERİ SEYAHAT YÖNERGESİ UYARINCA 

: seyahatyonergesi.pdf 
 

KONAKLAMA 
1. Oteller yerel Covid-19 düzenlemelerine uymalıdır. Ev sahibi Covid-19 menajeri, alınan 
önlemler ve izlenecek yönergeler hakkında bilgi vermek için otelle ve misafir takımın covid-19 
temsilcisiyle bağlantı kurmalıdır. 

2. Misafir takım, karantina ve izolasyon ile ilgili yerel düzenlemelere uymak zorundadır. 

3. Otel, tüm ekibe aynı katta ve diğer insanlardan uzakta odalar sağlamaya çalışmalıdır. 

4. Yemekler, diğer insanlardan (halktan) ayrı olarak, ayrı bir odada yenmelidir. 

5. Misafir takım, diğer insanlarla ve otel misafirleri ile sosyal etkileşimlerini en aza indirmelidir. 



 

 

 

 

 

 

YEMEK 
1. Yemek her zaman otelde yenmelidir. (Maç sonrası fonksiyonu yok.) Bir gün önce 
menajerin akşam yemeği yok. 

2. Otel, yemekler için ayrı bir oda sağlamalıdır, bu oda diğer zamanlarda toplantılar 
için kullanılabilir. 

3. Kutlamalar yapılmamalıdır. 

 

EĞİTİM OTURUMLARI, ZEMİNLERİ & KAPTANIN KOŞULARI 
1. Ekip üyeleri, takım tarafından ayarlanan otobüsü kullanarak birlikte seyahat etmelidir. Ekip, 
otobüsün dışındayken, KKE (kişisel koruma ekipmanı), el temizliği ve sosyal mesafe ile ilgili yerel 
kılavuzu takip etmelidir. 

2. Eğitim yerleri halka kapatılacaktır. 

3. Ev sahibi takım tarafından eğitim sahasında bulunan tüm ekipmanlar derinlemesine temizlenecekti 

4. Ev sahibi takım tarafından, eğitim alanında bir dizi KKE (kişisel koruma ekipmanı), el 
dezenfektanı vb. bulundurulacaktır. 

5. Ekip üyelerinin önceden hazırlanmış eğitimlere katılması tavsiye edilir ve kendi otel odalarında 
duş almaları daha uygundur. 

6. Ekip tarafından getirilen herhangi bir ekipman, ekibin kendisi tarafından taşınmalıdır. 

7. Ekip üyeleri vardıklarında ellerini yıkamalı ve eğitim oturumu sırasında düzenli olarak el 
dezenfektanı kullanmalıdır. 

8. Ev sahibi takım tarafından, oturum bittiğinde, ekipman ve tesisler tekrar temizlenecektir. 

9. İdeal olarak spor salonu tesisleri sosyal mesafeyi ihlal etmemek için kademeli bir şekilde 
kullanılmalıdır. 



 

 

 

 

 

 

 

 

MAÇ GÜNÜ 
1. Ekip, önceki sayfalarda aktarıldığı üzere, bir otobüste seyahat etmelidir. 

2. İleri düzey taraflar, önceki bilgileri takiben stadyuma seyahat edebilirler. 

3. Stadyumda oyuncular ve görevlilerle ilgili alanlar tamamen derinlemesine temizlenecektir. 

4. Tüm ekipmanlar uygun şekilde temizlenecektir. 

5. Oyuncuların stadyumda duş almalarına izin verilecektir. 

6. Tüm odalarda el dezenfektanları bulunacaktır. 

7. Oyuncuların halk üyeleriyle kaynaşmasına izin verilmeyecektir. 

8. Otele dönüş aynı otobüste olacaktır. 

 

MAÇ GÖREVLİLERİ 
1. Türkiye Ragbi Federasyonu Personeli 

a. Kabul edilmiş önlemleri kullanarak seyahat etmeli ve yüzlerine maske takmalıdırlar. 
 

b. Oyuncular ve personel üyeleri Covid-19 benzeri semptomlarının olmadığını ve iki haftadır 
izolasyonda olduklarını teyit etmelidirler. 

c. Seyahat düzenlemeleri ekip üyelerine göre yapılacaktır. 

d. Konaklama düzenlemeleri ekip üyelerine göre yapılacaktır. 

 
2. Ev Sahibi Takım Görevlileri 

a. Ev sahibi takım görevlileri arasında, takım irtibat görevlisi, maç günü doktoru, 
yetkili yardımcısı, yardımcı hakemler bulunmaktadır. 

b. Zorunlu olarak yüz maskeleri takmalıdırlar ve katı sosyal mesafe kurallarına uymalıdırlar. 
Ek olarak, top toplayıcılar da 3 gün önce test edilmelidir. 

c. Kendi araçlarıyla seyahat etmeleri ve evlerini birleştirmemeleri/değiştirmemeleri gerekir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ev Sahibi Takım Gönüllüleri 

a. Onlar için teste gerek yoktur. 

b. Oyuncularla temas halinde olmayacaklardır, bu yüzden, semptomlara işaret eden bir beyana 
sahip olabilirler. Semptom görülmesi durumuna karşın, Covid-19 sorumlusuyla birlikte çalışacak 
bir koordinatör seçmelidirler. 

 
4. Halk Üyeleri 

a. Onlar için teste gerek yoktur. 

b. Halkın katılımı yerel yönergelere göre düzenlenecektir, ancak yine de halk üyeleri ve oyuncular 
arasında temasa/yakınlığa izin verilmemelidir. 

c. Halkın farklı üyelerinin akışı ve konumuna ilişkin açık yönergeler, muvafık/uygun olmalıdır. 

 
5. Gazeteciler 

a. Onlar için teste gerek yoktur. 

 
b. Karışık bölge görüşmeleri: Net mesafe 2 metre olmalıdır ve röportaj yaparken koruyucu maske 
takılmalıdır. Açık hava bölgeleri tavsiye edilmektedir. 



 

 

 

 

 

 

 
 

COVID-19 ACİL DURUM / KRİZ YÖNETİM GRUBU 
a. Bu grup, Covid-19 hastalarıyla ilgili herhangi bir durumu yönetmekle veya karmaşık Covid-19 
vakalarıyla sorumlu olacaktır. 

b. Kriz durumunda oyun / turnuva Covid-19 yöneticisi, maç yöneticisi veya turnuva teknik 

direktörü ile ilk iletişim noktası olacaktır. Teknik Direktör, maç yöneticisi veya turnuva yöneticisi 
daha sonra acil durum grubunun gerekli olup olmadığına karar verecektir. 

 
c. Covid-19 acil durumu / krizi şu kişileri içerecektir: 

- Covid-19 kulüp yöneticisi 

- Federasyon temsilcisi (belki tıbbi) 

- Turnuva Baş Hakemi 

d. Ev sahibi takımın Covid-19 yöneticisi, izolasyon odaları için yapılan planlardan haberdar 
olmalıdır. 

e. Bu grup, bütünlük içinde değilse, gün içinde meydana gelen sorunları tartışmak ve ertesi güne 
hazırlanmak için, her akşam veya gerektiği durumlarda, bir bilgilendirme toplantısı yapmalıdır. 

 

SAHA İÇİ OYUNCU REFAHI 
a. Oyunculara sahaya tükürmemeleri gerektiği hatırlatılmalıdır. 

b. Eğer öksürmeleri gerekiyorsa, ağız, dirseğin iç kısmı ile kapatılmalıdır. 

c. Tıp ve fizyoterapist pratisyenleri su geçirmez bir üst giymelidir (bu, herhangi bir temastan sonra 
uygun bezlerle temizlenir ve kirlenmişse değiştirilir), eldiven ve maske takılmalıdır, göz koruması 
için de önlem alınmalıdır. Herhangi bir bulaşma riski varsa ambulans çağırmalıdırlar. 

d. Ambulans personeli, yüksek riskli hastaların yönetimine aşina olmalıdır. Maske, eldiven, su 
geçirmez önlükler kullanıp, göz korumasına dikkat etmelidirler. 

 
e. Oyun öncesi tıbbi toplantı, maç yöneticisinin (baş hakem) huzurunda gerçekleşmelidir. 
Ancak, protokol aşağıdaki kontrol noktalarıyla güçlendirilecektir: 

 

- İlk oyuncu yönetimi 

- Ambulans personelinin rolü 

- Tıbbi odaların düzenlenmesi 

- Sevk eden hastaneler 

- Bir ÖRNEK için mutlak ihtiyaç (İşaretler ve semptomlar, alerjiler, ilaçlar, tıbbi geçmiş, son 
yenilen yemek, gidilen etkinlikler), en son Covid-19 testi dahil her oyuncunun önceki 
sonuçları. f. Tıp odaları ideal bir alana/odaya sahip olmalıdır: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Aerosol oluşturmayan alan / orta bulaşma riski 

 
i. Bu alan temiz olmalıdır. 

ii. Tüm pratisyen hekimler, maske, plastik önlük, eldiven ve olası risklere karşı göz koruması 
kullanmalıdır. 

iii. Bu alan her olaydan/durumdan sonra temizlenmelidir. 

 
*Virüsün yayılmaması için, Kişisel Koruma Ekipmanlarının (KKE) takılması ya da 

çıkarılmasının uygun olduğu durumlar standartlaştırılmalıdır. 
h. Dikiş atma, bu alanda yapılmalıdır. Oyuncular dikiş atma sırasında cerrahi maske takmalıdırlar. 

i. Kalp durması durumunda yerel yönergeler izlenecektir. Bizim tavsiyemiz, cep maskesi 
kullanılmamalıdır ve uygun hava yolu desteğine kadar (LMA formu veya ET tüpü yerleştirme), 
beklenmelidir. Ambulans personeli en kısa sürede bu durumu kontrol altına almalıdır. Kazazedenin 
yüzü kapatılmalıdır. Uygun ve doğru solunum yolu desteği gelene kadar suni teneffüs 

yapılmamalıdır. 



 

 

 

 

 

 

 

EKİP İÇİNDEKİ POZİTİF TESTLER İÇİN KILAVUZ 
Türkiye Ragbi Federasyonu, oyundan önce pozitif vakalar rapor edildiğinde aşağıdaki protokolü 
uygulayacaktır: 

• Ekibin bir ila üç üyesinin olumlu olduğu bildirilirse, izole edilmiş sayılırlar. Bireyler gruptan 
ayrılacak ve yerel bölgelerindeki kurallara göre karantinaya alınacaktır. Heyetin diğer üyeleri 
seyahat edecek ve bireyler yakından izlenecektir. Maç, Covid-19 Yönetim Grubu tarafından verilen 
anlaşmadaki gibi gerçekleştirilmelidir. 

• Dört pozitif üye sonucunda, bu bir küme olarak kabul edilecek ve hemen 

 
Covid-19 federasyon yöneticisi ve maç yöneticisine (baş hakeme) rapor verilecektir. Yönetimin 
kapsamlı değerlendirmesinden sonra, maç daha sonraki bir tarihe ertelenmelidir. Ancak, istisnai 
durumlarda (yanlış sonuç, semptomsuz vakalar vb.) Covid-19 Yönetim Grubu aksine karar 
verebilir. 

 

 
a. Maskeler 

EVRENSEL ÖNLEMLER 

 

Her zaman, cerrahi veya temel bir maske takmanız önerilir. Maskenin takılmadığı durumlar dışında 
(oyuncular ya da hakemler oyundayken), personelin maske takması zorunludur. Tek kullanımlık 
maskeler, otellerde, eğitim yerlerinde ve oyunda bulundurulmalıdır. Teknik alandaki personel 
üyeleri, asistanlar, su taşıyıcıları, top toplayıcılar her zaman maske takmalıdır. 
b. El Yıkama 

Ellerinizi dezenfektan veya sabunla yıkamak, olası herhangi bir teması temizlemek için çok 
etkili bir yoldur. Oyuna dahil olan her kişi, kendisine yetecek kadar ekipman sahibi olmalıdır. 
c. Plastik Eldivenler 

Eldiven kullanımı sadece cilt ile temas halindeyken tavsiye edilir. Bu nedenle, başka bir üye 
ile cilt teması kurulmadıkça, eldiven kullanımını tavsiye edilmez. 
d. Sosyal Mesafe 

Sosyal mesafe her zaman korunmalıdır. 



 

 

 

 

 

 

 

EK 2(Sporcu) 
 

 
TAAHHÜTNAME 

 

 
.…./…../20…. 

 
 

Maç sırasında ve sonrasında yapmış olduğum centilmenlik dışı (kavga, küfür vs.) davranışlardan 
sorumlu olduğumu bildirir, yapmış olduğum centilmenlik dışı davranışımdan dolayı sezon sonuna 
kadar lisansımın iptal edileceğini kabul ederim. 

Sezon içerisinde, Türkiye Ragbi Federasyonu’nun resmi olarak tanımadığı, faaliyet programında 
yer almayan herhangi bir somut sonucu olan bir müsabakaya izinsiz katılmayacağıma, katıldığım 
takdirde lisansımın sezon boyunca iptalini kabul etmiş bulunmaktayım. 

Beyzbol oyununun niteliklerini, kurallarını ve bu oyunlar sebebiyle ortaya çıkması muhtemel 
sakatlanma vs. gibi durumların varlığını biliyorum. Bu oyunları kuralları çerçevesinde 
oynayacağımı, oyun esnasında aynı ve farklı takımda bulunduğum kişilerin kasti olmayan 
davranışlarından dolayı herhangi bir hukuki yola müracaat etmeyeceğimi, kurallara aykırılık 
sebebiyle federasyonun hem kendimle ilgili hem de takım oyuncularıyla ilgili vermiş olduğu karara 
saygı duyacağım, sonuçlarına katlanacağım hususunu 

İlgili yaş kategorisinde Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından 2022 yılı için hazırlanmış olan 
Reglamanı okuduğumu ve tüm kuralları eksiksiz kabul ettiğimi beyan ederim. 

 

 

 

Ad – Soyadı 

 

İmza 



 
 
 
 
 
 
 

 

EK-3 
KATILIMCININ 
ADI : 

SOYADI : 

DOĞUMTARİHİ : 

 
MUVAFAKATNAME 

Oğlum-kızım……….……………………………………..………… ‘nın katılacağı …………………………………………….. 

……….. yılı ............................................................................................. ligi öncesinde ve sonrasında, 

aktiviteler esnasında başına gelecek herhangi bir sakatlık ve problem durumlarında, 

organizatörleri, organizasyonda görevli kişileri sponsorları ve organizasyon temsilcilerini 

sorumlu tutmayacağımı, her türlü sorumluluğun şahsıma ait olduğunu; bu organizasyona 

katılması için kızımın-oğlumun tıbbi bakımdan hiçbir engel olmadığını, bu organizasyon için 

fiziksel olarak yeterli olduğunu ve ayrıca şahsına ait .................................................... Liginde 

çekilmiş her türlü fotoğraf, video, film ve reklam kaydı dahil tüm belgelerin federasyon 

tarafından yasal amaçlı kullanımlarına izin verdiğimi, 

İlgili yaş kategorisinde 2022 Yılına ait Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanlığı tarafından 

onaylanmış Reglamanı okuduğumuzu ve kuralları bildiğimizi, eksiksiz kabul ettiğimizi 

beyan ederim. 

Okudum kabul ediyorum 

 
 

Veli Adı Soyadı 

İmza 



 
 
 
 
 
 

EK-4 

 
Kütük No: Tarih: 

Konu: 

Kulüp İletişim: 

Kulüp Mail: 

 
LİG BAŞVURUSU 

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından 2022 Sezonunda yapılacak olan 
 

………………………………………………….. Ligi 

müsabakasına 
……………………………………………….. Kulübü olarak katılacağımızı bildiririz. 

Gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim. 

 
 
 

Kulüp Başkanı 

İmza - Mühür 


