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1.00 – OYUNUN AMAÇLARI
1.01 Beyzbol, her biri dokuz oyuncudan oluşan iki takım arasında,
bir teknik direktörün yönetimi altında, bu kurallara uygun olarak,
bir veya daha fazla hakemin yetkisi altında, çevrelenmiş bir sahada
oynanan bir oyundur.
1.02 Hücum takımının amacı, vurucusunun koşucu olmasını ve
koşucularının ilerlemesini sağlamaktır.
1.03 Savunma takımının amacı, hücum oyuncularının koşucu
olmasını önlemek ve kalelerin etrafında ilerlemelerini önlemektir.
1.04 Bir vurucu koşucu olduğunda ve kurallara uygun olarak tüm
kalelere dokunduğunda, takımı için bir sayı almış olur.
1.05 Her takımın amacı, rakibinden daha fazla sayı yaparak
kazanmaktır.
1.06 Oyunun galibi, bu kurallara uygun olarak, bir resmi oyununun
sonunda daha fazla sayı yapan takım olacaktır.
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2.00 — OYUN ALANI
2.01 Saha Düzeni
Saha, Ek 1, 2 ve 3’teki diyagramlarla desteklenerek aşağıdaki
talimatlara göre düzenlenecektir.
İç saha 90 metrelik bir kare olacaktır. Dış saha, Ek 1’deki diyagramda
(sayfa 158) olduğu gibi, karenin iki tarafının uzatılmasıyla oluşturulan
iki faul çizgisi arasındaki alan olacaktır. Ana kaleye en yakın çit, stand
veya fair bölgedeki diğer engellere olan mesafe 250 feet veya daha
fazla olacaktır. Faul çizgileri boyunca 320 feet veya daha fazla mesafe
ve orta alana 400 feet veya daha fazla mesafe tercih edilir. İç saha,
kale çizgileri ve ana kale aynı hizada olacak şekilde düzeltişlmelidir.
Pitcher plakası, ana kale seviyesinden 10 inç yukarıda olacaktır.
Pitcher plakasının önündeki 6 inçlik bir noktadan ana kaleye doğru
6 fitlik bir noktaya kadar eğim derecesi 1 inç ila 1 feet olacak ve bu
eğim derecesi eşit olacaktır. Sınır çizgileri de dahil olmak üzere iç ve
dış saha fair bölgedir ve diğer tüm alanlar faul bölgesidir.
Ana kaleden pitcher plakası üzerinden ikinci kaleye kadar olan
çizginin Doğu-Kuzeydoğu yönünde ilerlemesi arzu edilir.
Ana kaleden backstop’a ve kale çizgilerinden en yakın çit, stand veya
faul bölgesindeki diğer engellere olan mesafenin 60 feet veya daha
fazla olması önerilir. Bkz. Ek 1.
Ana kalenin yeri belirlendiğinde, çelik bir mezura ile 127 feet, 33 ⁄8
inç istenen yönde ikinci kale oluşturur. Ana kaleden, birinci kaleye
doğru 90 feet ölçün; ikinci kaleden, birinci kaleye doğru 90 feet
ölçün; bu çizgilerin kesişimi birinci kaleyi oluşturur. Ana kaleden,
üçüncü kaleye doğru 90 feet ölçün; ikinci kaleden, üçüncü kaleye
doğru 90 feet ölçün; bu çizgilerin kesişimi üçüncü kaleyi oluşturur.
Birinci kale ile üçüncü kale arasındaki mesafe 127 fit, 33 ⁄8 inçtir. Ana
kaleden yapılan tüm ölçümler, birinci ve üçüncü kale çizgilerinin
kesiştiği noktadan alınacaktır.
Catcher kutusu, vurucu kutuları, antrenör kutuları, threefoot (vurucu
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kutusunu birinci kaleye bağlayan çizgi, koşu çizgisi) birinci kale
çizgileri ve bir sonraki vurucu kutuları, Ek 1 ve 2’deki diyagramlarda
gösterildiği gibi düzenlenecektir.
Diyagramlarda düz siyah çizgilerle gösterilen faul çizgileri ve diğer
tüm oyun çizgileri boya veya toksik olmayan ve yanmayan tebeşir
veya diğer beyaz malzemelerle işaretlenecektir.
Diyagramlarda gösterilen çim çizgileri ve boyutları birçok alanda
kullanılanlardır, ancak zorunlu değildir ve her kulüp kendi oyun
alanının çimli ve çıplak alanlarının boyutunu ve şeklini belirleyecektir.
NOT: (a) 1 Haziran 1958’den sonra profesyonel bir Kulüp tarafından
inşa edilen herhangi bir Oyun Alanı, ana kaleden sağ ve sol saha faul
çizgilerindeki en yakın çite, standa veya diğer engellere minimum
325 fit mesafe ve orta saha çitine minimum 400 fit mesafede olacaktır.
(b) Mevcut hiçbir oyun alanı, 1 Haziran 1958’den sonra, ana kaleden
faul direklerine ve orta saha çitine olan mesafeyi yukarıdaki paragraf
(a)’da belirtilen minimumun altına düşürecek şekilde yeniden
şekillendirilmeyecektir.

2.02 Ana Kale
Ana kale, beyazlatılmış kauçuktan beş taraflı bir levha ile
işaretlenecektir. Bir kenarı 17 inç uzunluğunda, iki bitişik kenarı
81/2 inç ve kalan iki kenarı 12 inç olacak ve bir nokta oluşturacak
şekilde bir açıya ayarlanmış köşelerden ikisi çıkarılmış 17 inçlik bir
kare olacaktır. Ana kaleden birinci kaleye ve üçüncü kaleye uzanan
çizgilerin kesiştiği noktada olacak şekilde pitcher plakasına bakan 17
inçlik kenar ve birinci ve üçüncü kale çizgileriyle çakışan iki 12 inçlik
kenarla zemine yerleştirilecektir; Ana kalenin üst kenarları eğimli
olacak ve kalenin zemin yüzeyi ile zemin seviyesinde sabitlenecektir.
(Ek 2’deki D çizimine bakınız.)

2.03 Kaleler
Birinci, ikinci ve üçüncü kaleler, Diyagram 2’de belirtildiği gibi
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zemine güvenli bir şekilde tutturulmuş beyaz kanvas veya kauçuk
kaplı torbalarla işaretlenecektir. Birinci ve üçüncü kale torbaları
tamamen iç sahada olacaktır. İkinci kale torbası ikinci kale üzerinde
ortalanacaktır. Torbalar 15 inç kare, en az üç veya beş inçten daha
kalın olmalı ve yumuşak malzeme ile doldurulmalıdır.

2.04 Pitcher Plakası
Pitcher plakası, 24 inç x 6 inç beyazlatılmış kauçuktan dikdörtgen
bir levha olacaktır. Diyagram 1 ve 2’de gösterildiği gibi zemine
yerleştirilecektir, böylece pitcher plakası ile ana kale (ana kalenin
arka noktası) arasındaki mesafe 60 fit, 6 inç olacaktır.

2.05 Yedek Kulübeleri (Bençler)
Ev sahibi Kulüp, ev sahibi ve misafir takımlar için birer tane
olmak üzere yedek kulübesi (benç) sağlayacaktır. Bu yedek
kulübeleri(bençler), kale çizgilerinden yirmi beş fitten az olamaz.
Çatılı olacak ve arkası ve uçları çevrilecektir.
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3.00 - EKİPMAN VE ÜNİFORMALAR
3.01 Top
Top, birbirine sıkıca dikilmiş iki beyaz at derisi veya sığır derisi
şeridi ile kaplanmış küçük bir mantar, kauçuk veya benzeri malzeme
çekirdeğinin etrafına sarılan iplikten oluşan bir küre olacaktır.
Ağırlığı 5 onstan az veya en fazla 5 ons (28,3gram X 5) ağırlığında
olmalı ve çevresi en az 9 inç veya fazla olmamalıdır.
Hiçbir oyuncu kasıtlı olarak topa toprak, reçine, parafin, meyan
kökü, zımpara kağıdı veya diğer yabancı maddelerle ovalayarak
rengini bozmayacak veya topa zarar vermeyecektir.
CEZA: Hakem topu isteyecek ve kural ihlali yapanı oyundan
çıkaracaktır. Ayrıca, kural ihlali yapan otomatik olarak 10 oyun
için uzaklaştırılır. Topa zarar veren pitcher (atıcı) ile ilgili kurallar
için Kural 6.02 (c) (2) ila (6) ‘ya bakınız.

K

ural 3.01 Yorum: Bir oyunda bir top kısmen parçalanırsa, oyun
tamamlanana kadar oyunda kalmalıdır

3.02 Beyzbol Sopası
(a) Sopa, en kalın bölümünde çapı 2.61 inçten ve uzunluğu 42
inçten fazla olmayan düz, yuvarlak bir çubuk olacaktır. Sopa, tek
parça masif ağaç/sert ahşap olacaktır.
NOT: İmalatçı, tasarımı ve üretim yöntemleri konusunda
Kural Komitesinden onay alana kadar, profesyonel bir oyunda
(şampiyonluk sezonu veya gösteri maçları) hiçbir lamineli veya
deneysel bir beyzbol sopası kullanılmayacaktır.
(b) Sopanın ucunda 1¼ inç derinliğe kadar bir girintiye izin verilir
ve bu 2 inçten daha geniş ve 1 inçten daha az çapta olamaz. Girinti,
yabancı madde eklenmeden eğimli olmalıdır.
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(c) Sopanın sapı, ucundan 18 inçten fazla olmamak üzere, tutuşu
iyileştirmek için herhangi bir malzeme veya maddeyle kaplanabilir
veya işlenebilir. 18 inçlik sınırlamayı aşan bu tarz herhangi bir
malzeme veya madde, sopanın oyundan çıkarılmasına neden
olacaktır.
Kural 3.02 (c) - 3.03 (f)
NOT: Eğer hakem, sopanın oyunda kullanıldığı süre boyuncaya
veya kullanıldıktan sonrasına kadar yukarıdaki (c) ‘ye uymadığını
fark ederse, bu, vurucuyu out veya oyundan atılmış ilan etmek için
gerekçe olmayacaktır.

K

ural 3.02 (c) Yorum: Çam katranı 18 inçlik sınırlamayı
aşarsa, hakem kendi inisiyatifiyle veya karşı takım tarafından
uyarılmasıyla, vurucuya farklı bir sopa kullanmasını emredecektir.
Vurucu, sopayı oyunun ilerleyen bölümlerinde fazla maddeden
arındırırsa kullanabilir. Bir sopanın kullanılmasından önce herhangi
bir itirazda bulunulmazsa, o oyunda Kural 3.02 (c) ‘nin ihlali,
sahadaki herhangi bir eylemi veya oyunu geçersiz kılmaz.
(d) Kural Komitesi tarafından onaylanmadıkça profesyonel bir
oyunda renkli sopa kullanılamaz.

3.03 Oyuncu Üniformaları
(a) Bir takımdaki tüm oyuncular renk, döşeme ve stil bakımından
aynı üniformaları giyecek ve tüm oyuncuların formalarının
sırtlarında en az 6 inçlik numaralar olacaktır.
(b) Badinin üniformanın içinden görünen herhangi bir kısmı,
takımdaki tüm oyuncular için tek tip düz renkte olacaktır. Pitcher
(atıcı) dışındaki herhangi bir oyuncunun badisinin koluna
iliştirilmiş rakamlar ve / veya harfler, işaretler olabilir.
(c) Takım arkadaşlarının üniformasına uymayan hiçbir oyuncunun
bir oyuna katılmasına izin verilmeyecektir.
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(d) Bir lig, her takımın her zaman kendine özgü bir forma
giymesini veya her takımın, ev sahibi maçları için beyaz ve misafir
maçları için farklı bir renk olmak üzere iki takım forması olmasını
sağlayabilir.
(e) Kolluk uzunlukları bireysel oyuncular için değişebilir, ancak
her bir oyuncunun kollukları yaklaşık olarak aynı uzunlukta
olacaktır; hiçbir oyuncu yırtık, yıpranmış veya sökülmüş
kolluklar giymeyecektir ve hiçbir pitcher (atıcı) beyaz, gri veya bir
hakemin kararına göre herhangi bir şekilde dikkat dağıtıcı kolluk
giymeyecektir.
(f) Hiçbir oyuncu, forma bandına veya üniformasından farklı
renkteki başka bir malzeme yapıştırmayacaktır.
(g) Üniformanın hiçbir parçası, beyzbol topunun şeklini taklit
eden veya düşündüren bir desen içermeyecektir.
(h) Cam düğmeler ve cilalı metal, üniforma üzerinde
kullanılmayacaktır.
(i) Hiçbir oyuncu ayakkabısının topuğuna veya uç kısmına, normal
ayakkabı koruması veya ayak parmağı koruması dışında herhangi
bir şey takmayacaktır. Golf veya koşu ayakkabısına benzer sivri
uçlu ayakkabılar giyilmeyecektir.
(j) Üniformanın hiçbir parçası ticari reklamlarla ilgili yamalar
veya tasarımlar içermeyecektir.
(k) Bir lig, üye takımlarının formalarının sırtlarında oyuncularının
isimlerinin yer almasını sağlayabilir. Oyuncunun soyadı dışındaki
herhangi bir isim komisyon başkanı tarafından onaylanmalıdır.
Kabul edilirse, bir takımın tüm üniformalarında oyuncularının
adları bulunmalıdır.

3.04 Catcher (tutucu) Eldiveni
Catcher (tutucu), çevresi 38 inçten, yukarıdan aşağıya 15,5 inçten
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fazla olmayan bir deri eldiven giyebilir. Bu sınırlar, tüm bağları ve
herhangi bir deri bandı veya eldivenin dış kenarına tutturulmuş
yüzleri içerecektir. Başparmak bölümü ile eldivenin parmak bölümü
arasındaki boşluk, eldivenin üst kısmında 6 inç ve başparmak
tabanında 4 inç’i geçmemelidir. Ağ, başparmak ağının tepesi boyunca
7 inçten fazla veya tepe kısmı 6 inçten fazla olmayacaktır. Ağ, ya bir
bağlama, deriden bağlama ya da avuç içinin bir uzantısı olabilecek,
bağcık ile kolçağa bağlanmış ve yukarıda belirtilen ölçümlerin
hiçbirini aşmayacak şekilde yapılmış bir orta deri parçası olabilir.

3.05 Birinci Kale Oyuncusu Eldiveni
Birinci kale oyuncusu, başparmağın tabanından eldivenin dış
kenarına kadar ölçüldüğünde, yukarıdan aşağıya 13 inçten uzun
olmayan ve avuç içi boyunca 8 inçten daha geniş olmayan bir deri
eldiven giyebilir. Başparmak bölümü ile eldivenin parmak bölümü
arasındaki boşluk, eldivenin yukarısında 4 inç’i ve başparmak
ağının tabanında 3,5 inç’i aşmayacaktır. Eldiven, bu boşluk kalıcı
olarak sabitlenecek ve herhangi bir malzeme veya işlem kullanılarak
genişletilemeyecek veya derinleştirilemeyecek şekilde inşa
edilecektir. Eldiven ağı, başparmağın yukarıdan aşağısına kadar 5
inçten fazla olmamalıdır.
Ağ, ya bir bağcık, deri tünellerden bağcık ya da bağcıkla kolçağa
bağlanan ve yukarıda belirtilen ölçüleri aşmayacak şekilde yapılmış
avuç içi uzantısı olabilen bir orta deri parçası olabilir. Dokuma, ağ
tipi bir tuzak yapmak için sarılmış bir bağcıktan yapılmayacak veya
derinleştirilmeyecektir. Eldiven herhangi bir ağırlıkta olabilir.

3.06 Saha Eldivenleri
Catcher (tutucu) dışındaki her saha oyuncusu deri eldiven
kullanabilir veya giyebilir. Eldivenin boyutunu kapsayan ölçümler,
eldivenin ön tarafı veya top alıcı tarafı ölçülerek yapılmalıdır. Alet
veya ölçüm bandı, ölçülen öğenin yüzeyi veya özelliği ile temas edecek
ve işlemdeki tüm kenarları takip edecek şekilde yerleştirilmelidir.
Eldiven, 4 parmağın herhangi birinin ucundan top cebi içinden
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eldivenin arka ucuna kadar 13 inçten fazla ölçülemeyecektir. Eldiven,
diğer parmakların tabanı boyunca ilk parmağın tabanındaki iç
dikişten, eldivenin küçük parmak kenarının dış kenarına kadar
ölçüldüğünde 7 inçten daha geniş olmayacaktır.
Başparmak ile ilk parmak arasındaki, ağ adı verilen boşluk veya
alan, deri dokuma veya arka tampon ile doldurulabilir. Dokuma,
ağ bölgesini tamamen kapatmak için iki kat standart deriden
yapılabilir veya deriden yapılmış bir dizi tünelden veya bir dizi
deri panelden veya bağcıklı deri kayışlardan yapılabilir. Dokuma,
ağ tipi bir tuzak yapmak için sarılmış bir bağdan yapılamaz. Ağ
bölgesinin tamamını kaplamak için dokuma yapıldığında, dokuma
esnek olacak şekilde inşa edilebilir. Bir diziden oluşturulduklarında,
birbirine bağlanmaları gerekir. Bu bölümler, bölüm yanlarındaki
eğrilikler tarafından çöküntü oluşmasına izin verecek şekilde
yapılandırılmamış olabilir. Ağ açıklığının boyutunu kontrol etmek
için dokuma yapılacaktır. Ağ açıklığı, üstte 4 1/2 inçten, derinliği
5 3/4 inçten fazla olmayacak ve alt kısmında 3 1/2 inç genişliğinde
olacaktır. Ağ açıklığı, üst kısmının altındaki herhangi bir noktada 4
1/2 inçten fazla olmayacaktır. Dokuma her iki tarafta ve ağın üstünde
ve altında sabitlenecektir. Bağlantı, deri ile yapılacak, bu bağlantılar
sabitlenecektir. Gerilirlerse veya gevşerlerse, uygun durumlarına
ayarlanmalıdırlar. Eldiven herhangi bir ağırlıkta olabilir. Eldiven
boyutlarının şeması için Ek 4’e bakın.

3.07 Pitcher (atıcı) Eldiveni
(a) Pitcher (atıcı) eldiveni şeritler hariç, beyaz, gri veya bir hakemin
kararına göre hiçbir şekilde dikkat dağıtıcı olamaz. Pozisyonu ne
olursa olsun hiçbir saha oyuncusu, mevcut 14 serisinden daha açık
PANTONE® renk setine denk gelen bir saha eldiveni kullanamaz.
(b) Hiçbir Pitcher (atıcı) eldivene, eldivenden farklı renkte
herhangi bir yabancı madde iliştirmeyecektir.
(c) Başhakem, kendi inisiyatifiyle, başka bir hakemin tavsiyesi
üzerine veya rakip teknik direktörün şikayeti üzerine, Kural
3.07 (a) veya (b) ‘ye aykırı olan eldivenin oyundan çıkarılmasını
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sağlayacaktır.

3.08 Kask
Bir Profesyonel Lig, kask kullanımına ilişkin aşağıdaki kuralı kabul
edecektir:
(a) Tüm oyuncular, vuruştayken ve kalelere koşarken bir tür
koruyucu kask kullanacaktır.
(b) Minor (Kulüp) Liglerindeki tüm oyuncular, vuruştayken çift
kulaklıklı kask takacaktır.
(c) Tüm Major (Büyük) Lig oyuncuları tek kulaklıklı kask (veya
oyuncunun seçimine bağlı olarak çift kulaklıklı kask) takmalıdır.
(d) Tüm catcher (tutucu)lar, atışı karşılarken koruyucu bir kask ve
yüz maskesi takacaktır.
(e) Tüm Kale Antrenörleri, görevlerini yerine getirirken koruyucu
bir kask takacaktır.
(f) Tüm top toplayıcı erkek veya kızlar, görevlerini yerine getirirken
çift kulak kapağı koruyuculu kask takmalıdır.

K

ural 3.08 Yorum: Eğer hakem bu kuralların herhangi bir şekilde
ihlal edildiğini gözlemlerse, ihlalin düzeltilmesi için talimat
verecektir. İhlal, hakemin insiyatifine göre makul olmayan bir süre
içinde düzeltilmezse, hakem kural ihlali yapanı oyundan çıkaracak
ve uygun bir disiplin cezası önerilecektir.

3.09 Usulsüz Ticarileştirme
Bu kuralın hükümlerinde detaylandırıldığı üzere, kaleler, pitcher
(atıcı) plakası, beyzbol sopaları, üniformalar, yakalama eldivenleri,
birinci kale oyuncusu eldivenleri, saha içi ve saha dışı oyuncu
eldivenleri ve koruyucu başlıklar dahil olmak üzere, ancak bunlarla
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sınırlı olmamak üzere diğer oyun ekipmanları da dahil, herhangi
bir usulsüz ürünün ticarileştirilmesi söz konusu değildir. Üreticinin
bu tür bir ekipman üzerindeki tanımlamaları, üreticinin logosunun
boyutu ve içeriği ya da öğenin marka adı bakımından iyi bir
şekilde test edilmiş olmalıdır. Bu Kural 3.09’un hükümleri, yalnızca
profesyonel ligler için geçerli olacaktır.
NOT: Profesyonel beyzbol ligleri için beyzbol ekipmanında yenilikçi
değişiklikler planlayan üreticiler, üretimden önce bunu Resmi Oyun
Kuralları Komitesine sunmalıdır.

3.10 Sahadaki Ekipmanlar
(a) Hücum takımı üyeleri, takımları vuruş halindeyken, tüm
eldivenleri ve diğer ekipmanları sahanın dışına ve yedek
kulübesine taşıyacaklardır. Ne fair ne de faul bölgesinde, sahada
hiçbir ekipman bırakılmayacaktır.
(b) Sahada somut bir referans sistemi oluşturan herhangi bir
markerın sahada kullanılması yasaktır.

4.00 OYUN ÖNCESİ
4.01 Hakem Görevleri
Oyun başlamadan önce, hakem:
(a) Oyuncuların oyun aletleri ve ekipmanlarını düzenleyen tüm
kurallara sıkı bir şekilde uyulmasını zorunlu kılmalı;
(b) Tüm oyun çizgilerinin (Ekler No. 1 ve No. 2’deki kalın çizgiler)
kireç, tebeşir veya yerden veya çimlerden kolayca ayırt edilebilen
diğer beyaz malzemelerle işaretlendiğinden emin olmalı;
(c) Ev sahibi kulüpten komisyon başkanı tarafından ev sahibi
kulübe onaylanmış beyzbol topları tedariki almalıdır. Hakem,
beyzbol toplarını incelemeli ve bunların kurallara uygun beyzbol
topları olduklarına karar vermeli ve parlaklığın giderilmesi
için düzgün şekilde ovulmalarını sağlamalıdır. Hakem, oyunda
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kullanılacak topların uygunluğuna karar veren tek karar mercii
olacaktır;
(d) Ev sahibi kulüp, gerekirse en az bir düzine yedek topun hemen
kullanıma hazır olduğundan emin olmalıdır;
(e) Elinde en az iki yedek top bulunduracak ve oyun boyunca
gerektiğinde bu tür alternatif topların ikmalini isteyecektir. Bu tür
alternatif toplar aşağıdaki durumlarda oyuna alınacaktır:
(1) Oyun alanının dışına veya seyirci alanına bir top atıldığında;
(2) Bir topun rengi atmış veya sonraki kullanım için uygun
değilse;
(3) Pitcher (atıcı), bu gibi durumlarda alternatif bir top isterse.

K

ural 4.01 (e) Yorum: Hakem, oyun bitene ve daha önce kullanılan
top dead ball (ölü top) halie gelene kadar pitcher (atıcı)a
alternatif bir top vermeyecektir. Atılan veya vurulan bir top oyun
alanının dışına çıktıktan sonra, koşucular hak kazandıkları kalelere
ulaşana kadar oyuna alternatif bir top ile devam edilmeyecektir.
Oyun sahasından bir home run vurulduktan sonra, hakem pitcher
(atıcı)a veya catcher (tutucu)a, vurucu home run yapıp ana kaleyi
geçene kadar yeni bir top vermeyecektir.
(f) Her oyunun başlangıcından önce, pitcher (atıcı) plakasının
arkasındaki yere resmi bir reçine torbası yerleştirildiğinden emin
olmalıdır.
(g) Başhakem, kendi takdirine göre, karanlığın oyunu tehlikeli
hale getirdiği anda oyun alanı ışıklarının açılmasını emredecektir.

4.02 Teknik Direktör
(a) Kulüp, maçın planlanan başlama saatinden en az otuz dakika
önce teknik direktörü komisyon başkanına veya baş hakeme
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atayacaktır.
(b) Teknik direktör, baş hakeme, kurallarda belirtilen belirli
görevleri bir oyuncuya veya antrenöre devrettiğini ve bu şekilde
atanan temsilcinin herhangi bir eyleminin resmi olduğunu
bildirebilir. Teknik direktör, ekibinin davranışından, resmi
kurallara uymasından ve hakemlere saygı göstermesinden her
daim sorumlu olacaktır.
(c) Bir teknik direktör sahayı terk ederse, yedek olarak bir oyuncu
veya antrenör tayin edecek ve bu yedek teknik direktör, teknik
direktörün görev, hak ve sorumluluklarına sahip olacaktır. Teknik
direktör ayrılmadan önce yedeğini atamayı reddederse, başhakem
bir takım üyesini yedek teknik direktör olarak atayacaktır.

4.03 Line-Up Kartlarının Değişimi
Ev sahibi kulüp, oyunun ertelendiğine veya başlamanın
erteleneceğine dair önceden bildirimde bulunmadıysa, hakem veya
hakemler, oyunun başlaması için belirlenen saatten beş dakika önce
oyun alanına girecek ve doğrudan ana kaleye ilerleyecektir. Rakip
takımların teknik direktörleri tarafından karşılanacakları yer. Sırayla:
(a) İlk olarak, ev sahibi teknik direktörü veya atadığı kişi, vuruş
sırasını iki nüsha olarak başhakeme verecektir.
(b) Daha sonra, misafir teknik direktör veya atadığı kişi, vuruş
sırasını iki nüsha olarak başhakeme verecektir.
(c) Nezaket gereği, başhakeme sunulan her line-up kartı, vuruş
sırasına göre her oyuncu tarafından oynanacak saha pozisyonlarını
listelemelidir. DP kullanılacaksa, line-up kartı hangi vurucunun
DP olacağını belirleyecektir. Bkz. Kural 5.11 (a). Nezaket gereği,
potansiyel yedek oyuncular da listelenmelidir, ancak potansiyel
yedek oyuncunun listelenememesi, oyuna girmesini uygunsuz
hale getirmeyecektir.
Büyük (Major) Lig Kural 2 (b) (2) uyarınca, her Büyük (Major)
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Lig Kulübü, line-up kartında o maçtan önce oyunda oynamaya
uygun her oyuncuyu pitcher (atıcı), pozisyon oyuncusu veya
“İki-Yönlü(Hem savunmada hem hücumda oynayan) Oyuncusu”,
aşağıdaki gibidir:
(1) Şampiyona sezonunun açılış gününden 31 Ağustos’a kadar
ve sezon sonrası maçlar sırasında, Büyük (Major) Lig Kulüpleri
bir maç için en fazla 13 pitcher (atıcı) belirleyebilir.
(2) 1 Eylül’den şam^piyona sezonunun sonuna kadar (tüm
eşitlik bozucu maçlar dahil), Büyük(Major) Lig Kulüpleri bir
oyun için maksimum 14 pitcher (atıcı) belirleyebilir.
(3) Büyük(Major) Lig Kural 2 (b) (2) uyarınca “İkiYönlü(Hem savunmada hem hücumda oynayan) Oyuncular”
olarak nitelendirilen oyuncular, bir kulübün pitcher (atıcı)
sınırlamalarına dahil edilmeden bir oyun sırasında pitcher
(atıcı) olarak görünebilir.
(4) Kulüp tarafından İki-Yönlü(Hem savunmada hem
hücumda oynayan)o^yuncu veya pitcher (atıcı) olarak
belirlenenler dışındaki line-up kartındaki hiçbir oyuncu, bir
şampiyona sezonunda veya sezon sonrası maçta pitcher (atıcı)
ı olarak görünemez, ancak herhangi bir oyuncu 9. devreden
sonra pitcher (atıcı) olarak görünebilir. Ekstra bir devre oyunu
veya oyuncu pitcher (atıcı) olarak girdiğinde takımının 6 koşu
sayısına eşit veya daha fazla sayı ile kaybettiği veya kazandığı
herhangi bir oyunda; ancak 1 Eylül’den önce herhangi bir
oyuncunun maksimum 13 pitcher (atıcı) olarak sayılmaması
şartıyla 27. oyuncu olarak aktif listeye eklenebilir.
(d) Başhakem, ilgili vuruş sıralarının orijinal ve nüshalarının
aynı olduğundan emin olacak ve ardından her vuruş sırasının
bir kopyasını rakip takım teknik direktörüne verecektir. Hakem
tarafından saklanan kopya, resmi vuruş sırası olacaktır. Hakem
tarafından teslim edilen vuruş sırası, vuruş sırasını belirleyecektir.
Daha sonra, kurallarda belirtilenler dışında hiçbir teknik direktör
tarafından oyuncu değişikliği yapılmayacaktır.
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(e) Ev sahibi takımın vuruş sırası baş hakeme verilir verilmez,
oyun alanından hakemler sorumludur ve o andan itibaren yalnızca
başhakem bir oyunun ne zaman oynanacağını belirleme yetkisine
sahip olacaktır. Hava durumu veya oyun alanının durumuna
bakılarak oyunu iptal çağrısı yapılır, oyun askıya alınır veya
devam ettirilir. Başhakem, oyunu durdurduktan en az 30 dakika
sonrasına kadar oyunu iptal etmeyecektir. Başhakem, oyuna
devam etme şansı olduğuna inandığı sürece oyunu askıya almaya
devam edebilir. Bu kuraldaki hiçbir şey, bir kulübün şampiyona
sezonundan önce lig ofisine bildirilen şiddetli hava koşulları,
önemli hava tehditleri ve yıldırım güvenliğini düzenleyen bir
politika uyarınca herhangi bir maçı askıya alma veya devam
ettirme yeteneğini etkilemeyi amaçlamaz.

K

ural 4.03 Yorum: Vuruş sırasındaki bariz hatalar baş hakem
tarafından oyunu başlatma için “Oyun” çağrısı yapılmadan önce
fark edilirse takımın teknik direktörü ya da kaptanının dikkatine
sunulmalıdır, böylece, oyun başlamadan önce yanlışlık düzeltilir.
Örneğin, bir teknik direktör yanlışlıkla vuruş sırasına göre yalnızca
sekiz kişiyi listelerse veya aynı soyada sahip iki oyuncuyu listelerse ve
hatalar hakem tarafından fark edilirse, “oyun” çağrısı yapmadan önce,
bu tür hata veya hataların düzeltilmesini sağlar. Takımların daha
sonra bir hata sonucu “kapana kısılmaması” için yanlışlıkla/kasıtlı
olmadan yapılan hatalar oyun başlamadan önce düzeltilmelidir.
Başhakem, her zaman bir oyunu tamamlamayı denemelidir. Başhakem
yalnızca, bir oyunu hiçbir tamamlama olasılığı olmadığında oyuna
son verebilir ve bir veya daha fazla sayıda, her biri 30 dakikaya kadar
olan oyunu askıya alma yetkisine sahiptir.
Büyük (Major) Ligler, Kural 4.03 (e) de belirlendiği gibi, herhangi bir
Wild Card, Division Series, League Championship Series veya World
Series oyunları veya herhangi bir ek Büyük(Major) Lig şampiyona
sezonu maçında beraberliğin bozulması için oynanan oyunlarda
geçerlidir.

4.04 Hava ve Saha Koşulları
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(a) Ev sahibi takım, bir maçı uygun olmayan hava koşulları ya da
elverişsiz saha koşulları nedeniyle oyunu iptal edebilir. (geleneksel
ya da bölünmüş ardışık oynanan oyunlardan (doubleheader)
ikinci oyun hariç) Bu kuraldaki hiçbir şey, bir kulübün şiddetli
hava koşullarını, önemli hava tehditlerini ve yıldırım güvenliğini
yöneten şampiyona sezonundan önce lig ofisi ile birlikte dosyalanan
bir politika sonucunda askıya alma veya devam ettirme yeteneğini
etkilemeyi amaçlamaz.
İSTİSNA: Her yıl şampiyonanın belirlenmesini sağlamak için
şampiyonluk sezonunun kapanış haftalarında lig esasına göre,
herhangi bir lig, kendi başkanına kalıcı olarak bu kuralın
uygulanmasını askıya alma yetkisi verebilir. Herhangi iki takım
arasındaki bir şampiyona sezonunun son serisindeki bir maçın
ertelenmesi ve olası bir maçta başarısız olması ligdeki herhangi
bir kulübün son durumunu etkilediğinde, komisyon başkanı
herhangi bir lig kulübünün itirazında, ev sahibi takıma verilen
yetkiyi üstlenebilir.
(b) İlk oyunun baş hakemi, uygun olmayan hava koşulları ya da
elverişsiz oyun alanı nedeniyle sıradan veya bölünmüş ardışık
oynanan oyunlardan (doubleheader) ikinci oyununun başlatılıp
başlatılmayacağı konusunda tek karar mercii olacaktır.
(c) Ertelenen bir oyun “Oynanmadı” olarak tanımlanacaktır ve
Kural 7.01 (e)’deki gibi resmi oyun haline gelmeden önce aynı
işlem yapılacaktır.

4.05 Özel Temel Kurallar
Ev sahibi takımın teknik direktörü, oyun alanındaki seyircilerin
taşması, vuruş, atılan topların taşması gibi durumları veya diğer
olasılıkları kapsayan gerekli gördüğü temel kuralları başhakem
ve rakip teknik direktöre sunacaktır. Eğer bu kurallar rakip teknik
direktörü için kabul edilebilirse, kurallara uygun olacaktır. Bu kurallar
rakip takım teknik direktörü için kabul edilemez ise, başhakem,
resmi oyun kuralları ile çelişmeyen, düşündüğü özel temel kuralları
yapacak ve uygulayacaktır.
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4.06 Saha İçi İletişim Kuralı
Üniformalı oyuncular seyircilere hitap etmemeli veya karışmamalı,
oyun öncesinde, sırasında veya sonrasında tribünde oturmamalıdır.
Teknik direktör, antrenör veya oyuncu, maç öncesinde veya sırasında
herhangi bir seyirciye hitap etmemelidir. Rakip takımların oyuncuları,
üniformalıyken sahada hiçbir zaman bir araya gelmemelidir.

4.07 Güvenlik
(a) Üniformalı oyuncular, antrenörler, teknik direktörler, ev
sahibi takımın yetkilendirdiği haber fotoğrafçıları, hakemler,
memurlar, bekçiler, üniformalı görevliler ve ev sahibi kulübün
diğer çalışanları hariç, oyun sırasında hiç kimsenin oyun alanına
girmesine izin verilmez.
(b) Ev sahibi takım, düzeni korumak için polis koruması sağlar.
Bir kişi veya kişiler oyun sırasında oyun alanına girerse ve
oyuna herhangi bir şekilde müdahale ederse, misafir takım saha
boşaltılana kadar oynamayı reddedebilir.
CEZA: Alan makul bir süre içinde temizlenmezse (ve bu hiçbir
durumda misafir takımın oynamayı reddetmesinden sonra 15
dakikadan az olamaz) başhakem ev sahibi takımı hükmen mağlup
sayabilir.

4.08 Aynı Takımlar Arasında Ardışık Oynanan Maçlar
(Doubleheaders)
(a)
(1) Bir tarihte sadece iki şampiyona maçı oynanacaktır. Askıya
alınmış bir oyunun tamamlanması bu kuralı ihlal etmez.
(Minor Liglerindeki oyunlar hariç.)
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(2) Bir tar^ihte iki maç oynanması planlanmışsa, ilk oyun o
tarih için planlanacaktır.
(b) Sıradan veya bölünmüş ardışık oynanan maçlardan
(doubleheader) birincisi ikincisi başlamadan tamamlanmalıdır.
(c) Baş hakem tarafından (45 dakikayı geçmeyen) normalden
daha uzun aralık ilan edilip ilk oyunun sonunda karşı takıma
duyurulmadığı sürece, ardışık oynanan maçlardan (doubleheader)
ikincisi ilkinin tamamlanmasından 30 dakika sonra başlamalıdır.
İSTİSNA: Komisyon Başkanı, bir ev sahibi kulübün bazı özel
etkinlikler için oyunlar arasında daha uzun bir aralık istemesi
halinde, başhakem bu süreyi ilan edecek ve bunu rakip takıma
duyuracaktır.
İlk oyunun baş hakemi, oyunlar arasındaki aralığı kontrol eden
zaman hakemi olacaktır.
(d) Hakem, ardışık oynanan maçlardan(doubleheader) ikinci
oyuna başlayacaktır. Oyun, zemin koşulları, yerel zaman
kısıtlamaları ve hava durumu uygun olduğu sürece devam
edecektir.
(e) Programlanan ardışık oynanan maçlardan(doubleheader)
birinin başlaması herhangi bir nedenle geciktiğinde, ilk başlatılan
herhangi bir oyun, maçlardan ilki olur.
(f) Yeniden planlanan ardışık oynanan maçlardan(doubleheader)
biriyse, yeniden planlanan oyun ardışık maçlardan(doubleheader)
ikincisi olacaktır ve ilk oyun o tarih için düzenli olarak planlanan
oyun olacaktır.
(g) Ardışık oynanan maçlar(doubleheader) arasında oyun
alanının uygunsuzluğundan dolayı askıya alınırsa, başhakem oyun
alanını oyuna uygun hale getirmek amacıyla saha görevlilerinin ve
asistanların kontrolüne sahip olacaktır.
CEZA: İhlal durumunda, başhakem, maçı misafir takıma verecektir.
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5.00 OYUNUN OYNANMASI
5.01 Oyunu Başlatma (“Oyun!”)
(a) Oyunun başlangıcı için belirlenen zamanda ev sahibi takım
oyuncuları savunma pozisyonlarını alacaktır, misafir takımın ilk
vurucusu, vurucu kutusundaki yerini alacaktır. Başhakem “Oyna/
Oyun” çağrısı yapacak ve oyun başlayacaktır.
(b) Hakem “Oyna/Oyun” çağrısı yaptıktan sonra top canlıdır
ve oyundadır. Kurallara uygun bir nedenle veya hakem, oyunu
durduran “Time (Mola)” çağrısı yaptığında top dead ball (ölü top)
haline gelir.
(c) Pitcher (atıcı), atışını, topa strike yapmayı seçen ya da yapmayan
vurucuya iletecektir.

5.02 Saha Pozisyonları
Bir oyunun başında veya bir maç sırasında top oyuna sokulduğunda,
catcher (tutucu) dışındaki saha oyuncuları fair bölgesinde olacaktır.
(a) Catcher (tutucu), doğrudan ana kalenin arkasına yerleşecektir.
Bir atışı yakalamak için istediği zaman görevinden ayrılabilir,
ancak, vurucuya kasıtlı olarak bases on balls (birinci kaleye
ilerleme) verildiğinde, top pitcher (atıcı)ın elinden çıkana kadar,
catcher (tutucu)ların her iki ayağı da catcher (tutucu) kutusunun
çizgileri içinde durmalıdır.
CEZA: Balk.
(b) Pitcher (atıcı), topu vurucuya atarken kurallara uygun
pozisyonunu alacaktır;
(c) Pitcher (atıcı) ve catcher (tutucu) dışında, herhangi bir saha
oyuncusu fair bölgesinde herhangi bir yerde konumlanabilir.
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5.03 Kale Antrenörleri/Koçları
(a) Vuruştaki takım, vuruş sırasında biri birinci kaleye yakın
ve diğeri de üçüncü kaleye yakın olmak üzere sahada iki kale
antrenörü konumlandıracaktır.
(b) Kale antrenörleri sayıca iki ile sınırlı olacak ve takım üniforması
giyeceklerdir.
(c) Kale antrenörleri, bu kurala uygun olarak antrenör kutusu
içinde kalmalıdır, ancak kendi kalesinde bir oyun oynayan bir
antrenör, koçun hiçbir şekilde oyuna dahil olmaması şartıyla
oyuncuya; kayması, ilerlemesi veya kaleye dönmesi için işaret
vermek üzere antrenör kutusundan ayrılabilir. Ekipman değişimi
dışında, tüm Kale Antrenörleri, özellikle işaretler verilirken, kale
koşucularına fiziksel olarak dokunmaktan kaçınacaktır.
CEZA: Eğer bir antrenör, vuruş yapılan top koçu geçmeden önce
kendisini antrenör kulübesinden daha yakın veya fair bölgesine
antrenör kutusundan daha yakın konumlandırmışsa, rakip
teknik direktörün şikayeti üzerine, hakem kuralı sıkı bir şekilde
uygulayacaktır. Hakem koçu uyaracak ve kutusuna geri dönmesi
talimatını verecektir. Antrenör kutusuna geri dönmezse, oyundan
çıkarılacaktır. Ayrıca, bu kuralı ihlal eden antrenörler komisyon
başkanı tarafından disipline tabi tutulabilir.

5.04 Vuruş
(a) Vuruş Sırası
(1) Hücum takımının her oyuncusu, isminin takım vuruş
sırasında göründüğü gibi vuruş yapacaktır.
(2) Bir oyuncu başka bir oyuncuyla değiştirilmedikçe, vuruş
sırası oyun boyunca takip edilecektir. Bu durumda yedek
oyuncu, vuruş sırasındaki değiştirilen oyuncunun yerini
alacaktır.
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(3) İlk devreden sonra her devredeki ilk vurucu, bir önceki
devrede vuruşunu kurallara uygun olarak t^amamlayan son
oyuncunun ismini takip eden oyuncu olacaktır.
(b) Vurucu Kutusu
(1) Vurucu, vuruş zamanı geldiğinde derhal vurucu
kutusundaki yerini alacaktır.
(2) Vurucu, pitcher (atıcı) belirlenen pozisyona gelene kadar
veya windup’a b’aşladıktan sonra ^vurucu kutusundaki
pozisyonundan ayrılmayacaktır.
CEZA: Pitcher (atıcı) atış yaparsa, duruma göre, hakem “Ball” veya
“Strike” diyecektir.

K

ural 5.04 (b) (2) Yorum: Vurucu, hakemin “Time (Mola)” çağrısı
yapmasını istemediği sürece, strike’ın yapılması göze alarak,
vurucu kutusunu terk eder. Vurucu, istediği zaman vurucu kutusuna
girip çıkma özgürlüğüne sahip değildir.
Vurucu, vurucu kutusundaki yerini aldıktan sonra, oyun eyleminde
veya hakem kararında bir gecikme olmadıkça, reçine veya çam
katranı bezini kullanmak için vurucu kutusundan çıkmasına izin
verilmeyecektir. (hava koşulları bir istisna gerektirir.)
Hakemler, pitcher (atıcı) windup yapmaya başladığında veya belirli
bir pozisyona geldiğinde, vurucu “gözüme toz kaçtı”, “gözlüklerim
buğulandı”, “işareti anlamadım” ya da başka nedenler iddia etse bile,
vurucunun veya ekibinin herhangi bir üyesinin talebi üzerine “Time
(Mola)” çağrısı yapmayacaktır.
Hakemler, vurucu kutusuna girdikten sonra vurucunun “Time
(Mola)” talebini kabul edebilir, ancak hakem vurucuları vurucu
kutusundan çıkarmalıdır. Eğer hakemler müsamahakâr değilse,
vurucuların vurucu kutusunda olduklarını ve top atılana kadar
orada kalmaları gerektiğini anlayacaktır. Bkz. Kural 5.04 (b) (4).
Pitcher (atıcı), vurucu kutusuna girdiğinde gecikirse ve hakem,
gecikmenin haklı olmadığını düşünürse, vurucunun geçici olarak
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kutudan çıkmasına izin verebilir.
Pitcher (atıcı), windup’a başladıktan sonra veya bir koşucu ile
“belirlenmiş bir konuma” geldikten sonra, vurucu yanlışlıkla atıcının
topunun kesintiye uğramasına neden olduğu için sahasını geçmez,
buna balk adı verilmez. Hem atıcı hem de vurucu bir kuralı ihlal
ettiğinde, hakem time (mola) çağrısı yapacak ve hem vurucu hem de
atıcı “sıfırdan” başlayacaktır.
Aşağıdaki paragraf, Kural için ek malzemedir 5.04 (b) (2) Ulusal Lig
oyunu için yorum:
Pitcher (atıcı), windup’a başladıktan sonra veya koşucu üzerindeyken
“belirlenmiş bir konuma” geldikten sonra, vurucu kutudan çıktığı
için sahasını geçmez, hakem bunu balk olarak adlandırmayacaktır.
Vurucu tarafından bu tür bir hareket, vurucu kutusu kuralının ihlali
olarak değerlendirilecek ve bir vurucuya, Kural 5.04 (b) (4) (A) ‘da
belirtilen cezalar uygulanacaktır.
(3) Vurucu, vuruş sırasında vurucunun kutusundaki yerini
almayı reddederse, hakem vuruş yapana bir strike çağrısı
yapacaktır. Top dead ball (ölü top) haline gelir ve hiçbir koşucu
ilerleyemez. Penaltıdan sonra, vurucu uygun pozisyonunu
alabilir ve normal ball ve strike sayımı devam edecektir.
Vurucu, üç strike çağrısı yapılmadan önce uygun pozisyonunu
almazsa, vurucu oyun dışı ilan edilecektir.

K

ural 5.04 (b) (3) Yorum: Hakem, Kural 5.04 (b) (3) uyarınca
bir strike çağrısı yaptıktan sonra ve Kural 5.04 (b) uyarınca bir
ardışık strike çağrısı yapmadan önce, vurucuya vurucu kutusunda
uygun pozisyonunu alması için makul bir fırsat verecektir. (3).
(4) Vurucu Kutusu Kuralı
(A) Aşağıdaki istisnalardan biri geçerli olmadığı
sürece, vurucunun, vurucu kutusunda en az bir ayağı
bulunacaktır; bu durumda, vurucu, vurucu kutusunu
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terk edebilir, ancak ana kaleyi çevreleyen toprak alanı
terk edemez:
(i) Vurucu bir atışta sopayı sallarsa;
(ii) Vurur gibi yapıp vurmadığı için kale hakemine
itiraz edilirse;
(iii) Vurucu, bir atışla dengesi bozulmaya veya vurucu
kutusundan çıkmaya zorlanırsa;
(iv) Herhangi bir takımın üyesi talep eder ve “Time
(Mola)” verilirse;
(v) Bir savunma oyuncusu, herhangi bir kalede bir
koşucu üzerine oyun oynamaya(elemeye) çalışırsa;
(vi) Vurucu topa yavaşça vuracak gibi davranıp
vurmazsa;
(vii) Bir sert atış (wild pitch) veya passed ball
(catcher’ın tutamadığı top)meydana gelirse;
(viii) Pitcher (atıcı) topu aldıktan sonra atış tümseğinin
toprak alanını terk eder; veya
(ix) Catcher (tutucu), savunma yapmak için catcher
(tutucu) kutusundan çıkarsa.
Eğer vurucu kasıtlı olarak vurucu kutusunu terk ederse ve
oyunu geciktirirse ve Kural 5.04 (b) (4) (A) (i) ila (ix) ‘de
listelenen istisnaların hiçbiri geçerli değilse, hakem vurucunun
oyunda bu kuralı ilk ihlali için vurucuya bir uyarı verecektir.
Bir oyuncunun bir oyunda bu kuralı ikinci veya daha fazla
ihlal etmesi durumunda, komisyon başkanı uygun bir disiplin
verebilir. Ulusal Lig oyununda, bir vurucunun bir oyunda bu
kuralı ikinci veya daha fazla ihlal etmesi durumunda, hakem,
pitcher (atıcı) atışı teslim etmek zorunda kalmadan bir strike
kararı verecektir. Top dead ball (ölü top) haline gelir ve hiçbir
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koşucu ilerleyemez.
(B) Aşağıdaki durum’ların sonucunda “Time (Mola)”
çağrısı yapıldığında, vurucu, vurucu kutusunu ve ana
kale çevreleyen toprak alanı terk edebilir.
(i) yaralanma veya olası yaralanma;
(ii) bir yer değiştirme (bir oyuncunun yerine diğerini
oynatma); veya
(iii) iki takımdan biri tarafından bir görüşme talebi.

K

ural 5.04 (b) (4) (B) Yorum: Hakemler, önceki vurucu kaleye
ulaştıktan veya dışarı atıldıktan hemen sonra, çember içindeki
vurucuyu, vurucu kutusunda bir pozisyon almaya teşvik edeceklerdir.
(5) Vurucunun kurallara uygun konumu olarak, her iki ayağı
da vurucu kutusunun içinde olacaktır.
ONAYLANMIŞ KARAR: Kutuyu tanımlayan çizgiler, vurucu
kutusunun içindedir.
(c) Vuruşta Zamanın Tamamlanması
Bir vurucu, oyundan çıkarıldığında veya koşucu olduğunda,
vuruştaki zamanını yasal olarak tamamlamıştır.

5.05 Vurucu Koşucu Olduğunda
(a) Vurucu aşağıdaki durumlarda koşucu olur:
(1) Fair bir topa vurursa;

K

ural 5.05 (a) Yorum: Vurucu yere ilk temas eden bir atışa vurursa,
takip eden hareket, topa havada vuruyormuş gibi olan durumla
aynı olacaktır.
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(2) Hakem tarafından verilen üçüncü strike, (1) birinci kalenin
boş olması veya (2) birinci kalenin iki out varken dolu olması
durumunda sayılmadığında

K

ural 5.05 (a) (2) Yorum: Catcher tarafından yakalanmayan
üçüncü bir strike’ta durumunu fark etmeyen ve birinci kaleye
koşma sürecinde olmayan bir vurucu, ana kaleyi çevreleyen toprak
çemberi terk ettiğinde oyun dışı ilan edilecektir.
(3) Atış yere temas ederse ve strike zone boyunca sekerse, bu
bir ball’dur. Böyle bir atış vurucuya dokunursa yerine atılan
top vurucuya değerse, vurucuya bir kale verilir. Vurucu iki
strike’tan sonra böyle bir atışta sallarsa, Kural 5.05 (b) ve 5.09
(a) (3) uyarınca top yakalanamaz.
(4) Fair bir top, pitcher (atıcı) dışındaki bir saha oyuncusunu
geçtikte^n sonra veya pitcher (atıcı) da dahil olmak üzere
bir saha oyuncusu tarafından dokunduktan sonra, fair
bölgesindeki bir hakeme veya koşucuya dokunacaktır;
(5) Fair bir top, ana kaleden 250 ft veya daha fazla bir
mesafeden bir çitin üzerinden veya tribünlerin içinden geçer.
Bu tür bir vuruş, vurucuya kurallara uygun olarak tüm kalelere
dokunduğunda, bir home run hakkı verir. Ana kaleye 250 ft’den
daha az bir noktada oyun alanından geçen fair bir uçma topu,
vurucuya yalnızca ikinci kaleye ilerleme hakkı verecektir;
(6) Fair bir top, yere dokunduktan sonra, tribünlere gider veya
bir çitin üzerinden ve^ya altından veya bir puan tabelasının
altından ya da çalılıkların veya çitin üstündeki sarmaşıkların
arasından veya altından geçerse; vurucu ve koşucular iki kale
ilerletme hakkına sahip olacaktır;
(7) Yere dokunmadan önce veya sonra, bir çitin içinden /
altından veya bir puan tablosunun içinden / altından ya da çit
veya puan tablosundaki herhangi bir açıklıktan veya çalılıkların
arasından / altından geçen herhangi bir fair top olursa; bu
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durumda, vurucu ve koşucuların iki kale hakkı olacaktır;
(8) Herhangi bir seken fair top, saha oyuncusu tarafından
tribünlere veya fair ya da faul sahasında bir çitin üzerinden /
altından saptırılırsa; bu durumda, vurucu ve tüm koşucular iki
kale ilerleme hakkına sahip olacaktır;
(9) Herhangi bir fair uçan topu(fly ball), saha oyuncusu
tarafından tribünlere veya çitin üzerinden faul bölgesine doğru
saptırılırsa; bu durumda, vurucu ikinci kaleye kadar ilerleme
hakkına sahip olacaktır; ancak fair bir bölgede tribünlerin
içine giderse veya çitin üzerinden yön değiştirirse, vurucu,
home run hakkına sahip olacaktır. Bununla birlikte, böyle
bir fair uçan topu, ana kaleden 250 ft’den daha az bir noktada
saptırılırsa, vurucu, yalnızca iki kale hakkına sahip olacaktır.
(b) Aşağıdaki durumlarda dışarı atılma yükümlülüğü olmaksızın
vurucu birinci kaleye hak kazanır (birinci kaleye geçmesi ve
dokunması şartıyla) ve vurucu koşucu olur:
(1) Hakem tarafından dört ball çağrısı yapıldığında;

K

ural 5.05 (b) (1) Yorum: Teknik direktörden gelen bir işaretin
ardından hakem tarafından vurucuya birinci kalenin verilmesi
de dahil olmak üzere, base on balls (vurmadan birinci kaleye
ilerleme) nedeniyle ilk kaleye hak kazanan bir vurucu, birinci kaleye
gitmeli ve diğer kale koşucuları ilerlemeye zorlanmadan önce kaleye
dokunmalıdır. Bu, kaleler dolu olduğunda ve oyuna yedek bir koşucu
konulduğunda geçerlidir.
İlerlerken, kale koşucusu bir oyun olduğunu düşünürse ve ona
dokunmadan önce veya sonra kaleyi kayarak geçerse, saha oyuncusu
tarafından dokunularak elenebilir. Hak sahibi olduğu kaleye
dokunamazsa ve bu kalenin ötesine geçmeye çalışırsa, kaçırdığı
kaleden dolayı veya dokunulduğu için elenebilir.
(2) Vurmaya teşebbüs etmediği fırlatılan top tarafından, (A)
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Top, vurucuya temas ettiğinde strike bölgesinde olmadığı (B)
Vurucu, top tarafından vurulmaktan kaçınma girişiminde
bulumadığı zaman, dokunulduğunda;
Top, vurucuya dokunduğunda strike bölgesinde ise, vurucu toptan
kaçmaya çalışsa da çalışmasa da, buna strike adı verilecektir.
Top, vurucuya temas ettiğinde strike bölgesinin dışındaysa, topa
dokunulmaktan kaçınma girişiminde bulunmazsa ball olarak
adlandırılacaktır.
ONAYLANMIŞ KARAR: Vurucuya birinci kale hakkı vermeyen
fırlatılan bir top tarafından dokunulduğunda, top dead ball (ölü
top) haline gelir ve hiçbir koşucu ilerleyemez.

K

ural 5.05 (b) (2) Yorum: Top sadece bir oyuncunun taktığı
takılara (örneğin kolyeler, bilezikler vb.) dokunursa, vurucuya
atış yapan top tarafından dokunulduğu kabul edilmeyecektir.
(3) Catcher (tutucu) veya herhangi bir saha oyuncusu ona
müdahale ederse; oyun müdahaleden sonra gelirse, ihlali
yapan tarafın antrenörü ana kale hakemine müdahale cezasını
reddetmeyi ve oyunu kabul etmesini tavsiye edebilir. Böyle
bir seçim, oyunun sonunda hemen yapılacaktır. Bununla
birlikte, vurucu bir vuruş, bir hata, base on balls (vurmadan
birinci kaleye ilerleme), hit by pitch veya başka bir şekilde
birinci kaleye ulaşırsa ve diğer tüm koşucular en az bir kaleye
ilerlediyse, oyun müdahaleye bakılmaksızın devam eder.

K

ural 5.05 (b) (3) Yorum: Oyun devam ederken catcher (tutucu)
ın müdahale çağrısı yapılırsa, hakem oyunun devam etmesine
izin verecektir çünkü antrenör oyunu oynamayı seçebilir. Vurucu
birinci kaleyi kaçırırsa veya koşucu bir sonraki kaleyi kaçırırsa,
Kural 5.06 (b) (3) (D) notunda belirtildiği gibi kaleye ulaşmış olarak
kabul edilecektir.
Antrenörün oynamayı seçebileceği oyun örnekleri:
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1. Koşucu üçüncü kaledeyken ve bir out varken, vurucu, koşucunun
sayı aldığı ancak catcher (tutucu)ın müdahalesinin çalındığı dış
sahaya uçan top (fly ball) vurur. Hücum antrenörükoşuyu almayı
ve vurucunun oyun dışı olmasını veya koşucunun üçüncü kalede
kalmasını ve vurucuya birinci kalenin verilmesini seçebilir.
2. İkinci kalede koşucu varken. Catcher (tutucu), topa hafifçe vurup
üçüncü kaleye koşucu gönderirken vurucuyu engelliyor. Teknik
direktör, ikinci ve birinci kalede koşuculara sahip olmaktansa,
üçüncü kalede bir outlu koşucu bulundurmayı tercih edebilir.
Bir koşucu üçüncü kaleden çalma veya sıkıştırma ile sayı almaya
çalışıyorsa, Kural 6.01 (g) ‘de belirtilen ek cezaya dikkat edin.
Eğer pitcher (atıcı) topu atmadan önce catcher (tutucu), vurucuya
müdahale ederse, Kural 5.05 (b) (3) uyarınca, vurucuya müdahale
olarak kabul edilmeyecektir. Bu gibi durumlarda, hakem “Time
(Mola) “ diyecek ve pitcher (atıcı) ve vurucu “sıfırdan” başlayacaktır.
(4) Fair bir top, bir saha oyuncusuna dokunmadan önce fair
alanındaki bir hakeme veya koşucuya temas ettiğinde.
Fair bir top, pitcher (atıcı) dışındaki bir saha oyuncusunu
geçtikten veya pitcher (atıcı) da dahil olmak üzere bir saha
oyuncusuna dokunduktan sonra bir hakeme temas ederse, top
oyundadır.

5.06 Kalelere Koşma
(a) Kaleyi işgal etmek
(1) Bir koşucu, oyun dışı (out) olmadan önce kaleye
dokunduğunda boş bir ka^leye sahip olma hakkını elde eder.
Elenene veya kurallara uygun olarak o kaleye hak kazanan
başka bir koşucu için onu boşaltmaya zorlanıncaya kadar buna
hakkı vardır.
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K

ural 5.06 (a) /5.06 (c) Yorum: Bir koşucu kurallara uygun olarak
bir kaleye hak kazanırsa ve pitcher (atıcı), atış pozisyonunu
alırsa, koşucu daha önce işgal edilmiş kaleye geri dönemeyebilir.
(2) İki koşucu bir kale işgal etmeyebilir, ancak top oyundayken
iki koşucu bir kaleye dokunuyorsa, sonraki koşucu
dokunulduğunda oyun dışı (out) olacak ve Kural 5.06 (b) (2)
geçerli olmadığı sürece önceki koşucu kale alma hakkına sahip
olacaktır.
(b) İlerlenen Kaleler
(1) İlerlerken bir koşucu sırasıy^la birinci, ikinci, üçüncü ve
ana kaleye dokunacaktır. Geri dönmek zorunda kalırsa, Kural
5.06 (c) ‘nin herhangi bir hükmüne göre top dead ball (ölü top)
olmadığı sürece, tüm kalelere ters sırada tekrar dokunacaktır.
Bu gibi durumlarda, koşucu doğrudan orijinal kalesine
gidebilir.
(2) Bir koşucu zorunlu koşudaysa ve iki koşucu sonraki
koşucunun gideceği bir kaleye dokunursa, sonraki koşucu o
kaleye hak kazanır ve kale oyunucusu topla birlikte önceki
koşucuya ya da kaleye temas ettiğinde oyun dışı olur.
(3) Vurucu dışındaki her koşucu, aşağıdaki durumlarda dışarı
atılma yükümlülüğü olmaksızın bir ka^le ilerleyebilir:
(A) Bir balk varsa;
(B) Vurucuya bir kale verilmesi durumunda, vurucunun
vurduğu fair bir top koşucuya değerse ya da böyle bir
topa temastan önce veya böyle bir top saha oyuncusunu
geçmeden önce koşucu ilerlenmeye zorlanırsa, hakem;

K

ural 5.06 (b) (3) (B) Yorum: Yükümlülüğü olmaksızın ilerlemeye
zorlanan bir koşucu, hakkı olan kaleyi ancak kendini riske
atarak geçebilir. İlerlemeye zorlanan önceki koşucu ana kaleye
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dokunmadan önce, ilerlemeye zorlanan bu koşucu 3. out’tan dolayı
elenirse, sayı geçerlidir.
Oyun: İki out varken ve kaleler doluyken vurucu yürüyor ama ikinci
kaleden koşucu üçüncü kaleyi geçerek ana kaleye doğru koşuyorsa
ve catcher (tutucu)’a atılan topla cather ana kaleye koşan oyuncuyu
dokunarak eliyor. İki tane out olsa bile, kaleye ilerletilmesinden
dolayı koşu ana kaleye doğru zorunlu kılındığı ve tüm koşucuların
yapması gerekenin devam edip bir sonraki kaleye dokunması olduğu
teorisine göre sayı geçerli sayılır.
(C) Saha oyuncusu, havadaki bir topu yakaladıktan
sonra, oyun dışı herhangi bir alana basar veya düşer;

K

ural 5.06 (b) (3) (C) Yorum: Eğer bir saha oyuncusu, kurallara
uygun bir yakalama yaptıktan sonra, oyun dışı herhangi bir
alana adım atarsa veya düşerse, Top dead ball (ölü top) haline gelir.
Her koşucu, saha oyuncusu bu tür oyun dışı alana girdiği sırada,
oyun dışı olma yükümlülüğü olmadan, kurallara uygun olarak son
temas ettiği kaleden bir kale ilerleyecektir.
(D) Bir kale çalmaya çalışırken, vurucuya, catcher
(tutucu) veya başka bir saha oyuncusu tarafından
müdahale edilir.
NOT: Bir koşucu, top oyundayken veya topun oyunda
olduğu herhangi bir kural uyarınca, hak sahibi olduğu
kaleye ulaştıktan sonra bir kale alma hakkına sahipse
ve koşucu bir sonraki kaleye ilerlemeye çalışmadan
önce hak sahibi olduğu kaleye dokunamazsa; koşucu,
çıkarılma yükümlülüğünden muafiyetini kaybeder ve
kaleye dokunarak veya geri dönmeden önce koşucuyu
dokunarak eleyebilir.
(E) Saha oyuncusunun, kasıtlı olarak bir topa şapkası,
maskesi veya üniformasının herhangi bir parçası
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dokunursa, top oyundadır ve bir kale ilerleme ödülü,
topa dokunulduğu anda koşucunun konumundan verilir.
(4) Vurucu dahil her koşucu, dışarı atılma yükümlülüğü
olmaksızın ilerleyebilir:
(A) Uçuş sırasında fair bir top oyun alanından çıkarsa
ve tüm kalelere kurallara uygun olarak dokunursa ya da,
hakemin kararına göre, uçuş sırasında oyun alanından
çıkacakken, bir saha oyuncusunun eldivenini, kepini
ya da giysisinin herhangi bir parçasını fırlatarak yönü
değiştirilen fair bir top ana kaleye koşu sayılır..
(B) Eğer bir saha oyuncusunun kasıtlı olarak fair bir
topa şapkası, maskesi veya üniformasının herhangi bir
parçası dokunursa top oyundadır ve vurucu ana kaleye
ilerleyebilir;
(C) Bir saha oyuncusu kasıtlı olarak eldivenini fırlatıp
fair bir topa dokunursa üç kale ilerler; top oyundadır ve
vurucu ana kaleye ilerleyebilir;
(D) Eğer bir saha oyuncusunun fırlatılan bir topa şapkası,
maskesi veya üniformasının herhangi bir parçası kasıtlı
olarak dokunursa top oyundadır;
(E) Bir saha oyuncusu kasıtlı olarak eldivenini fırlatıp
atılan bir topa dokunursa iki kale ilerler; top oyundadır;

K

ural 5.06 (b) (4) (B) ‘den (E)’ ye Yorum: (B-C-D-E) ‘yi uygularken,
hakem fırlatılan eldivenin veya çıkarılan başlığın veya maskenin
topa temas ettiğine karar vermelidir. Topa dokunulmazsa ceza yoktur.
(C-E) uyarınca bu ceza, elinden vurulan veya fırlatılan bir topun
kuvveti ile elinden taşınan veya kurallara uygun/meşru bir yakalama
yapmak için açık bir çaba gösterdiği için elinden fırlayan bir saha
oyuncusuna ceza uygulanmayacaktır.
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(F) Fair bir topun birinci veya üçüncü kale faul
çizgilerinin dışında tribünlere sekmesi / yön değiştirmesi
durumunda veya bir çitin içinden / altından geçerse
veya bir puan tabelasının altından geçerse ya da çitin
üzerindeki çalılık ya da asmaların arasından / altından
geçerse; veya bir çite, çalılıklara veya asmalara yapışırsa
iki kale ilerlenir;
(G) Oyun alanında seyirci olmadığında, fırlatılan bir
top tribüne veya yedek kulübesine (topun sahaya çarpıp
gelmemesine bakılmaksızın) gittiğinde ya da bir saha
çitinin üzerinden, altından veya içinden geçtiğinde;
vurucunun arkasında durup topu tutan oyuncunun
olduğu eğimli kısımda kaldığında veya seyircileri
koruyan bir tel ekranın kafes kısmında kalırsa iki
kale ilerlenir. Top dead ball (ölü top) haline gelir. Bu
tür şiddetli atış bir iç saha oyuncusunun ilk oyunu
olduğunda, hakem bu tür kaleleri verirken, topun atıldığı
andaki koşucuların konumuna göre yönetecektir; diğer
tüm durumlarda, hakem, şiddetli atışın yapıldığı anda
koşucuların konumuna göre yönetecektir;
ONAYLANMIŞ KARAR: Vurucu da dahil olmak üzere tüm
koşucular, atıştan sonraki ilk oyunda bir saha oyuncusu sert/
şiddetli bir atış(wild pitch) yaptığında en az bir kale ilerlemişse,
ödül, sert/şiddetli bir atış(wild pitch) sırasında koşucuların
konumuna göre belirlenecektir.

K

ural 5.06 (b) (4) (G) Yorum: Belirli durumlarda bir koşucuya
iki kale vermek imkansızdır. Örnek: Koşucu birinci kaledeyse,
vurucu topu sağa doğru attığında, koşucu birinci ve ikinci kale
arasında tutunur ve vurucu önce gelip arkasından çekerse, top
güvenle düşer. Dış saha oyuncusu da topu birinci kaleye atarken
tribünlere atarsa.
ONAYLANMIŞ KARAR: Hiçbir koşucu, top öldüğünde hak sahibi
olduğu kalenin ötesine ilerleyemeyeceğinden, birinci kaledeki
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koşucu üçüncü kaleye gider ve vurucu ikinci kaleye tutunur.

“

Sert/dengesiz atış yapıldı” sözü, fırlatılan topun yere çarptığı,
karşılayan saha oyuncusunu geçtiği veya sahanın dışına çıktığı
zamanı değil, atış gerçekten oyuncunun elinden çıktığı zamanı
kasteder.
Vurucunun sert/dengesiz atışı sırasında, pitcher (atıcı)ın elinden
çıktığı andaki konumu, kale ödülüne (ilerletilmesi) karar vermenin
anahtarıdır. Vurucu birinci kaleye ulaşmadıysa, tüm koşucular için
atışın yapıldığı anda ödül iki kaledir. Vurucunun atıştan önce birinci
kaleye ulaşıp ulaşmadığına dair karar, bir karar çağrısıdır.
Bir saha oyuncusunun ilk atışının tribünlere veya yedek kulübesine
girdiği alışılmadık bir oyun ortaya çıkarsa, ancak vurucu bir koşucu
haline gelmemişse (örneğin; catcher (tutucu), passed ball(catcher’ın
tutamadığı top) veya şiddetli atışta sayı atmaya çalışan üçüncüden
koşucuyu almak için topu tribüne atması gibi) iki kale ödülü atış
sırasındaki koşucuların konumundan belirlenecektir. (5.06 (b) (4)
(G) kuralının amaçları doğrultusunda, bir catcher (tutucu), savunma
oyuncusu olarak kabul edilir.)
OYUN- Koşucu birinci kaledeyse, vurucu ikinci kalede koşucu
olamayacak kadar geç kalınması için topu kısa mesafeye vurur ve
ikinci kaleci, vurucu birinci kaleyi geçtikten sonra topu birinci
kaleye doğru atar.
KARAR: İkinci kaledeki koşucu puan alır. (Bu oyunda, sadece vurucu,
atış yapıldığında ilk kaleyi geçerse üçüncü kale verilir.)
(H) Bir top, top pitcher (atıcı)a fırlatırsa veya pitcher (atıcı)
tarafından pitcher (atıcı) plakasındaki konumundan bir
koşucuyu yakalamak için bir kaleye atılırsa, tribünlere
ya da yedek kulübesine çarparsa veya bir çitin üzerinden
/ içinden geçerse top dead ball (ölü top) haline gelir;
ONAYLANMIŞ KARAR: Bir şiddetli atış veya passed ball (catcher’ın
tutamadığı top) catcher (tutucu)ın yanından geçtiğinde veya
catcher (tutucu)dan saptığında ve doğrudan yedek kulübesine,
tribünlere, mola alanının yukarısına veya topun dead ball olduğu
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herhangi bir alana gittiğinde, tek kale verilecektir. Ayrıca, pitcher
(atıcı) rubber ile temas halindeyken bir kaleye fırlatırsa ve atış
doğrudan tribünlere veya topun öldüğü herhangi bir alana giderse
de bir kale verilecektir.
Bununla birlikte, atılan veya fırlatılan top, catcher (tutucu) veya
saha oyuncusu üzerinden geçip oyun alanında kalırsa, daha sonra
topun öldüğü tribünlere, yedek kulübesine veya başka bir alana
atılırsa ya da yön değiştirirse; kale ödülü, atış sırasında koşucuların
konumundan iki kale olacaktır.
(I) Atış catcher (tutucu)ı geçtiğinde ve hakemin
maskesine veya eşyalarına takıldığında eğer vurucu dört
ball veya üç strikelı koşucu olursa, bir kale verilir.
Vurucu, dengesiz/sert atışlı koşucu olursa, vurucu birinci
kaleye ilermeye hak kazanır.

K

ural 5.06 (b) (4) (I) Yorum: Bir koşucuya, dışarı atılma
yükümlülüğü olmaksızın bir kale veya kalelerin verilmesi,
kendisine verilen kale ve aradaki tüm kalelere dokunma
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Örneğin: vurucu yerden vuruş
vuruyor ve iç saha oyuncusu topu tribüne atıyor; ancak vurucu ilk
kaleyi ıskalıyor. Top oyuna girdikten sonra, kendisine ikinci kale
ödülüne layık görülmüş olsa bile, iki kale ilerletilmesi kararına
birinci kaleyi kaçırdığı için itiraz edilebilir.
Bir koşucu, bir yakalamadan sonra kaleye geri dönmeye zorlanırsa,
bir saha sınırları kuralı (ground rule) veya başka bir kural nedeniyle,
kendisine ek kaleler verilmesine rağmen, orijinal kalesine tekrar
dokunması gerekir. Top ölüyken (dead ball) tekrar dokunabilir ve
kale ödülü daha sonra orijinal kalesinden verilir.
(c) Dead Ball (Ölü Top)
Aşağıdaki durumlarda top dead ball (ölü top) haline gelir ve
koşucular bir kale ilerler veya kalelerine geri dönerler:
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(1) Atılan bir top kurallara uygun vuruş pozisyonundayken bir
vurucuya veya elbisesine temas etmesiyle koşucular ilerler;
(2) Ana kale hakemi catcher (tutucu)’ın ana kalenin çalınmasını
engelleyen veya pick-off (geriye doğru koşan oyuncuya atış
yapma) esnasındaki bir koşucuyu eleyen atışına engel olur;
koşucular ilerlemeyebilir.
NOT: Catcher (tutucu)ın atışı, koşucuyu elerse müdahale
dikkate alınmayacaktır.
Top dead ball iken, top oyundayken (alive) yapılan hareketlerin
sonucu olarak, koşucuların bir veya daha fazla kaleye ilerleyebilmeleri
dışında hiçbir oyuncu oyundan çıkarılamaz, hiçbir kaleye koşulamaz
ve sayı yapılamaz. (örneğin; bir balk, isabetsiz top, müdahale veya bir
home run ya da oyun alanının dışındaki başka bir fair top vuruşuyla
sınırlı değildir).

K

ural 5.06 (c) (2) Yorum: Hakem topu pitcher (atıcı)a geri
gönderen bir catcher (tutucu)a engel olduğunda da hakem
müdahalesi görülebilir.
(3) Bir sorun oluştuğunda; koşucular ilerler; (Bkz. Ceza 6.02
(a).)
(4) Bi+r topa kurallara uygun olmayarak vurulursa; koşucular
geri döner;
(5) Bir faul top yakalanmaz, bu durumda koşucular kalelerine
geri döner. B^aşhakem, tüm koşucular kalelerine tekrar
dokunana kadar topu oyuna sokmayacaktır;
(6) Fair bir top, pitcher (atıcı) da dahil olmak üzere bir saha
oyuncusuna dokunmadan önce fair alanındaki bir koşucuya
veya bir hakeme temas ederse; ya da pitcher (atıcı) dışında
bir saha oyuncusunu geçmeden önce bir hakeme dokunursa
koşucular ilerler.

41

Fair bir top, bir saha oyuncusunun tarafından geçerse, başka
hiçbir saha oyuncusunun topla oyun oynama şansı yoktur ve
top, topun geçtiği saha oyuncusunun ^hemen arkasındaki
koşucuya temas ederse top oyundadır ve hakem, koşucuya out
vermeyecektir. Bir saha oyuncusu tarafından yön değiştirdikten
sonra fair bir top bir koşucuya temas ederse, top oyundadır ve
hakem koşucuya out vermeyecektir.

K

ural 5.06 (c) (6) Yorum: Fair bir top, pitcher (atıcı)ı geçtikten
sonra sahadaki bir hakeme temas ederse, top dead ball (ölü top)
olur. Vurulan bir top, fair bölgesinde bir saha oyuncusu tarafından
saptırılırsa ve hala uçuş halindeyken bir koşucuya veya bir hakeme
çarparsa, sonra da bir saha oyuncusu tarafından yakalanırsa, bu bir
yakalama olmayacaktır, ancak top oyunda kalacaktır.
(7) Atılan bir top, catcher (tutucu)ın maskesine, eşyasına veya
hakemin vücuduna, maskesine veya eşyalarına takılır ve oyun
dışı kalırsa, koşucular bir kale ilerler;

K

ural 5.06 (c) (7) Yorum: Bir faul vuruşu hakeme çarparsa ve
sektikten sonra bir saha oyuncusu tarafından yakalanırsa, top
“dead ball”(ölü top) olur ve vurucu oyun dışı ilan edilemez. Aynısı,
bu tür faul vuruşlarında, hakemin maskesine veya diğer gereçlere
takıldığı durumlarda da geçerli olacaktır.
Üçüncü strike’ta-third strike- (faul vuruşu değil) top catcher (tutucu)
ı geçerse ve bir hakeme çarparsa, top oyundadır. Bu tür top sekerse ve
bir saha oyuncusu tarafından yere temas etmeden önce yakalanırsa,
vurucu böyle bir yakalamada oyun dışı değildir, ancak top oyunda
kalır ve vurucu birinci kalede force out (kaleye basarak) ya da tag
out (topla dokunularak) ile elenir.
Atılan bir top, hakemin veya catcher (tutucu)ın maskesine veya
eşyalarına takılırsa ve üçüncü strike’ta -third strike- veya dördüncü
ball’da oyun dışında kalırsa, vurucu birinci kaleye hak kazanır ve
tüm koşucular bir kale ilerler. Vurucunun sayısı üç ball’dan azsa,
koşucular bir kale ilerler.
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Eğer bir top bir oyuncunun üniformasının içine (örneğin bir
pantolon cebi) kale koşucusunu aldatmak amacıyla kasıtlı olarak
yerleştirilirse, hakem “Time (Mola)” çağrısı yapacaktır. Hakem, tüm
koşucuları başlangıçta işgal ettikleri kaleden en az bir kale geriye
(veya hakemin kararına göre, oyun dışı bırakılan topun hareketini
geçersiz kılmak için daha fazla) yerleştirecektir.
(8) Herhangi bir kurallara uygun atış, sayı almaya çalışan bir
koşucuya dokunursa; koşucular ilerler.

5.07 Atış
(a) Kurallara Uygun Atış
İki tane kurallara uygun atış pozisyonu vardır, (kapanış -winduppozisyonu ve set pozisyonu) ve her iki pozisyon da herhangi bir
zamanda kullanılabilir. pitcher (atıcı), pitcher (atıcı) plakası ile temas
halindeyken catcher (tutucu)dan işaretler alacaktır.

K

ural 5.07 (a) Yorum: Pitcher (atıcı), işaretlerini aldıktan sonra
rubberdan temasını kesebilir, ancak rubberın ve sahanın üzerine
hızlı bir şekilde adım atmayabilirler. Bu, hakem tarafından hızlı bir
atış olarak değerlendirilebilir. Pitcher (atıcı) rubberdan temasını
kesince, ellerini yanlarına koymalıdır.
Her işareti aldıktan sonra pitcher (atıcı)ların rubberdan teması
kesmesine izin verilmeyecektir.
Pitcher (atıcı) ayağıyla ana kaleye doğru ikinci bir adım atamaz veya
atışı teslim ederken pivot ayağını tekrar yerine koyamaz. Bir koşucu
veya koşucular varsa, bu Kural 6.02 (a) uyarınca bu bir balk’tır; eğer
kaleler boşsa, Kural 6.02 (b) uyarınca kural dışı bir adım olarak
değerlendirilmelidir.
(1) Windup Pozisyonu
Pitcher (atıcı) vurucuya dönük duracak, pivot ayağı atıcı
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plakasına temas edecek ve diğer ayağı serbest kalacaktır. Bu
pozisyondan vurucuya topu göndermesiyle ilişkili herhangi
bir doğal hareket, onu kesintisiz veya değişiklik yapmadan
atışa gönderir. Atıcı, top vurucuya teslim edilene kadar bir
adım geri ve serbest ayağını bir adım öne atması dışında, iki
ayağını da yerden kaldırmayacaktır.
Bir pitcher (atıcı) topu iki eliyle vücudunun önünde
tuttuğunda, pivot ayağı pitcher (atıcı) plakasına temas ettiğinde
ve diğer ayağı serbest kaldığında, windup pozisyonunda kabul
edilecektir.

K

ural 5.07 (a) (1) Yorum: Wind up pozisyonunda, bir pitcher
(atıcı)ın “serbest” ayağını rubber’ın üzerinde, önünde, arkasında
veya kenarının dışında tutmasına izin verilir.
Windup Pozisyonundan pitcher (atıcı) şunları yapabilir:
(A) Topu vurucuya vermek;
(B) Geriye doğru koşan oyuncuya atış yapmak (pick-off) için adım
atıp bir kaleye atmak, veya
(C) Rubber’dan teması kesmek (eğer yaparsa elini yanlarına
koymalıdır).
Rubber’dan teması keserken, pitcher (atıcı) önce serbest ayağıyla
değil, pivot ayağıyla adım atmalıdır. Bir set ya da esneme pozisyonuna
giremez - eğer yaparsa Balk olur.
(2) Set Pozisyonu
Set pozisyonunda pitcher (atıcı) pivot ayağı pitcher (atıcı)
plakasına temas halinde ve diğer ayağı pitcher (atıcı) plakasına
temas eden vurucuya dönük durur, topu iki eliyle vücudunun
önünde tutar ve tamamen durma noktasına gelir. Set
pozisyonunda, top vurucuya atılabilir, bir kaleye atılabilir veya
pivot ayağıyla pitcher (atıcı) plakasından geriye doğru adım
atılabilir. Set pozisyonu almadan önce, pitcher (atıcı) “esneme”
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olarak bilinen herhangi bir doğal ön hareketi yapmayı seçebilir.
Ama eğer bunu seçerse, topu vurucuya teslim etmeden ^önce
set pozisyonuna gelecektir. Set pozisyonunu aldıktan sonra,
topu vurucuya göndermesiyle ilişkili herhangi bir doğal
hareket, onu herhangi bir değişiklik veya kesinti olmaksızın
atışa gönderir.
Belirli bir pozisyona gelmeye hazırlanırken, pitcher (atıcı)ın
bir eli yanında olacaktır; bu pozisyondan, Kural 5.07 (a) (2)
‘de tanımlanan pozisyonuna kesintisiz ve sürekli bir hareketle
geçecektir.
Pitcher (atıcı), gerildikten sonra,
(a) topu iki eliyle vücudunun önünde tutmalı;
(b) tamamen durmalıdır. Bu zorunlu kılınmalıdır. Hakemler
bunu yakından izlemelidir. Pitcher (atıcı), koşucuları kalelerde
tutma çabalarında sürekli olarak “kuralı yenmeye” çalışırlar
ve pitcher (atıcı)ın kurallarda belirtilen tam bir “durdurma”
yapamadığı durumlarda, hakem derhal balk çağrısı yapmalıdır.

K

ural 5.07 (a) (2) Yorum: Kalede koşucu olmadığından pitcher
(atıcı), set pozisyonunu kullanırken tamamen durmak zorunda
değildir. Ancak, hakemin kararına göre, bir pitcher (atıcı), vurucuyu
savunmasız yakalamak için kasıtlı bir çaba ile topu atarsa, bu atış
hızlı bir atış olarak kabul edilecektir ve cezası ball’dur. Bkz. Kural
6.02 (a) (5) Yorum.
Kalede bir koşucu veya koşucular varken, bir pitcher (atıcı), pivot
ayağı pitcher (atıcı) plakasına temas ederek ve paralel olarak
durursa ve diğer ayağı pitcher (atıcı) plakasının önünde duruyorsa,
hakeme, vuruş sırası başlangıcından önce, bu tür koşullar altında
windup pozisyonundan atış yapacağını bildirmediği sürece, set
pozisyonundan atış yaptığı varsayılacaktır. Pitcher (atıcı)a, yalnızca
(i) hücum takımı tarafından bir oyuncu değişikliği durumunda; veya
(ii) bir veya daha fazla koşucunun ilerlemesinin hemen ardından
(yani, bir veya daha fazla kale koşucusu ilerledikten sonra, ancak bir
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sonraki atışın yapılmasından önce).
(b) Isınma Atışları
Bir pitcher (atıcı) her devrenin başında pozisyonunu aldığında
veya başka bir pitcher (atıcı)a yardım ettiğinde, catcher (tutucu)a,
oyunun askıya alınacağı hazırlık atışları atmasına izin verilecektir.
Lig, kendi kararıyla hazırlık atışlarının sayısını ve / veya bu tür
hazırlık atışlarının harcayabileceği süreyi sınırlayabilir. Ani bir
acil durum, bir pitcher (atıcı)ın ısınma fırsatı olmadan oyuna
çağrılmasına neden olursa, başhakem ona, hakemin gerekli
gördüğü kadar çok atışa izin verecektir.
(c) Pitcher (atıcı) Gecikmeleri
Kaleler boş olduğunda, pitcher (atıcı) topu aldıktan sonra 12
saniye içinde vurucuya teslim edecektir. pitcher (atıcı) bu kuralı
ihlal ederek oyunu her geciktirdiğinde, hakem “ball” diyecektir.
12 saniyelik zamanlama, pitcher (atıcı) topa sahip olduğunda
ve vurucu kutunun içindeyken, pitcher (atıcı)ı uyararak başlar.
Pitcher (atıcı) topu bıraktığında zamanlama durur. Bu kuralın
amacı, gereksiz gecikmelerden kaçınmaktır. Hakem, catcher
(tutucu)ın topu derhal pitcher (atıcı)a geri vermesi ve pitcher
(atıcı)ın üzerindeki yerini derhal alması konusunda ısrar edecektir.
Pitcher (atıcı)ın açık bir şekilde oyunu geciktirmesi anında, hakem
tarafından cezalandırılmalıdır.
(d) Kalelere Atma
Pitcher (atıcı)ın başlangıç hareketleri sırasında herhangi bir
zamanda ve doğal atış hareketi onu atışa teslim edene kadar, atışı
yapmadan önce doğrudan bu kaleye doğru adım atması koşuluyla
herhangi bir kaleye topu atabilir.

K

ural 5.07 (d) Yorum: Pitcher (atıcı), “atışın ilerisine doğru” adım
atacaktır. Hızlı bir atış ve ardından doğrudan kaleye doğru adım
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bir balk’tur.
(e) Pivot Ayağı Plakadan(Plate) Çıkarmanın Sonucu
Pitcher (atıcı), pivot ayağını o ayağıyla geriye doğru adım atarak
pitcher (atıcı) plakasına temas etmesini keserse, bu şekilde bir
saha oyuncusu olur ve bu pozisyondan sert/şiddetli bir atış (wild
pitch) yaparsa, diğer herhangi bir saha oyuncusu tarafından sert/
şiddetli bir atış (wild pitch) aynı kabul edilecektir.

K

ural 5.07 (e) Yorum: Pitcher (atıcı) rubber’dan çıkarken herhangi
bir kaleye fırlatabilir. sert/şiddetli bir atış (wild pitch) yaparsa, bu
atış, bir saha oyuncusunun atışıdır ve bu yüzden, bir saha oyuncusu
tarafından atılan topu kapsayan kurallar tarafından yönetilir.
(f) İki Elini Kullanabilen Pitcher (atıcı)
Bir pitcher (atıcı), baş hakeme, vurucuya ve herhangi bir koşucuya,
atmayı düşündüğü eli görsel olarak göstermelidir; bunu, pitcher
(atıcı) plakasına dokunurken, diğer yandan da eldivenini giyerek
yapabilir. Vurucu müsabakadan çekilene kadar, vurucu bir koşucu
haline gelene kadar, devre bitene kadar, vurucu yerine bir pitcher
(atıcı) yerleştirilene kadar veya pitcher (atıcı) sakatlanana kadar
pitcher (atıcı)ın diğer eliyle atış yapmasına izin verilmez. Bir
pitcher (atıcı)ın atış sırasında bir sakatlık geçirdiği için ellerini
değiştirmesi durumunda, pitcher (atıcı), oyunun geri kalanında
değiştirdiği el ile atış yapamaz. Pitcher (atıcı)a el değiştirdikten
sonra hazırlık atışları atma fırsatı verilmeyecektir. Ellerin herhangi
bir şekilde değiştirilmesi, baş hakeme açıkça belirtilmelidir.

5.08 Bir Takım Nasıl Sayı Alır
(a) Bir koşucu, üç kişi devrenin sonunda oyun dışı olmadan önce,
kurallara uygun olarak birinci, ikinci, üçüncü ve ana kaleye her
ilerlediğinde ve temas ettiğinde sayı alacaktır.
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İSTİSNA: Koşucu;
(1) birinci kaleye dokunmadan önce vurucu;
(2) forced out (kaleye basarak elenme) olan herhangi bir
koşucu;
(3) kalelerden herhangi birine dokunamadığı için elenen
önceki bir koşucu tarafından üçüncü kez out yapılan bir oyun
sırasında ana kaleye ilerlerse, sayı sayılmaz

K

ural 5.08 (a) Yorum: Kurallara uygun olarak alınan bir sayı,
koşucunun, havada yakalanan toptan önce kaleyi terk ettiği
inancıyla üçüncü kaleye geri dönme çabası gibi (ancak bununla
sınırlı olmamak üzere) sonraki hareketiyle iptal edilemez.
(b) Koşuya, resmi bir maçın son yarı devresinde veya ekstra
devrenin son yarısında, base on balls (vurmadan birinci kaleye
ilerleme), hit by pitch veya diğer koşucuları elenme yükümlülüğü
olmadan ilerlemeye zorlayan kalelerin dolu olduğu herhangi bir
oyun sonucunda sayı verildiği zaman, hakem, üçüncü kaleden
ilerlemeye zorlanan koşucu ana kaleye dokunana kadar ve vurucu
birinci kaleye dokunana kadar oyunun bittiğini ilan etmeyecektir.

K

ural 5.08 (b) Yorum: Fanların sahaya koşması ve koşucunun
ana kaleye veya vurucunun birinci kaleye dokunmasını fiziksel
olarak engellemesi istisna olacaktır. Bu gibi durumlarda, hakemler,
taraftarların engellemesi nedeniyle koşucuya kaleyi vereceklerdir.
CEZA: Üçüncü kaledeki koşucu makul bir süre içinde ana kaleye
ilerlemeyi ve temasa geçmeyi reddederse, hakem koşmaya izin
vermeyecek, ihlalde bulunan oyuncuyu oyun dışı edecek ve
oyunun yeniden başlatılmasını emredecektir. İki outla, vurucu
birinci kaleye ilerlemeyi ve temas etmeyi reddederse, hakem
koşmaya izin vermeyecektir, ihlalde bulunan oyuncuyu oyun
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dışı ilan edecek ve oyunun devam etmesini emredecektir. İki out
olmadan önce, vurucu birinci kaleye ilerlemeyi ve dokunmayı
reddederse, koşu sayılır, ancak ihlal eden oyuncu oyun dışı olur.

K

ural 5.08 Yorum:

ONAYLANMIŞ KARAR: Birinci kaleye dokunmadan önce
vurucu tarafından üçüncü out’un yapıldığı bir oyunda hiçbir koşu
sayısı olmayacaktır. Örnek: Bir out, Yusuf ikinci kalede, Mert birinci
kalede.
Vurucu, yani Emrullah, güvenli bir şekilde vuruyor. Yusuf sayı alıyor.
Mert ana kaleye atılan topla out oluyor. İki out. Ancak Emrullah
birinci kaleyi kaçırdı. Top birinci kaleye atılıyor, itiraza gidiliyor ve
Emrullah out oluyor. Üç out. Yusuf, birinci kaleye dokunmadan önce,
vurucu tarafından üç out yapılan bir oyunda ana kaleyi geçtiğinden,
Yusuf ’un koşusu sayılmıyor.
ONAYLANMIŞ KARAR: Sonraki koşucular, iki out olmadığı sürece
önceki koşucunun hareketinden etkilenmez.
ÖRNEK: Bir out varken Yusuf ikinci kalede, Mert birincide ve
vurucu Emrullah home run yapıyor. Yusuf ana kaleye giderken
üçüncü kaleye dokunmayı başaramıyor. Mert ve Emrullah sayı alır.
Savunma, topu üçüncü kalede tutar, hakeme itiraz eder ve Yusuf out
olur. Mert’in ve Emrullah’ın koşuları sayılır.
ONAYLANAN KARAR: Yusuf ikinci, Mert birinci kaledeyse ve vurucu
Emrullah, oyunda iki out varken home run yapıyorsa. Her üç koşu
da plakayı geçer, ancak Yusuf üçüncü kaleyi kaçırır ve itiraz üzerine
oyun dışı ilan edilir. Üç out. Mert’in ve Emrullah’ın sayıları geçersiz.
Oyunda sayı olmaz.
ONAYLANAN KARAR: Bir out varken Yusuf üçüncü, Mert ikinci
kalede. Vurucu Emrullah tarafından top uçarak orta dış sahaya
gönderilir. İki out olur. Yusuf, topu yakaladıktan sonra sayı alır ve Mert
kötü bir atışla sayı alır; ancak itirazda, Yusuf ’un top yakalanmadan
önce üçüncü kaleden ayrıldığına karar verilir ve oyundan çıkar. Üç
out olur. Sayı olmaz.
ONAYLANMIŞ KARAR: Kaleler doluyken, iki out varken vurucu
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home run yaptıysa ve top çitin üzerinden geçtiyse, itirazla vurucu,
birinci kaleye basmadığı için out olur ve bu da üç out yapar totalde.
Sayı olmaz.
Aşağıdakileri kapsayan genel bir ifade ile:
Bir koşucu, bir kaleyi kaçırdığında ve bir saha oyuncusu kaçırılan
kalenin üzerinde topu yakaladığında veya koşucu tarafından
işgal edilen başlangıçtaki kalenin üzerinde uçan top(fly ball)
yakalandığında ve hakemin kararına itiraz edildiğinde, hakem
itirazı onayladığında, koşucu out olur; eğer mümkünse ve sonraki
koşuculara da uygulandığı gibi itiraz sürdürülürse, iki out ile kaleye
basamadığı anda koşucuların out olma durumu hariç, tüm koşucular
sayı alabilir.
ONAYLANMIŞ KARAR: Yusuf üçüncü, Mert birinci kalede, bir out
var ve Emrullah topunun sağ dış sahada havada yakalanmasıyla
elenir, iki out olur. Yusuf top yakalandıktan sonra kalesine tekrar
dokunur ve sayı alır. Mert birinci kaleye geri dönmeye çalışır ama
sağ saha oyuncusunun atışı onu birinci kalede elerse, üç out olur;
ancak, Yusuf, Mert’i yakalamak için atıştan önce sayı alır ve birinci
kaleye ulaşırsa, Yusuf ’un koşusu sayılır. Bu bir zorunlu koşu (force
play) değildir.

5.09 Eleme (Out) Yapma
(a) Vurucuyu Oyun Dışı (Out) Yapmak
Bir vurucu şu durumlarda out olur (elenir):
(1) Fair veya faul atış topu (atılan topa beyzbol sopasının
kenarıyla sıyırıp geçecek şekilde faul vuruşu hariç) bir saha
oyuncusu tarafından kurallara uygun olarak yakalanırsa;

K

ural 5.09 (a) (1) Yorum: Bir saha oyuncusu, yakalama yapmak
için bir yedek kulübesine ulaşabilir, ancak giremez ve eğer topu
tutarsa, yakalamaya izin verilecektir. Bir saha oyuncusu, bir yedek
kulübesinin yakınına veya diğer oyun dışı alana (tribünler gibi)
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yaklaşan bir faul topunu yakalamak için bir veya iki ayağının oyun
yüzeyinde veya üzerinde (yedek kulübesinin kenarı dahil) olması
gerekir ve ne yedek kulübesinin içindeki yere ne de oyun dışı herhangi
bir alana ayak basmamalıdır. Saha oyuncusu kurallara uygun bir
yakalama yaptıktan sonra top oyundadır, bir yedek kulübesine veya
oyun dışı bir alana adım atıp düştüğünde top dead ball (ölü top)
haline gelir. Koşucuların durumu 5.06 (b) (3) (C) Yorum kuralında
belirtildiği gibi olacaktır.
Yakalama, bir saha oyuncusunun, şapkasını, koruyucusunu, cebini
veya üniformasının herhangi bir parçasını kullanmaması şartıyla,
elinde veya eldiveninde havada bir topu güvenli bir şekilde ve sıkıca
tutmasıdır. Aynı anda veya topla temasının hemen ardından, bir
oyuncuya veya bir duvara çarparsa veya yere düşerse ve böyle bir
çarpışma ya da düşme sonucunda topu düşürürse bu bir yakalama
değildir. Bir saha oyuncusunun uçan topa (fly ball) dokunması, hücum
takımının bir üyesine veya hakeme çarpması ve ardından başka bir
savunma oyuncusu tarafından yakalanması bir yakalama değildir.
Topun geçerliliğini belirlerken, saha oyuncusu topu tamamen
kontrol ettiğini ve topu serbest bırakmasının gönüllü ve kasıtlı
olduğunu kanıtlayacak kadar uzun süre tutacaktır. Saha oyuncusu,
yakalamayı takiben atış yaparken topu yakalar ve düşürürse, topun
yakalandığına karar verilecektir.

Y

akalama Yorumu: Top, hile yapılsa bile veya yere temas etmeden
önce bir saha oyuncusu tarafından veya başka bir saha oyuncusu
tarafından yakalanırsa, yakalama kurallara uygundur. İlk saha
oyuncusu topa dokunduğu anda koşucular kalelerini terk edebilir.
Bir saha oyuncusu, yakalama yapmak için bir çit, korkuluk, ip
veya başka bir sınır çizgisinin üzerinden uzanabilir. Faul zeminde
olabilecek bir korkuluğun veya tuvalin üstünden atlayabilir. Bir
saha oyuncusu topu yakalamak için bir çitin, korkuluğun veya
ipin üzerinden atladığında ya da tribünün içinde olduğunda hiçbir
müdahaleye izin verilmemelidir. Bunu, kendisini riske atarak yapar.
Yedek kulübesinin kenarında yakalama yapmaya çalışan bir saha
oyuncusu, herhangi bir takımın bir oyuncusu veya oyuncuları
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tarafından “yukarı kaldırılır” ve bariz bir düşüşten uzak tutulup
yakalama yaparsa, buna izin verilecektir.
(2) Üçüncü ^strike kurallara uygun olarak catcher (tutucu)
tarafından yakalanırsa;

K

ural 5.09 (a) (2) Yorum: “Kurallara uygun olarak yakalanmış”, top
yere temas etmeden önce catcher (tutucu)ın eldiveninin içinde
olması anlamına gelir. Topun giysisine veya gereçlerine takılması
ya da hakeme değip catcher (tutucu) tarafından sekip yakalanması
kurallara uygun değildir;
Sopadan direkt olarak cather (tutucu)a giden top önce catcher
(tutucu)ın vücudunun veya eşyalarının herhangi bir kısmına çarparsa
ve top yere değmeden önce eliyle veya eldiveniyle yakalanırsa, bu bir
strike’tır ve bu üçüncü strike ise, vurucu oyun dışıdır.
(3) İki out olmadan önce birinci kale işgal edildiğinde, üçüncü
strike catcher (tutucu) tarafından yakalanmazsa;
(4) Üçüncü strike’ta hatalı bir bunt vuruşu yapılırsa
(5) Bir iç sahadaki uçan top (infield fly) ilan edilirse;
(6) Üçüncü bir strike’a vurmaya çalışır ve top ona temas ederse;
(7) Fair topu bir saha oyuncusuna dokunmadan önce ona
temas ederse; Vurucu, vurucu kutusunda kurallara uygun bir
pozisyondaysa, Kural 5.04 (b) (5) ‘e bakılır ve hakemin kararına
göre, topun gidişatına müdahale etme niyetinin olmadığı
belirlenir, vurulan top vurucuya veya sopasına çarparsa faullü
top olarak kabul edilecektir;
(8) Fair bir topa vurduktan veya hafifçe vurduktan sonra,
sopası fair bölgesinde topa ikinci kez vurursa; top dead ball (ölü
top) haline gelir ve hiçbir koşucu ilerleyemez. Vurucu sopasını
düşürürse ve top fair bölgesinde sopaya karşı yuvarlanırsa,
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hakemin değerlendirmesine göre, topun gidişatına müdahale
etme niyeti yoktur, top canlı (alive) ve oyundadır. Vurucu,
vurucu kutusunda kurallara uygun bir pozisyondaysa, Kural
5.04 (b) (5) ‘e bakılır ve hakemin değerlendirmesine göre,
topun gidişatına müdahale etme niyeti yoktu denilir. Vurulan
top vurucuya ya da sopasına çarparsa faul top olarak kabul
edilir;

K

ural 5.09 (a) (8) Yorum: Bir sopa kırılırsa ve bir kısmı fair
bölgesindeyse ve bir kısmı bir koşucuya veya saha oyuncusuna
çarparsa, oyun devam edecektir ve müdahale yapılmayacaktır. Faul
bölgesinde kırılan bir sopa bir faul top’dur.
Bütün bir sopa fair veya faullü bir bölgeye atılırsa ve oyun (eleme)
yapmaya çalışan bir savunma oyuncusuna müdahale ederse, kasıtlı
olsun veya olmasın müdahale çağrısı yapılacaktır.
Vuruş kaskının yanlışlıkla fırlatılan bir topla vurulup fair bölgesinde
üzerinde durumunda, top kaska çarpmamış gibi oyunda kalır.
Vuruş yapılan bir top, faul bölgesindeyken vuruş kaskına veya doğal
zemine yabancı herhangi bir nesneye çarparsa, bu faul toptur ve top
dead ball (ölü top) haline gelir.
Hakemin kararına göre, bir kale koşucusu atış yapılan veya vuruş
yapılan bir topa kaskı düşürerek veya topa doğru atarak kasıtlı olarak
müdahale etmişse, koşucu oyun dışı(out) olacaktır. Bu durumda, top
dead ball (ölü top) haline gelir ve koşucular kurallara uygun olarak
son dokundukları kaleye geri dönecektir.
(9) Faul bölgesi üzerinde hareket etmeye devam eden bir topa
vurduktan sonra, birinci kaleye koşarken kasıtlı olarak topun
yönünü herhangi bir şekilde saptırırsa; top dead ball (ölü top)
haline gelir ve hiçbir koşucu ilerleyemez;
(10) Üçüncü strike’tan sonra veya fair bir topa vurduktan sonra,
vurucu birinci kaleye temas etmeden önce birinci kaleye veya
koşucuya dokunulursa;
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(11) Ana kale ile birinci kaleye kadar olan mesafenin son
yarısını koşarken, top birinci kaleye doğru iken, üç ayak
çizgisinin dışına (sağına) veya faul çizgisinin içinden (soluna)
koşar ve hakemin değerlendirmesine göre, bunu yapmak
saha oyuncusunun birinci kalede atış yapmasını engellerse;
bu durumda top dead ball (ölü top) haline gelir; ancak, bir
saha oyuncusunun, vuruş yapılan bir topu sahaya çıkarmaya
çalışmasını önlemek için üç ayak çizgisinin dışına (sağına)
veya faul çizgisinin içinden (soluna) koşabilir.

K

ural 5.09 (a) (11) Yorum: Üç metrelik şeridi işaretleyen çizgiler
bu kulvarın bir parçasıdır ve bir vurucunun her iki ayağının da
üç ayak şeridi içinde veya şeridi işaretleyen çizgiler üzerinde olması
gerekir. Vurucunun, yalnızca birinci kaleye dokunmak amacıyla
birinci kalenin hemen yakınında adım atma, uzanma veya kayma
yoluyla üç metrelik şeritten çıkmasına izin verilir.
(12) Bir saha oyuncusu kasıtlı olarak, birinci, birinci ve ikinci,
birinci ve üçüncü veya birinci, ikinci ve üçüncü kaleleri iki out
olmadan önce işgal ederek fair uçan topunu ya da sert atışı
düşürürse; top dead ball (ölü top) haline gelir ve koşucu veya
koşucular orijinal kalelerine veya kalelerine geri dönerler;
ONAYLANMIŞ KARAR: Bu durumda, iç sahadaki uçan top (infield
fly) kuralının geçerli olduğu durumlar dışında, saha oyuncusu
topun el değmeden yere düşmesine izin verirse, vurucu oyun dışı
(out) değildir.
(13) Bir önceki koşucu, hakemin değerlendirmesine göre,
herhangi bir oyunu tamamlamak için fırlatılan bir topu
yakalamaya veya bir top fırlatmaya çalışan bir saha oyuncusuna
kasıtlı olarak müdahale ederse;

K

ural 5.09 (a) (13) Yorum: Bu kuralın amacı, kaleye ulaşmaya
çalışmaktan ziyade, hücum takımını, ikili elemede pivot
oyuncusuna çarpma gibi bariz bir amaç için kale çizgisini terk
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ederken koşucunun kasıtlı, yersiz, sportmenlik dışı eylemi nedeniyle
cezalandırmaktır. Açıkçası bu hakemin insiyatifine kalır. (Bkz. Kural
6.01 (j).)
(14) İki out varken üçüncü kalede bir koşucu var, vurucunun
da iki strike’ı var. Kurallara uygun bir atışla ana kaleyi çalmaya
çalışan bir koşucu var ve pitcher’ın strike zone’a attığı top o
koşucuya değer. Hakem “üçüncü strike’ı” verir, vurucu out olur
ve sayı geçersizdir; iki elemeden (out) önce, hakem “üçüncü
strike’ı” verir, top dead ball (ölü top) haline gelir ve sayı geçerli
olur;
(15) Takımının bir üyesi (koşucu dışında), bir saha
oyuncusunun vuruş yapılan bir topunu yakalama girişimini
engellerse. Bkz. Kural 6.01 (b). Bir koşucunun müdahalesi için
bkz. Kural 5.09 (b) (3).
(b) Bir Koşucuyu Elemek
Herhangi bir koşucu şu durumlarda out olur (elenir):
(1) Yaptığı hareket, vuruş yapılan bir topun saha oyuncusu
tarafından müdahalesini önlemek değilse, dokunulmaktan
kaçınmak için kale yolundan 90 metreden fazla uzağa koşar.
Bir koşucunun kale yolu, dokunma girişimi gerçekleştiğinde
ve koşucudan güvenli bir şekilde ulaşmaya çalıştığı kaleye düz
bir çizgi olduğunda belirlenir; veya
(2) Birinci kaleye dokunduktan sonra, bir sonraki kaleye
dokunma çabasını açıkça bırakarak kale yolunu terk ederse;

K

ural 5.09 (b) (1) ve (2) Yorum: Birinci kaleye ulaştıktan sonra,
yedek kulübesi için kale yolunu terk eden veya başka bir oyun
olmadığına inandığı için pozisyonunu terk eden herhangi bir
koşucuya, hakem, koşucunun kalelere koşma çabasını bıraktığı
düşünürse, out verebilir. Bir out çağrısı yapılsa bile, top diğer
koşuculara göre oyunda kalır.
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Bu kural aşağıdaki benzer oyunları da kapsar:
İkiden az out varsa, dokuzuncu devrenin son skoru eşitlenir. Birinci
kaledeyken, vurucu, galibiyet koşusu için topu parkın dışına vurur.
Birinci kaledeki koşucu ikinci kaleye pas atar ve home run’ın otomatik
olarak oyunu kazanacağını düşünür. Vurucu kaleleri koşarken iç
sahayı geçip yedek kulübesine ilerler. Bu durumda, kale koşucusu
“bir sonraki kaleye dokunma çabasından vazgeçtiği için” oyun
dışı olacak ve vurucu kendi home run’ı geçerli olması için kaleler
etrafında devam etmesine izin verilecektir. İki out varsa, home run
sayılmaz. (5.09 (d)kuralına göre.) Bu bir itiraz oyunu değildir.
OYUN— Birinci veya üçüncü kalede dokunarak elendiğine inanan
koşucu, out olduğunu belirterek yedek kulübesine yönelip makul bir
oranda ilerler, kaleleri terk ettiği için out ilan edilir.
(3) Fırlatılan bir topa kasıtlı olarak müdahale ederse veya bir
saha oyuncusunun vurulan bir topla oynamaya çalışmasını
engellerse (bkz. Kural 6.01 (j));
CEZA: Bir koşucunun fırlatılan bir topa kasıtlı müdahalesi veya
bir saha oyuncusunun vurulan bir topla oyun oynama girişimini
engellemesi için uygulanan cezalar için Kural 6.01 (a) MÜDAHALE
CEZASI yorumuna bakınız.
(4) Top canlıyken, kalenin dışındayken dokunularak elenir.
İSTİSNA: Vurucu birinci kaleyi kayarak veya koşarak aştıktan
sonra hemen kaleye geri dönerse, dokunularak elenemez;
ONAYLANMIŞ KARAR: (A) Bir koşucu kaleye değip bulunduğu
pozisyondan uzaklaşırsa, o kaleye güvenli bir şekilde ulaşmışsa, o
kalenin üzerindeki koşucuya oyun(eleme) yapılamaz (no play can
be made on that runner at that base)
ONAYLANMIŞ KARAR: (B) Bir oyun sırasında bir kale
konumundan çıkarsa, aynı oyundaki herhangi bir koşucu,
hakemin değerlendirmesine göre, eğer yerinden çıkarılmış kale ile
işaretlenen noktaya dokunursa, kaleye dokunmuş veya onu işgal
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etmiş olarak kabul edilecektir.
(5) Kendisi veya kalesi bir saha oyuncusu tarafından
dokunularak elenmeden önce, fair veya faullü bir top kurallara
uygun olarak yakalandıktan sonra kaleye tekrar dokunamaz.
Sonraki ilk atıştan veya herhangi bir oyundan sonra ya da
oyuna teşebbüs ettikten sonra kaleye tekrar dokunamadığı için
out olmayacaktır. Bu bir itiraz oyunudur;

K

ural 5.09 (b) (5) Yorum: Koşucuların faul vuruşunda
“dokunulmalarına” gerek yoktur. Faul vuruşunu çalabilirler.
Sözde “atılan topa beyzbol sopasının kenarıyla sıyırıp geçecek şekilde
vurulan bir top” yakalanmazsa, normal bir faul olur. Koşucular daha
sonra kalelerine dönerler.
O veya bir sonraki kale; bir sonraki kaleye dokunmadan önce,
vurucunun koşucu olması nedeniyle ilerlemeye zorlandıktan
sonra dokunulur; ancak, sonraki koşucu zorla oyuna sokulursa,
zorlama kaldırılır ve koşucuya, out olması için dokunulmalıdır.
Koşucu ilerlemek zorunda kaldığı kaleye dokunur dokunmaz
zorlama kaldırılır ve eğer kaleyi geçerse koşucunun elenmesi
için dokunulmalıdır. Bununla birlikte, koşucu bir sonraki kaleye
dokunduktan sonra herhangi bir nedenle en son işgal ettiği kaleye
doğru çekilirse, zorunlu koşu (force play) yeniden başlatılır ve
savunma koşunun ilerlemeye zorlandığı kaleye dokunursa, koşucu
tekrar elenebilir;

K

ural 5.09 (b) (6) Yorum: OYUN - Koşucu birinci kalededir ve
vurucunun üç ball’u vardır: Koşucu bir sonraki atışta kale çalar
ve bu dördüncü ball olur, ancak ikinci kaleye dokunduktan sonra o
kaleyi geçer. Catcher (tutucu)ın atışı, o geri dönmeden onu yakalar.
Karar, koşucunun out olmasıdır. (Force out kaldırılır.) Birinci kale
dışındaki kalelerde aşırı kayma ve aşma durumları ortaya çıkar.
Örneğin, iki out olmadan önce, birinci ve ikinci kalede ya da birinci,
ikinci ve üçüncü kalede koşucular var, top ikili eleme (double play)
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yapmaya çalışan bir iç saha oyuncusuna doğru vurulur. Koşucu ilk
önce ikinci kaleye atılan atışı tutar; ancak kaleyi aşar. Relay (top dış
sahanın derinliklerine vurulması) birinci kaleye doğru yapılır ve
vurucu out olur. Birinci kale oyuncusu, koşucuyu ikinci kale dışında
görerek, geri dönüş atışını ikinciye yapar ve koşucu kalenin dışından
dokunulur. Bu arada, koşucular kaleyi geçer. Şu soru sorulur:
Bu bir zorunlu koşu (force play) mu? Vurucu birinci kalede out
olduğunda zorunluluk kaldırıldı mı? Bu oyun sırasında ve üçüncü
out yapılmadan önce koşucu ikinci kalede dokunulduğunda plakayı
geçen sayılar sayılır mı? Cevap: Sayı sayılır. Bu bir zorunlu koşu
(force play) değildir. Bu bir tercihli koşudur (tag).
(7) Fair bölgesindeki fair topu veya bir saha oyuncusunun
yakınından geçmeden önce ve başka hiçbir saha oyuncusunun
topla oynama şansı kalmadan önce kendisine dokunursa, top
dead ball (ölü top) haline gelir ve ilerlemeye zorlanan koşucular
dışında hiçbir koşucu sayı yapamaz veya ilerleyemez.
İSTİSNA: Bir koşucu, iç sahada havadaki topa dokunduğunda
kalesine dokunuyorsa, vurucu oyun dışı (out) olmasına rağmen,
koşucu oyun dışı değildir;

K

ural 5.09 (b) (7) Yorum: Aynı fair topu iki koşucuya dokunursa,
sadece birincisi out olur çünkü top anında dead ball (ölü top)
haline gelir.
Bir koşucu, kalesine dokunmadığında ve top bir saha
oyuncusunu geçmeden önce, iç sahada havadaki bir topa temas
ederse başka hiçbir saha oyuncusunun topla oynama şansı
yoktur ve hem koşucu hem de vurucu oyun dışı (out) olur.
Koşucunun, kaleye dokunup dokunmadığına bakılmaksızın,
top bir saha oyuncusunu geçmeden önce iç sahada havadaki
bir topa dokunduğunda, başka hiçbir saha oyuncusunun topla
oynama şansı yoktur. Top dead ball (ölü top) haline gelir.
İlerlemeye zorlanan koşucular dışında hiçbir koşucu sayı
yapamaz veya ilerleyemez.
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(8) İki out olmadan önce, vurucunun ana kalede oyuna
müdahale ettiği bir oyunda sayı yapmaya çalışır. İki out olunca,
müdahale, vurucuyu oyun dışı yapar ve sayı sayılmaz;
(9) Böyle bir koşucu oyun dışı (out) olmadan önce bir önceki
koşucuyu geçer;

K

ural 5.09 (b) (9) Yorum: Koşucu, eylemlerine veya önceki bir
koşucunun eylemlerine bağlı olarak önceki (yani lider) koşucuyu
geçmiş sayılabilir.
OYUN — Bir out varken, ikinci ve üçüncü kalede koşucular var.
Üçüncü kaleden gelen koşucu (yani, lider koşucu) ana kaleye doğru
ilerler ve üçüncü kale ile ana kale arasında bir kısımda yakalanır. Lider
koşucunun dokunularak eleneceğine inanan ikinci kaledeki koşucu
(yani, takip eden koşucu) üçüncü kaleye ilerler. Dokunulmadan önce,
lider koşucu, sol alana doğru üçüncü kalenin ilerisine geri koşar. Bu
sırada, takip eden koşucu, lider koşucunun eylemlerinin sonucu
olarak lider koşucuyu geçer. Sonuç olarak, takip eden koşucu oyun
dışı (out) olur ve üçüncü kale boş kalır. Lider koşucu, oyun dışı (out)
olmadan önce kaleye dokunmak için geri dönerse, üçüncü kaleye
hak kazanır (kaleleri terk ettiği için oyun dışı (out) ilan edilmediği
sürece) (Kural 5.06 (a) (1)’e bakınız)
(10) Koşucu bir kalenin kurallara uygun olarak aldıktan sonra,
savunmanın kafasını karıştırmak veya oyunu gölgelemek
amacıyla kalelere ters sırada koşar. Hakem derhal “Time
(Mola)” diyecek ve koşucuyu oyun dışı (out) ilan edecektir;

K

ural 5.09 (b) (10) Yorum: Bir koşucu boş bir kaleye dokunursa
ve sonra topun yakalandığını veya en son dokunduğu kaleye geri
dönmeye hazır olduğunu düşünürse, koşarak o kaleye geri dönebilir,
ancak önceden işgal edilmiş kaleye güvenli bir şekilde ulaşırsa, kale
ile temas halindeyken elenemez.

59

(11) Bu kaleyi aştıktan sonra hemen birinci kaleye geri
dönemez. İkinci kaleye koşmaya çalışırsa, dokunulduğunda
oyun dışı (out) olur. Birinci kaleyi aştıktan sonra yedek
kulübesine ya da pozisyonuna doğru gitmeye başlarsa ve tek
seferde birinci kaleye geri dönemezse, itirazla, kendisine veya
kaleye dokunulduğunda oyun dışı (out) olur;

K

ural 5.09 (b) (11) Yorum: Birinci kaleye temas eden ve hakem
tarafından güvenli ilan edilen koşucu, Kural 5.08 (a) ‘nın amacı
dahilinde “birinci kaleye ulaşmıştır” ve koşucu, Kural 5.09 (b) (11)
‘de kapsandığı gibi, “tek seferde” geri dönmediği için sonradan
üçüncü out’u bile olsa, böyle bir oyunda her sayı geçerli sayılır.
(12) Koşucu ana kale için koşarken veya kayarken, bir saha
oyuncusu top elinde ana kaleye dokunurken ve karar için
hakeme itiraz ettiğinde, koşucu ana kaleye dokunamaz ve
kaleye geri dönme girişiminde bulunmaz.

K

ural 5.09 (b) (12) Yorum: Bu kural, yalnızca koşucu yedek
kulübesine doğru giderken ve catcher (tutucu)ın onu kovalaması
gerektiği durumlarda geçerlidir. Koşucunun ana kaleyi ıskaladığı ve
ardından dokunulmadan önce ana kaleye dokunmak için hemen
çaba sarf ettiği normal oyun için geçerli değildir. Bu durumda
koşucuya dokunulmalıdır.

(13) Onun üzerine bir oyun yapılıyor (elenmeye çalışıyor) ve
takımının bir üyesi (koşucu dışında) bir saha oyuncusunun
fırlatılan topu sahaya atma girişimini engelliyorsa; bkz. Kural
5.09 (b) (3). Koşucunun müdahalesi için bkz. Kural 5.09 (b)
(3).
(c) İtiraz Oyunları
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Herhangi bir koşucu aşağıdaki durumlarda itiraz üzerine
çağrılacaktır:
(1) Havadaki bir top yakalandıktan sonra, orijinal kalesi ya da
kendisi dokunulmadan, orjinal kalesine tekrar dokunamaması.

K

ural 5.09 (c) (1) Yorum: Bu kuraldaki “tekrar dokunma”, top
yakalandıktan sonra dokunma ve kaleye temasla başlamak
anlamına gelir. Bir koşucunun kalesinin arkasındaki bir pozisyondan
diğer kalenin arkasındaki bir noktaya dokunmadan gitmesine (flying
start) izin verilmez. Bu tür koşucu itiraz üzerine oyun dışı (out) ilan
edilecektir.
(2) Top oyundayken, bir kaleye ilerlerken veya geri dönerken,
kendisine veya kaçırılan bir kaleye dokunulmadan önce her bir
kaleye sırayla dokunamaması;
ONAYLANMIŞ KARAR: (A) Hiçbir koşucu, sıradaki koşucu sayı
yaptıktan sonra kaçırılan bir kaleye dokunmak için geri dönemez.
(B) Top dead ball (ölü top) olduğunda, hiçbir koşucu, kaçırılan
veya kaçırılan kalenin ilerisindeki ilerlediği kaleye dokunduktan
sonra bıraktığı kaleye dokunmak için geri dönemez.

K

ural 5.09 (c) (2) Yorum:

OYUN— (A) Vurucu topa saha sınırları kuralı (park/ground
rule) dışında iki kez vurur ve birinci kaleyi ıskalarsa top dead ball
(ölü top) haline gelir - ikinci kaleye dokunmadan önce hatasını
düzeltmek için birinci kaleye geri dönebilir, ancak ikinci kaleye
geçerse birinciye dönemeyebilir ve savunma takımı itiraz ederse
oyun dışı (out) ilan edilir.
OYUN— (B) Vurucu topu, stadyuma doğru sert (wild pitch) atan (top
dead ball (ölü top) olur) shortstop’a vurur - vurucu birinci kaleyi
ıskalar / kaçırır, ancak isabetsiz top(overthrow) üzerine vurucuya
ikinci kale ödülü verilir. Hakem, isabetsiz top (overthrow) sırasında
koşucuya ikinci kaleyi vermiş olsa da, koşucu ikinci kaleye geçmeden
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önce birinci kaleye dokunmalıdır. Bunlar itiraz oyunlarıdır.
(3) Birinci kaleyi aşarsa ve hemen kaleye geri dönemezse,
koşucu birinci kaleye dönmeden önce kaleye dokunulur;
(4) Ana kaleye dokunamaz ve kaleye geri dönme girişiminde
bulunmaz ve ana kaleye dokunulur.
Bu kurala göre herhangi bir itiraz, bir sonraki atıştan veya herhangi
bir oyundan ya da oynamaya teşebbüs edilmeden önce yapılmalıdır.
İhlal, yarı devreyi sona erdiren bir oyun sırasında meydana gelirse,
savunma takımı sahayı terk etmeden önce itiraz yapılmalıdır.
İtiraz, bir oyun veya teşebbüs edilen oyun olarak yorumlanmamalıdır.
Aynı kaledeki bir koşucu için art arda itirazlar yapılamaz. Savunma
ekibinin ilk itirazında hata yapması durumunda, aynı kaledeki aynı
koşucu için ikinci bir itiraz talebine hakem izin vermeyecektir.
(“Hata” kelimesinin kastedilen anlamı, itirazda bulunan savunma
takımının topu oyundan atmasıdır. Örneğin, pitcher (atıcı) itiraza
gitmek için birinci kaleye atarsa ve topu tribünlere atarsa, ikinci
itiraza izin verilmez.)
İtiraz oyunları, hakemin aşikar bir “dördüncü outu” kabul etmesini
gerektirebilir. Üçüncü out, başka bir koşucuya itiraz oyununun
sürdürüldüğü bir oyun sırasında yapılırsa, itiraz oyunu kararı,
sonucun belirlenmesinde öncelik taşır. Bir oyun sırasında yarı
devreyi sona erdiren birden fazla itiraz varsa, savunma ona avantaj
sağlayan oyunu seçebilir. Bu kuralın amacı doğrultusunda, pitcher
(atıcı) ve tüm saha oyuncuları yedek kulübesine veya kulüp binasına
giderken fair bölgesini terk ettiğinde savunma takımı “sahayı terk
etmiştir”.

K

ural 5.09 (c) Yorum: İki koşucu aynı anda ana kaleye varırsa
ve ilk koşucu ana kaleyi kaçırırsa ancak ikinci bir koşucu
kurallara uygun olarak ana kaleye dokunursa, koşucuya geri gelip
kaleye dokunma girişiminde dokunulur veya itiraz üzerine oyun dışı
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(out) olur, ikinci koşucu sayı almadan ve üçüncü out olmadan önce
elenmiş olarak değerlendirilecektir. İkinci koşucunun sayısı Kural
5.09 (d) ‘de belirtildiği gibi sayılmayacaktır.
İtiraza giderken pitcher (atıcı) balk yaparsa, bu hareket bir oyun
olacaktır. İtiraz, ya oyuncunun sözlü talebi ya da hakeme itirazın
açık bir şekilde olduğunu gösteren bir eylem yoluyla açıkça
tasarlanmalıdır. Elinde bir topla yanlışlıkla kaleye adım atan bir
oyuncu itiraz oluşturmaz. İtiraza giderken zaman bitmez.
(d) Önceki Koşucunun Kaleye Dokunmaması Durumu
İki out olmadığı sürece, bir sonraki koşucunun durumu,
önceki koşucunun bir kaleye dokunamaması veya tekrar
dokunamamasından etkilenmez. İtiraz üzerine, önceki
koşucu üçüncü out olursa, onu takip eden hiçbir koşucu sayı
yapamayacaktır. Bu üçüncü out bir zorunlu koşunun (force play)
sonucuysa, ne önceki ne de sonraki koşucular sayı yapamayacaktır.
(e) Hücum ve Savunma Takımların Yer Değiştirmesi
Üç hücum oyuncusu kurallara uygun olarak elendiğinde, bu takım
sahayı alır ve rakip takım hücum takımı olur.

5.10 Oyuncu Değişiklikleri ve Atış Değişiklikleri (Pitcher
Tümseğine Gelme Dahil)
(a) Bir oyuncu veya oyuncular, oyun sırasında top dead ball (ölü
top) olduğu herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Yedek oyuncu,
değiştirilen oyuncunun pozisyonunda takımın vuruş sırasına göre
vuruş yapacaktır.
(b) Teknik direktör, herhangi bir oyuncu değişikliğini ve
yedek oyuncunun vuruş sırasındaki yerini baş hakeme derhal
bildirecektir.
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K

ural 5.10 (b) Yorum: Herhangi bir karışıklığı önlemek için,
teknik direktör yedek oyuncunun adını, vuruş sırasındaki ve
sahadaki konumunu belirtmelidir. Savunma takımının iki veya daha
fazla yedek oyuncusu aynı anda oyuna girdiğinde, saha oyuncusu
olarak pozisyonlarını almadan hemen önce, teknik direktör bu
oyuncuların takımın vuruş sırasındaki pozisyonlarını baş hakeme
bildirecektir ve başhakem bunu resmi sayı hakemine bildirecektir.
Bu bilgi hemen baş hakeme verilmezse, baş hakem, vuruş sırasındaki
yedeklerin yerlerini belirleme yetkisine sahip olacaktır.
Çift değişim yapılıyorsa, teknik direktör veya antrenör ilk olarak ana
kale hakemini bilgilendirecektir. Teknik direktör yeni bir pitcher
(atıcı) çağırmadan önce (teknik direktörün veya koçun faul çizgisini
geçmeden önce ikili değişikliği anons etmesine bakılmaksızın),
başhakemi çoklu oyuncu değişiklikleri ve karşılıklı vuruş sırası
hakkında bilgilendirilmelidir. Yedek beyzbol oyuncularının ısındığı
alana sinyal göndermek, yeni pitcher (atıcı)ın resmi yerini alması
olarak kabul edilecektir. Teknik direktörün tümseğe gitmesi, yeni
bir pitcher (atıcı) çağırması ve ardından vuruş sırasını değiştirmek
amacıyla birden fazla oyuncu değişikliği konusunda hakeme bilgi
vermesi yasaktır.
Yerine oyuncu değişikliği yapılan oyuncular, takımları ile takım
sıralarında kalabilir veya pitcher (atıcı)ları “ısınabilir”. Bir teknik
direktör kendisi için başka bir oyuncuyu değiştirirse, takımını yedek
kulübesinden veya antrenör kutusundan yönetmeye devam edebilir.
Hakemler, yerine yedek oyuncuların yapıldığı ve yedek kulübesinde
kalmasına izin verilen oyuncuların herhangi bir rakip oyuncuyla
veya teknik direktörle ya da hakemlerle muhatap olmasına izin
vermemelidir.
(c) Baş hakem, bilgilendirildikten sonra, her bir oyuncu
değişikliğini derhal ilan edecek veya duyurulmasını sağlayacaktır.
(d) Bir oyundan çıkarılan bir oyuncu o oyuna tekrar
girmeyecektir. Herhangi bir mevkide oyuna tekrar girme veya
tekrar girme teşebbüsleri için değiştirilmiş bir oyuncu varsa, baş
hakem oyuncunun varlığını fark eder etmez ve başka bir hakem
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ya da antrenör tarafından uygunsuz olarak bulunduğundan
haberdar edilmesi üzerine bu oyuncuyu oyundan çıkarması için
antrenörüne talimat verecektir. Değiştirilen oyuncuyu çıkarmak
için böyle bir talimat, oyuncu uygunsuz bir şekilde oyundayken
oyun başlamadan önce gerçekleşirse, yedek oyuncu oyuna
girebilir. Değiştirilen oyuncuyu oyundan çıkarmak için böyle bir
talimat, oyunda değiştirilen oyuncuyla oyun başladıktan sonra
meydana gelirse, yedek oyuncu oyundan çıkarılmış sayılacaktır
(değiştirilen oyuncunun oyundan çıkarılmasına ek olarak) ve
oyuna giremeyecektir. Oyuncu-teknik direktör yerine bir yedek
oyuncu oyuna girerse, teknik direktör daha sonra kendi takdirine
bağlı olarak koçluk çizgisine gidebilir. Savunma takımının iki veya
daha fazla yedek oyuncusu aynı anda oyuna girdiğinde, teknik
direktör oyuncular pozisyonlarını almadan hemen önce, baş
hakeme bu oyuncuların takımın vuruş sırasındaki pozisyonlarını,
aynı zamanda da baş hakem bunu Cetvel Hakemine bildirecektir.
Bu bilgi hemen baş hakeme verilmezse, oyuncu vuruş sırasındaki
yedeklerin yerlerini belirleme yetkisine sahip olacaktır.

K

ural 5.10 (d) Yorum: Pitcher (atıcı), aynı devre sırasında yalnızca
bir kez başka bir pozisyona geçebilir; Örneğin; pitcher (atıcı)ın
aynı devrede birden fazla pozisyon almasına izin verilmeyecektir.
Sakatlanan bir oyuncunun yerine geçen pitcher (atıcı) dışındaki
herhangi bir oyuncuya beş ısınma atışı hakkı verilecektir. (Pitcher
(atıcı) için Kural 5.07 (b) ‘ye bakın.) Oyuna başka bir oyuncunun
yerine geçtikten sonra oyuncunun oyunda göründüğü tüm oyunlar
sayılacaktır. Eğer hakemin değerlendirmesine göre, oyuncu
çıkarıldığını bilerek oyuna yeniden girerse, hakem, teknik direktörü
çıkarabilir.
(e) Takımının vuruş sıralamasında adı bulunan bir oyuncu,
takımının başka bir üyesinin yedek koşucusu olamaz.

K

ural 5.10 (e) Yorum: Bu kural, sözde pinch runner (kalede
olan koşucunun yerine koşmak için gelen oyuncu) kullanma
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uygulamasını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Oyundaki
hiçbir oyuncunun bir takım arkadaşı için pinch runner olarak
hareket etmesine izin verilmeyecektir. Oyunda yer alan ve yedek
oyuncu olarak çıkarılmış olan hiçbir oyuncu pinch runner olarak
geri dönmeyecektir. Dizilişte olmayan herhangi bir oyuncu, koşucu
olarak kullanılırsa yedek oyuncu olarak kabul edilecektir.
(f) Vuruş sırasında adı geçen pitcher (atıcı), Kural 4.02 (a) ve 4.02
(b) ‘de belirtildiği gibi, baş hakeme teslim eden pitcher (atıcı), baş
hakemin kararına göre, pitcher (atıcı)ı atışı yapmaktan alıkoyan
yaralanma veya hastalığa maruz kalmadıkça ilk vurucuya veya
herhangi bir yedek vurucuya, vurucu çıkarılıncaya veya birinci
kaleye ulaşana kadar atış yapacaktır.
(g) Başlangıç pitcher (atıcı)ı veya herhangi bir yedek pitcher (atıcı)
ın, bu vuruşlar dışarı atılıncaya veya birinci kaleye ulaşana kadar
veya hücuma kadar en az üç ardışık vuruş yapmalıdır. Başlangıç
pitcher (atıcı)ı veya yedek pitcher (atıcı), baş hakemin kararına
göre pitcher (atıcı) olarak daha fazla oyundan alıkoyan sakatlık
veya hastalığı sürdürmediği sürece, takım oyun dışı bırakılır.

K

ural 5.10 (g) Yorum: Arka arkaya üç vurucudan biri olarak kalifiye
olmak için, vurucu, sadece vurucu elendiğinde veya koşucu
olduğunda sona eren kaledeki vuruş yaparkenki dönüşünü (plate
appearance/PA) tamamlamalıdır (complete his plate appearance).
Eğer hücum takımı, herhangi bir yedek pitcher (atıcı)ın arka arkaya
ilk üç vuruşunu tamamlamasından önce oyundan çıkarılırsa,
pitcher (atıcı) vuruşlar arasında oyundan çıkarılabilir; ancak, eğer
bir sonraki vuruş için geri dönerse, üç ardışık vurucu gereksinimini
karşılamak için gerektiği kadar vurucuya atış yapmalıdır; bu, totalde,
önceki vuruşta o pitcher (atıcı) ile bir PA’yı tamamlayan herhangi
bir vurucuyu içerebilir (yani, 1. devrede 0 PA’yı tamamlarsa, devre
2’de 3 PA’yı tamamlaması gerekir; 1. devrede 1 PA’yı tamamladıysa,
devre 2’de 2 PA’yı tamamlamalıdır; 1. devrede 2 PA’yı tamamladıysa,
2. devrede 1 PA’yı tamamlamalıdır. Gerekli vurucu sayısının
karşılanmasına yönelik yapılan kasıtlı yürüyüş sayılır. Topun geriye
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doğru, koşan sporcuya atılması vuruş şartının minimum kriterini
yerine getirmez; ancak topun geriye doğru koşan sporcuya atılıp out
olduğu durumun kaydedilmesi pitcher (atıcı)ın elenmesine neden
olur.
(h) Pitcher (atıcı) için uygun olmayan bir oyuncu değişikliği
yapılırsa, hakem bu kuralın hükümleri yerine getirilene kadar
uygun pitcher (atıcı)ı oyuna dönmesi için yönlendirecektir. Uygun
olmayan pitcher (atıcı)ın atış yapmasına izin verilirse, sonuçlanan
herhangi bir oyun kurallara uygundur. Uygun olmayan pitcher
(atıcı), vurucuya ilk atışını yapar yapmaz veya herhangi bir koşucu
çıkar çıkmaz uygun pitcher (atıcı) haline gelir.

K

ural 5.10 (h) Yorum: Bir teknik direktör, Kural 5.10 (h) ‘yi ihlal
ederek bir pitcher (atıcı)ı çıkarmaya çalışırsa, hakem, bunun
yapılamayacağını ihlal eden kulübün yöneticisine bildirecektir. Şans
eseri, baş hakem, gözetim yoluyla, gelen uygunsuz pitcher (atıcı)ı
duyurduysa, yine de uygun olmayan pitcher (atıcı) atış yapmadan
önce durumu düzeltmelidir. Uygun olmayan pitcher (atıcı) bir atış
yaptığında uygun pitcher (atıcı) haline gelir.
(i) Zaten oyunda olan bir pitcher (atıcı), bir devreyi başlatmak için
pitcher (atıcı) plakasındaki yerini almaya giderken faul çizgisini
geçerse, ilk vurucuya atış yapacaktır (ta ki bu vurucu eleninceye
veya ilk kaleye ulaşana kadar, vurucu yerine geçmedikçe veya
pitcher (atıcı), baş hakemin kararına göre onu atış yapmaktan
alıkoyan bir yaralanma veya hastalığa maruz kalmadıkça.) Eğer
pitcher (atıcı) bir önceki devrede kalede veya vuruşta bitirirse ve
devre tamamlandıktan sonra yedek kulübesine geri dönmezse,
pitcher (atıcı), ısınma atışlarına başlamak için pitcher (atıcı)
plakasına temas edene kadar devrenin ilk vurucusuna atış yapmak
zorunda değildir.
NOT: Halihazırda oyunda olan bir pitcher (atıcı)ın, Kural 5.10 (i)
‘de yer alan bir devreye başlamak için ilk vurucu ile yüzleşmesi
gerekliliğine ilişkin yedek vurucu istisnası, Kural 5.10 (g) ‘de

67

bahsedilen, 3 vurucu gereksinimini karşılamadan bir sonraki devre
için dönen yedek pitcher (atıcı) için geçerli değildir. Bu nedenle,
bir devrenin sonunda üç vuruş ihtiyacını tamamlamayan bir
pitcher (atıcı), bir sonraki devre için geri dönerse, bu gereksinimin
dengesini sağlama yükümlülüğü, rakip takım ilk vuruş için vuruş
yapmayı seçse bile sonraki devreye başlamak için devam edecektir.
(j) Bir oyuncu değişikliği duyurusu yapılmazsa, yedek oyuncu
aşağıdaki durumlarda oyuna girmiş olarak kabul edilecektir:
(1) Pitcher (atıcı) ise, pitcher (atıcı) plakasında yerini alır;
(2) Vurucu ise, vurucu kutusunda yerini alır;
(3) Saha oyuncusu ise, genellikle yerine girdiği saha
oyuncusunun olduğu pozisyona ulaşır ve oyun başlar;
(4) Koşucu ise, yerine girdiği koşucunun yerini alır.
Yukarıda belirtilen anons edilmeyen yedek oyuncular tarafından
yapılan herhangi bir oyun kurallara uygun olacaktır.
(k) Her iki takımın oyuncuları ve yedek oyuncuları, oyuna fiilen
katılmadıkları veya oyuna gir’meye hazırlanmadıkları ya da birinci
veya üçüncü kalede antrenörlük yapmadıkları sürece kendilerini
takımlarının yedek listesinde tutacaklardır. Oyuncular, yedek
oyuncular, teknik direktörler, antrenörler dışında hiç kimse oyun
sırasında yedek kulübesini işgal edemez.
CEZA: İhlal durumunda, hakem uyarıdan sonra ihlali yapanı
sahadan atabilir.

K

ural 5.10 (k) Yorum: Sakatlananlar listesindeki oyuncuların
oyun öncesi aktiviteye katılmalarına ve oyun sırasında yedek
kulübesinde oturmalarına izin verilir, ancak oyun sırasında pitcher
(atıcı)ı ısıtmak, bench-jokey yapmak vb. herhangi bir aktiviteye
katılamazlar. Sakatlanan oyuncuların oyun sırasında herhangi bir
zamanda veya herhangi bir amaçla oyun alanına girmesine izin
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verilmez.
(l) Pitcher (atıcı)ın Oyundan Çıkarılmasını Gerektiren Tümsek
Ziyaretleri
Profesyonel lig, teknik direktörün veya antrenörün pitcher (atıcı)ı
ziyaretiyle ilgili aşağıdaki kuralı kabul edecektir:
(1) Bu kural, bir teknik direktör veya antrenörün herhangi
bir devrede, herhangi bir pitcher (atıcı)a yapabileceği ziyaret
sayısını sınır-lar;
(2) Aynı vuruşta aynı pitcher (atıcı)a ikinci bir ziyaret, pitcherın
otomatik olarak oyundan çıkarılmasına neden olur;
(3) Teknik direktörün veya koçun, aynı vurucu vuruştayken
tümseğe ikinci bir ziyaret yapması yasaktır, ancak;
(4) Bu vurucu yerine yedek bir oyuncu yerleştirilmişse, teknik
direktör veya antrenör tümseğe ikinci bir ziyaret yapabilir,
ancak pitcher (atıcı)ı oyundan çıkarmalıdır.
Bir teknik direktör veya antrenör, pitcher (atıcı)ın rubberını
çevreleyen 18 metrelik daireyi terk ettiğinde tümseğe ziyaretini
tamamlamış kabul edilir.

K

ural 5.10 (l) Yorum: Eğer teknik direktör veya antrenör, catcher
(tutucu)a veya iç saha oyuncusuna giderse ve o oyuncu daha
sonra tümseğe giderse veya pitcher (atıcı), araya giren bir oyun (atış
veya başka bir oyun) olmadan önce pozisyonuna gelirse, tümseğe
giden teknik direktör veya koçla aynı olacaktır.
Teknik direktör veya antrenörün catcher (tutucu)a veya bir saha
oyuncusuna gitmesi ve ardından pitcher (atıcı) ile görüşmek için
tümseğe giden oyuncunun bu kuraldan kaçma veya bu kuralı aşma
girişimi, tümseğe bir gezi teşkil edecektir.
Eğer antrenör tümseğe gidip bir pitcher (atıcı)ı çıkarırsa ve sonra
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teknik direktör yeni pitcher (atıcı) ile konuşmak için tümseğe giderse,
bu, vuruş yapan o yeni pitcher (atıcı)a bir yolculuk teşkil edecektir.
Bir teknik direktör veya antrenör, hakeme çift değişim veya değişiklik
yapıldığını bildirmek amacıyla pitcher (atıcı) rubberını çevreleyen
18 metrelik daireyi geçici olarak terk ederse, tümsek ziyaretini
tamamlamış sayılmaz.
Bir teknik direktörün tümseğe ilk yolculuğunu yaptıktan ve
ardından hakem tarafından tümseğe geri dönemeyeceği konusunda
uyarıldıktan sonra, oyundaki aynı pitcher (atıcı) ve aynı vurucu ile
aynı devrede ikinci kez tümseğe döndüğü bir durumda, tümseğe
dönemezse, teknik direktör oyundan çıkarılacak ve pitcher (atıcı)
müsabakadan çekilene kadar veya kaleye gelene kadar atış yapması
gerekecektir. Vurucu müsabakadan çekildikten veya kale koşucusu
olduktan sonra, bu pitcher (atıcı) oyundan çıkarılmalıdır. Teknik
direktör, bir pitcher (atıcı) atış yaptıktan sonra pitcher (atıcı)
ın oyundan çıkarılacağı, böylece de yedek bir pitcher (atıcı)ın
ısınabileceği konusunda bilgilendirilmelidir. Böyle bir durumda,
yedek pitcher (atıcı)a, hakemin kararına göre hazırlık atışlarını
atması için süre tanınacaktır.
Bu Kural 5.10 (l) ‘nin amaçları doğrultusunda, pitcher (atıcı)
ın değiştirilmesi, teknik direktörün veya koçun tümseğe gitmeyi
seçip seçmemesine veya pitcher (atıcı)ın oyunda farklı bir savunma
pozisyonunda kalıp kalmamasına bakılmaksızın, o devredeki pitcher
(atıcı)a bir yolculuk teşkil edecektir.
(m) Oyun Başına Tümsek Ziyaret Sayısının Sınırlandırılması
Aşağıdaki kural, Major Lig oyunlarında geçerli olacaktır. Minor
Ligler, bir oyunda izin verilen tümsek ziyaretlerinin sayısında
farklı bir sınırlama getiren veya tümsek ziyaretlerinin sayısında
sınırlama olmayan bir kural kabul edebilir.
(1) Atış değişikliği olmaksızın tümsek ziyaretleri, dokuz devre
başına takım başına beş ile sınırlandırılacaktır. Oynanan
herhangi bir ekstra devre için, her takım, devre başına bir tane
ek atışsız değişim tümseği ziyareti hakkına sahip olacaktır.
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(2) Bu Kural 5.10 (m) ‘nin amaçları doğrultusunda, pitcher
(atıcı) ile buluşmak için tümseğe bir teknik direktör veya
antrenör ziyareti teşkil edecektir^. Başka bir oyuncuyla
görüşmek üzere tümsekleri terk eden bir pitcher (atıcı) da dahil
olmak üzere pitcher (atıcı) ile görüşmek üzere pozisyonunu
terk eden bir oyuncu, ziyaretin nerede gerçekleştiğine veya
ziyaretin süresine bakılmaksızın bir ziyaret teşkil edecektir.
Halihazırda devam etmekte olan bir tümsek ziyaretine bir
teknik direktör, antrenör veya oyuncu tarafından yapılan
ziyaretler ayrı bir ziyaret oluşturmayacaktır. Ayrıca aşağıdakiler
ziyaret sayılmayacaktır:
(A) Pitcher (atıcı)lar ve pozisyon oyuncuları arasında,
normal oyun sırasında vurucular arasında meydana
gelen ve pozisyon oyuncularının veya pitcher (atıcı)ın
yer değiştirmesini gerektirmeyen görüşmeler;
(B) Oyuncunun pitcher (atıcı) ile görüşmemesi koşuluyla,
yalnızca sivri uçları temizlemek için tümseklere pozisyon
oyuncuları tarafından ziyaretler;
(C) Pitcher (atıcı)ın yaralanması veya olası yaralanması
nedeniyle tümsek ziyaretleri;
(D) Bir hücum değişikliğinin duyurulmasından sonra,
ancak sonraki bir atış veya oyundan önce, pozisyon
oyuncularının tümseğe ziyaretleri;
(E) Bir hakemin “Time (Mola)”(örneğin, bir hakem veya
oyuncunun yaralanmasının; bir seyirci, bir nesne veya
saha görevlisinin varlığı; bir teknik direktörün tekrarın
incelemesini başlatması vb. sonrasında) çağrısına göre
oyunun askıya alınması sırasında meydana gelen, tümsek
ziyaretinin oyuna dönüş eylemini başka birşekilde
geciktirmemesi koşuluyla
pozisyon oyuncuları
tarafından yapılan tümsek ziyaretleri
(F) Oyuncunun, koşucu ana kaleyi geçmeden önce
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pozisyonuna dönmesi koşuluyla, bir home run
sonrasında pozisyon oyuncuları tarafından yapılan
tümsek ziyaretleri; ve
(G) Bir devre molası veya atış değişikliği sırasında, tümsek
ziyaretinin pitcher (atıcı)ın herhangi bir devre arası veya
atış değişikliği süresi sınırlarına uymasını engellememesi
koşuluyla. pozisyon oyuncuları tarafından yapılan
tümsek ziyaretleri
(3) Cather-Pitcher Arasındaki İşaretler ( Cross Up in Signs)
Bir takımın bir oyunda (veya ekstra devrede) tümsek
ziyaretlerinin payını tüketmesi durumunda ve ana kale
hakemi, catcher (tutucu) ile pitcher (atıcı)ın, saha tarafından
işaret edilen saha veya saha türü hakkında ortak bir anlayışa
sahip olmadığına karar verir. catcher (tutucu) da (aksi
takdirde “iş^aret (cross up)” olarak anılacaktır), ana kale
hakemi, catcher’ın talebi üzerine, catcher (tutucu)a kısa bir
tümsek(pitcher) ziyareti yapmasına izin verebilir; ancak, bir
ekibin onlara ayrılan Pitcher ziyareti sayısını tüketmeden
önce bir “İşaret Cross up” sonucu ortaya çıkan herhangi bir
tümsek(pitcher) ziyareti, o ekibe tahsis edilen tümsek(pitcher)
ziyaretlerinin toplam sayısına dahil edilecektir.
(4) Tümsek(pitcher) Ziyaret Sınırlarının Uygulanması
Ekibi tümsek ziyaretlerini bitirdikten sonra tümseğe giderken
faul çizgisini geçen bir teknik direktör veya antrenör, Kural 5.10
(g) uyarınca pitcher (atıcı) en az arka arkaya üç vurucuya atış
yapmadığı sürece bir atış değişikliği yapmalıdır. Bu durumda
pitcher (atıcı), Kural 5.10 (g) ‘ye göre yalnızca ardışık ilk üç vu
rucuya (veya devrenin sonunda, hangisi önce gelirse) atışını
tamamlamak için atış yapmaya devam edecektir.
Bir teknik direktör veya antrenör tümsek ziyaret kuralına
bir istisnanın geçerli olduğuna inanıyorsa, faul çizgisini
geçmeden önce hakemle görüşmelidir. Bir takımın bu kuralın
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uygulanmasıyla kasıtsız bir atış değişikliği yapmaya zorlandığı
ve ısınma alanında ısınan bir yedek pitcher(atıcı)ın olmadığı
durumlarda, kendi takımına tahsis edilen tümsek ziyaret
sayısını aşarak kuralı ihlal eden teknik direktör veya antrenör
oyundan çıkarılabilir. Hakem, yedek pitcher (atıcı)a oyuna
girmeye hazırlanmak için ek süre verebilir.
Bir pozisyon oyuncusu, takımına tahsis edilen tümsek
ziyaretlerinin sayısını bitirdikten sonra bir ziyaret yaparsa,
hakem tarafından talimat verildiğinde pozisyonuna geri
dönemediği için atılmaya maruz kalabilir; ancak pozisyon
oyuncusu tarafından izin verilmeyen bir ziyaret, pitcher (atıcı)
ın çıkarılmasını gerektirmez.

5.11 Designated (Belirlenmiş) Vurucu Kuralı (BV)
Herhangi bir lig, atanmış vurucu kuralı olarak anılacak olan Kural
5.11 (a) ‘yı kullanmayı seçebilir.
(a) BV kuralı aşağıdaki gibidir:
(1) Bir vurucu, oyundaki pitcher (atıcı) (lar) nın durumunu
başka türlü etkilemeksizin, herhangi bir oyunda başlangıç
pitcher (atıcı)ı ve sonraki tüm pitcher (atıcı)lar için vuruş
yapması için atanabilir. Varsa, pitcher (atıcı) için atanmış
vurucu, oyundan önce seçilmeli ve baş hakeme sunulan line
up kartlarına dahil edilmelidir. Teknik direktör takımının line
up kartında 10 oyuncuyu listelerse; ancak birini atanan vurucu
olarak belirtmezse ve bir hakem veya herhangi bir teknik
direktör (veya takımının line up kartını sunan teknik direktör
olarak atanmış kişi) hatayı hakemden önce fark ederse baş
hakem oyunu başlatmak için “Oyun” diyorsa, baş hakem
pitcher (atıcı) dışındaki dokuz oyuncudan hangisinin atanan
vurucu olacağını belirleme ihmali yapan teknik direktörü
yönlendirecektir.
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K

ural 5.11 (a) (1) Yorum: Bir vuruş sırasında 10 oyuncu
listelendiğinde bir BV belirtmemesinin düzeltilmesi, oyun
başlamadan önce düzeltilebilecek “bariz” bir hatadır. Bkz. Kural 4.03
Yorumu.
(2) Rakip kulüp pitcher (atıcı)ı değiştirmedikçe, başlangıç lineup’ta adı geçen BV en az bir kez vuruş yapmalıdır.
(3) Bir kulübün pitcher (atıcı) için bir vurucu ataması zorunlu
değildir, ancak oyundan önce bunu yapmamak, o kulüp için o
oyun için BV kullanılmasını engeller.
(4) DPiçin yedek vurucular kullanılabilir. Bir BV için herhangi
bir yedek vurucu, BV olur. Değiştirilmiş olan BV, oyuna
herhangi bir sıfatla tekrar girmeyecektir.
(5) DP, vuruş sırasında aynı pozisyonda vuruş yapmaya devam
ederek savunmada kullanılabilir, ancak pitcher (atıcı), birden
fazla oyuncu değişikliği yapılmadıkça, değiştirilen savunmasız
oyuncunun yerine vuruş yapmalıdır ve daha sonra teknik
direktör vuruş sırasındaki yerlerini belirlemelidir.
(6) BV bir koşucu ile değiştirilebilir ve koşucu BV rolünü
üstlenir. BV, pinch-runer’lık yapamaz.
(7) BV vuruş sırasına “kilitlenir” ve vuruş devrini değiştirecek
birden fazla oyuncu değişikliği yapılamaz.
(8)Pitcher tümsek konumundan savunma pozisyonuna
geçirildiğinde, bu tür bir hareket oyunun geri kalanında o
kulübün DP rolünü sonlandıracaktır.
(9) Bir yedek vurucu, vuruş sırasındaki herhangi bir oyuncu
için vuruş yaptığında ve ardından oyun alanına girdiğinde, bu
tür bir hareket, oyunun geri kalanında o kulübün BV rolünü
(10) Pitcher BV için vurduğunda veya koştuğunda, bu tür bir
hareket oyunun geri kalanında o kulübün BV rolünü sona

74

erdirecektir. Pitcher yalnızca atanan vurucu için yedek vurucu
veya yedek koşucu olabilir.
(11) Bir teknik direktör, takımının line up’ında 10 oyuncuyu
listelerse, ancak birini BV olarak gösteremezse ve rakip teknik
direktör, oyundan sonra BV listelememesini oyun başladıktan
sonra baş hakemin dikkatine getirirse;
(A) Eğer takım savunma için sahayı almışsa, pitcher
(atıcı)ın savunmada bir pozisyon almamış listelenen
oyuncunun yerine vuruş sırasına göre vuruş yapması
istenecektir veya
(B) Eğer takım savunma için sahaya henüz girmediyse,
pitcher (atıcı), o takımın teknik direktörü tarafından
seçilen herhangi bir oyuncunun yerine vuruş sırasına
yerleştirilecektir. Her iki durumda da, vuruş sırasında
pitcher (atıcı)ın yerine geçtiği oyuncu, oyundan
çıkarılmış kabul edilecek ve o kulübün BV rolü oyunun
geri kalanı için iptal edilecektir. Kural 6.03 (b) ‘ye tabi
olarak, ihlal başhakemin dikkatine sunulmadan önce
meydana gelen herhangi bir oyun sayılacaktır.
(12) Bir atanmış vurucu savunmada pozisyon aldığında, bu
tür bir hareket, oyunun geri kalanında o kulübün BV rolünü
sonlandıracaktır.
(13) DPiçin bir yedeğin, BV vuruş sırası gelinceye kadar ilan
edilmesine gerek yoktur.
(14) Savunmada olan bir oyuncu tümseğe giderse (yani pitcher
(atıcı)ı değiştirirse), bu hareket, BV oyunun geri kalanında o
kulüp için DP rolünü sonlandıracaktır.
(15) DP, ısınma alanında catcher (tutucu) görevi görmedikçe,
ısınma alanında oturamaz.
(b) BV kuralını kullanan liglerin kulüpleri ile BV kuralını
kullanmayan liglerin Kulüpleri arasında ligler arası rekabet olması
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durumunda, kural aşağıdaki şekilde kullanılacaktır:
(1) Dünya Serileri veya gösteri maçlarında, kural, ev sahibi
takım liginin antrenmanında olduğu gibi kullanılacak veya
kullanılmayacaktır.
(2) All-Star oyunlarında, kural yalnızca her iki takım ve her iki
lig de aynı fikirde olduğunda kullanılacaktır.

5.12 “Time (Mola) “ Çağrısı ve Dead Ball (Ölü Top)
(a) Bir hakem oyunu askıya aldığında, “Time (Mola)” diyecektir.
Baş hakemin “Oyna” çağrısı üzerine, askıya alma kaldırılır ve oyun
devam eder. “Time (Mola)” çağrısı ile “Oyna” çağrısı arasında top
dead ball olur (ölü top haline gelir).
(b) Bir hakem “Time (Mola) ” dediğinde top dead ball olur (ölü
top haline gelir). Baş hakem şu durumlarda “Time (Mola)” çağrısı
yapar:
(1) Kendi kararına göre hava, karanlık veya benzeri koşullar
oyunu imkansız kıldığında;
(2) Işık yetmezliği, hakemlerin oyunu takip etmesini
zorlaştırdığında veya imkansız hale getirdiğinde;
NOT: Bir lig, ışık arızası nedeniyle kesintiye uğrayan oyunları
yöneten kendi düzenlemelerini kabul edebilir.
(3) Bir kaza bir oyuncuyu veya hakemi etkisiz hale getirdiğinde;
(A) Bir kaza, bir koşucunun hak sahibi olduğu kaleye
ilerlemesini engelleyecek şekilde ise, oyun alanı dışında
bir home run vuruşu ya da bir veya daha fazla kale ödülü
varsa, yedek koşucunun oyunu tamamlamasına izin
verilecektir.
(4) Bir teknik direktör oyuncu değişikliği veya oyuncularından
biriyle konuşmak için “Time (Mola)” istediğinde.
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(5) Hakem topu incelemek, teknik direktörlerden birine
danışmak veya benzer bir sebeple istişare etmek istediğinde.
(6) Bir saha oyuncusu, havadaki topu yakaladıktan sonra,
oyun dışı herhangi bir alana adım atar veya düşerse. Diğer tüm
koşucular, saha oyuncusu bu tür oyun dışı alana girdiğinde,
son kurallara uygun olarak temas ettiği kaleden, oyun dışı
olma yükümlülüğü olmaksızın bir kale ilerleyecektir.
(7) Bir hakem, bir oyuncunun veya başka bir kişinin oyun
alanından çıkarılmasını emrettiğinde. (8) Bu kuralın (2)
ve (3) (A) paragraflarında belirtilen durumlar haricinde,
oyun devam ederken hiçbir hakem “Time (Mola)” olarak
adlandırmayacaktır. Top dead ball (ölü top) olduktan sonra,
pitcher (atıcı) yeni bir topla veya aynı topla pitcher (atıcı)
plakasındaki yerini aldığında ve ana kale hakemi “Oyun”
dediği zaman oyun devam edecektir. Ana kale hakemi, pitcher
(atıcı) top elinde iken yerini alır almaz “Oyna” diyecektir.

6.00 – UYGUN OLMAYAN OYUN, KURAL DIŞI EYLEM VE
YALIŞDAVRANIŞ
6.01 Müdahale, Engelleme ve Catcher (tutucu) Çarpışmaları
(a) Vurucu veya Koşucu Müdahalesi
Aşağıdaki durumlarda bir vurucu veya koşucunun müdahalesi
söz konusudur:
(1) Catcher (tutucu) tarafından yakalanmayan üçüncü bir
vuruştan sonra, vurucu topa atış girişiminde catcher (tutucu)
ı açıkça engellerse, böyle bir durumda vurucu oyun dışıdır,
top dead ball (ölü top) haline gelir ve diğer tüm koşucular, atış
sırasında işgal ettikleri kalelere geri döner;
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K

ural 6.01 (a) (1) Yorum: Atılan top, catcher (tutucu)a veya
hakeme doğru yön değiştirirse ve daha sonra vurucuya temas
ederse, hakemin değerlendirmesine göre, vurucu catcher (tutucu)ı
açıkça engellemediği sürece müdahale olarak kabul edilmez.
(2) Kasıtlı olarak faul topunun yönünü herhangi bir şekilde
saptırırsa;
(3) İki oyuncu out olmadan ve üçüncü kalede bir koşucu
olmadan önce, vurucu bir saha oyuncusunun ana kalede
savunma yapmasını engellerse; koşucu out olur;
(4) Hücum ekibinin herhangi bir üyesi ya da üyeleri,
saha oyuncularının kafasını karıştırmak, engellemek veya
zorluklarına katkıda bulunmak için bir koşucunun ilerlediği
herhangi bir kale etrafında durur veya toplanırsa, bu tür
bir koşucu, takım arkadaşı veya arkadaşlarının müdahalesi
yüzünden out ilan edilecektir;
(5) Yeni elenen herhangi bir vurucu veya koşucu veya yeni
sayı yapmış herhangi bir koşucu, koşucuya yapılan sonraki
herhangi bir oyunu(elemeyi) engellerse, bu koşucu, takım
arkadaşının müdahalesi yüzünden out ilan edilecektir (bkz.
Kural 6.01 (j));

K

ural 6.01 (a) (5) Yorum: Vurucu veya koşucu, out olduktan sonra
ilerlemeye devam ederse veya geri dönerse veya kurallara uygun
olarak temas ettiği son kaleye geri dönmeye çalışırsa, tek başına bu
hareketle saha oyuncularının kafasını karıştıran ve onlara engel olan
olarak değerlendirilmeyecektir.
(6) Eğer, hakemin kararına göre, kale koşucusu, bir ikili
eleme (double play) bozma niyetiyle, atış topuna veya saha
oyuncusuna kasıtlı olarak müdahale ederse, top dead ball
(ölü top) haline gelir. Hakem, koşucuyu müdahale yüzünden
out ilan edecek ve ayrıca takım arkadaşının eylemi nedeniyle

78

vurucuyu da out ilan edecektir. Koşucunun bu eylemi nedeniyle
hiçbir durumda kalelere koşulamaz veya koşular puanlanamaz
(bkz. Kural 6.01 (j));
(7) Eğer hakemin kararına göre, bir vurucu, vuruş topuna ya
da saha oyuncusuna açık bir niyetle ikili elemeyi bölmek için
kasıtlı olarak müdahale ederse, top dead ball (ölü top) haline
gelir; hakem, vurucuyu müdahale yüzünden out ilan edecektir
ve ikili elemenin nerede mümkün olduğuna bakılmaksızın
ana kaleye en yakın ilerleyen koşucuya seslenecektir. Bu tür bir
müdahale nedeniyle hiçbir durumda kale koşusu olmayacaktır
(bkz. Kural 6.01 (j));
(8) Hakemin kararına göre, üçüncü kaledeki veya birinci
kaledeki Kale Antrenörü, koşucuya dokunarak veya tutarak,
üçüncü kaleye veya birinci kaleye geri dönmesi veya terk
etmesi için fiziksel olarak ona yardım ederse;
(9) Koşucu üçüncü kaledeyken, Kale Antrenörü, kutusunu
terk ederse ve herhangi bir şekilde bir saha oyuncusunun atışı
için hareket ederse;
(10) İki veya daha fazla saha oyuncusu atış yapmaya çalışırsa
ve koşucu bir veya daha fazla atışa temas ederse, atış yapmaya
çalışılan veya fırlatılan topa kasıtlı olarak müdahale eden bir
saha oyuncusundan kaçınamaz Bunlardan, hakem hangi saha
oyuncusunun bu kuraldan yararlanma hakkına sahip olduğunu
belirleyecek ve koşucuyu, hakemin böyle bir topu sahaya
koyma hakkına sahip olduğunu belirlediğinden farklı bir saha
oyuncusu ile temasa geçtiği için out ilan etmeyecektir. Hakem,
Kural 5.09 (b) (3) uyarınca koşucuyu out ilan edecektir.
Üçüncü out, bir koşucunun faullü bir topa müdahale etmesiyle
out ilan edilmesi nedeniyle meydana gelirse, vurucu vuruşunu
tamamlamış kabul edilir ve sonraki devrede ilk vurucu,
vuruşta onu takip eden oyuncu olacaktır. (ikiden az out varsa,
vurucu vuruşunu tamamlayacaktır). Vurucunun, vurulan topa
elemeyapmaya çalışan bir saha oyuncusunu engellemediğine
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karar verilirse ve kale koşucusunun müdahalesinin kasıtlı
olmadığına karar verilirse, vurucuya birinci kale verilecektir;

K

ural 6.01 (a) (10) Yorum: Birinci kaleye giden bir catcher
(tutucu) ve vurucu, topla temas ettiğinde, genellikle ihlal yoktur
ve hakemin verdiği bir karar olmaz. Topu sahaya atmaya çalışan
bir saha oyuncusunun “engellemesi” yalnızca çok aleni ve şiddetli
durumlarda çağrılmalıdır çünkü kurallar ona right of way (geçiş
hakkı: saha oyuncularının vurulan topu tutmak için sahadaki
herhangi bir bölgeyi işgal etme hakkı) verir, ancak elbette böyle bir
“geçiş hakkı(right of way)”, örneğin, kasıtlı olarak bir izin değildir.
Catcher (tutucu) top atıyorsa ve pitcher (atıcı) da dahil olmak üzere
herhangi bir saha oyuncusu bir koşucunun birinci kaleye gitmesini
engellerse, “engelleme” çağrısı yapılacak ve kale koşucusuna birinci
kale verilecektir.
(11) Fair bir top, bir saha oyuncusuna dokunmadan önce fair
bölgesinde ona temas eder. Fair bir top, bir iç saha oyuncunun
yanında geçerse ve hemen arkasındaki bir koşucuya temas
ederse veya bir saha oyuncusu tarafından yön değiştirdikten
sonra koşucuya dokunursa, hakem, vuruş yapan bir topa temas
ettiği için koşucuyu out ilan etmeyecektir. Böyle bir karar
verirken, hakem topun saha oyuncunun yakınından geçtiğine
ve başka hiçbir saha oyuncusunun topla eleme yapma şansı
olmadığına ikna edilmelidir. Eğer, hakemin kararına göre,
koşucu kasıtlı olarak, saha oyuncusunun bir elemeyi kaçırdığı
bu tarz vurulan topa tekme atarsa, koşucu müdahalesi
yüzünden out ilan edilecektir.
MÜDAHALE CEZASI:
Koşucu out olur ve top dead ball (ölü top) haline gelir.
Eğer hakem, vurucu veya koşucuyu müdahale yüzünden oyundan
çıkardığını ilan ederse, diğer tüm koşucular, bunlar tarafından
aksi belirtilmedikçe, müdahale sırasında kurallara uygun olarak
dokunulan, hakemin kararına göre son kaleye geri dönecektir.
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Vurucunun birinci kaleye ulaşmaması durumunda, tüm koşucular
atış zamanında en son işgal ettikleri kaleye dönecektir; bununla
birlikte, eğer iki outtan daha az olan anakalede araya giren bir
oyun sırasında bir koşucu sayı yaparsa ve daha sonra vurucu, üç
ayak şeridi dışında müdahale için çağrılırsa, koşucu güvendedir ve
sayı sayılacaktır.

K

ural 6.01 (a) Müdahale Cezası Yorum: Dışarı çıkan vuruşlu bir
topla oyun yapmaya çalışan bir saha oyuncusunu engellediğine
karar verilen bir koşucu, (bunun kasıtlı olup olmadığı belirlenir.)
bununla birlikte, saha oyuncusunu engellediğinde kurallara uygun
olarak işgal edilmiş bir kale ile temas kurarsa, hakemin kararına
göre, böyle bir engel, ister fair ister faul bir bölgede olsun, kasıtlı
olmadıkça out ilan edilmeyecektir. Eğer hakem engellemenin kasıtlı
olduğunu ilan ederse, aşağıdaki ceza uygulanacaktır: İkiden az outta,
hakem, hem koşucuyu hem de vurucuyu out ilan edecektir. İki outta,
hakem vurucuyu out ilan edecektir.
Üçüncü kale ile ana kale arasındaki bir düşüşte, sonraki koşucu
ilerlemişse ve koşucu hücum müdahalesi için çağrıldığında üçüncü
kalede duruyorsa, hakem üçüncü kaledeki koşucuyu ikinci kaleye
geri gönderecektir.
Aynı ilke, ikinci ve üçüncü kale arasında bir düşüş varsa ve sonraki
koşucu ikinciye ulaştıysa da geçerlidir (mantık, hiçbir koşucunun
bir müdahale oyununda ilerlemeyeceği ve bir koşucunun kurallara
uygun olarak sonraki kaleye ulaşana kadar bir kaleyi işgal ettiğinin
göz önünde bulundurulmasıdır.)
(b) Saha Oyuncusu Geçiş Hakkı (Fielder Right of Way)
Oyuncular, antrenörler veya atıştaki bir takımın herhangi bir
üyesi, vurulan veya fırlatılan bir topu sahaya atmaya çalışan bir
saha oyuncusunun ihtiyaç duyduğu herhangi bir alanı (hem
yedek kulübesi hem de yedek oyuncuların ısındığı alan dahil)
boşaltacaktır. Atış sırasında takımın bir üyesi (koşucu dışında)
bir saha oyuncusunun vurulan topu yakalama veya atış girişimini
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engellerse, top dead ball (ölü top) haline gelir, vurucu out ilan edilir
ve tüm koşucular atış sırasında işgal edilen kalelere geri döner.
Eğer (koşucu dışında) takımın bir üyesi, bir saha oyuncusunun
fırlatılan veya vurulan bir topu yakalama girişimini engellerse,
top dead ball (ölü top) haline gelir, elenmeye çalışılan koşucu out
ilan edilecek ve tüm koşucular kurallara uygun olarak müdahale
anında işgal edilen son kaleye dönecektir.

K

ural 6.01 (b) Yorum: Savunmaya yönelik müdahale, bir
vurucunun atış yapmasını engelleyen, bir saha oyuncusu
tarafından yapılan bir harekettir.
(c) Catcher (tutucu) Müdahalesi
Vurucu koşucu olur ve catcher (tutucu) veya herhangi bir saha
oyuncusu ona müdahale ettiğinde, herhangi bir sorumluluk
üstlenmeksizin (birinci kaleyi geçmesi ve dokunması koşuluyla)
birinci kaleyi alma hakkına sahiptir. Bir oyun müdahaleyi takiben
devam ederse, ihlali yapan takımın teknik direktörü ana kale
hakemine müdahale cezasını reddettiğini ve oyunu kabul ettiğini
bildirebilir. Böyle bir seçim, oyunun sonunda hemen yapılacaktır.
Bununla birlikte, eğer vurucu, bir vuruş, hata,birinci kaleye
ilerleme (base on balls), bir hit by pitch veya başka bir şekilde
birinci kaleye ulaşırsa ve diğer tüm koşucular en az bir kale
ilerletirse, oyun, müdahaleye bakılmaksızın devam eder.

K

ural 6.01 (c) Yorum: Eğer oyun devam ederken catcher (tutucu)
ın müdahalesi olursa, hakem oyunun devam etmesine izin
verecektir çünkü teknik direktör avantaja bırakılmasını seçebilir.
Vurucu birinci kaleyi kaçırırsa veya koşucu bir sonraki kaleyi
kaçırırsa, Kural 5.06 (b) (3) (D) notunda belirtildiği gibi kaleye
ulaşmış sayılacaktır.
Teknik direktörün oynamayı/avantaja bırakılmayı seçebileceği oyun
örnekleri:
1. Üçüncü kaledeki koşucu, bir out varken; vurucu, topu saha

82

dışına atarsa, koşucu sayı alır; ancak catcher (tutucu)ın müdahalesi
duyurulur. Hücum oynayan teknik direktör koşu ile devam etmeyi ve
vurucunun out olmasını veya koşucunun üçüncü kalede kalmasını
ve vurucuya birinci kalenin verilmesini seçebilir.
2. İkinci kaledeki koşucu varken. Catcher (tutucu) vurucuya
müdahale eder. Topu fırlatırken, koşucuyu üçüncü kaleye gönderir.
Teknik direktör, ikinci ve birinci kalede koşucular bulundurmaktansa
üçüncü kalede bir outu olan koşucu bulundurmayı tercih edebilir.
Bir koşucu üçüncü kaleden çalma veya sıkıştırma ile sayı almaya
çalışıyorsa, Kural 6.01 (g) ‘de belirtilen ek cezaya dikkat edin.
Eğer pitcher (atıcı) topu atmadan önce catcher (tutucu), vurucuya
müdahale ederse, Kural 5.05 (b) (3) uyarınca vurucuya müdahale
olarak kabul edilmeyecektir. Bu gibi durumlarda, hakem “Time
(Mola) “ diyecek ve pitcher (atıcı) ve vurucu “sıfırdan” başlayacaktır.
(d) Kasıtsız Müdahale
Oyun sahasında olmaya yetkili herhangi bir kişinin oyuna kasıtsız
müdahale etmesi durumunda (oyuna katılan atıştaki takımın
üyeleri veya topla sahaya girmeye çalışan bir saha oyuncusuna
müdahale eden bir Kale Antrenörü veya bir hakem hariç) top canlı
ve oyundadır. Müdahale kasıtlı ise, müdahale anında top dead
ball (ölü top) olacak ve hakem, kendi görüşüne göre müdahaleyi
geçersiz kılacak bu tür cezalar verecektir.

K

ural 6.01 (d) Yorum: Kural 6.01 (d) ‘de hariç tutulan, atış takımı
veya kale üyeleri tarafından fırlatılan bir topu sahaya sokmaya
çalışan bir saha oyuncusunun müdahalesi için, Kural 6.01 (b)’ ye
bakınız. Ayrıca, bir hakemin müdahalesini kapsayan Kural 5.06
(c) (2), 5.06 (c) (6) ve 5.05 (b) (4) ve bir koşucunun müdahalesini
kapsayan Kural 5.09 (b) (3) ‘e bakınız.
Kasıtlı veya kasıtsız müdahale sorunu, kişinin eylemine göre
kararlaştırılacaktır. Örneğin: fırlatılan veya vurulan bir topa
dokunulmaktan kaçınmaya çalışan, ancak yine de topa temas eden
bir vuruculara sopa taşıyan kişi, top görevlisi, polis vb. kasıtsız
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müdahaleye dahil olacaktır. Ancak, topu kasıtlı olarak iterek veya
tekmeleyerek topu alır, yakalar veya topa dokunursa, bu hareket
kasıtlı müdahale teşkil edecektir.
OYUN: Vurucu topa ikinci ve üçüncü kale arasındaki bölgeden
vurur, ancak birinci kale oyuncusu sert atış (wild pitch) atar. Birinci
kaledeki antrenör, topun çarpmasını ve yere düşmesini önlemek
için, vahşi – sert atılan topu almak için yola çıkan birinci kale
oyuncusu antrenöre koşar. Vurucu koşucu nihayet üçüncü kaleye
geçer. Hakemin antrenör adına müdahale çağrısı yapıp yapmayacağı,
hakemin kararına bağlıdır ve eğer hakem, koçun oyuna müdahale
etmekten kaçınmak için elinden geleni yaptığını düşündüyse,
müdahale çağrısı yapmasına gerek yoktur. Eğer, hakemin kararına
göre, antrenör müdahale etmemeye çalıştığını göstermeye çalışıyorsa,
müdahaleye hakem karar vermelidir.
(e) İzleyici Müdahalesi
Herhangi bir atılan veya vurulan topa seyirci müdahalesi
olduğunda, müdahale anında top dead ball (ölü top) olacak ve
hakem, kendi görüşüne göre müdahale eylemini geçersiz kılacağı
gibi bu tür cezaları uygulayacaktır.
ONAYLANMIŞ KARAR: Eğer seyirci müdahalesi bir saha
oyuncusunun havadaki topu yakalamasını açıkça engelliyorsa,
hakem vurucuyu out ilan edecektir.

K

ural 6.01 (e) Yorum: Tribünlere atılan veya vurulan bir topun,
bir seyirciye temas ederek out olması ile sahaya çıkan bir seyirci
arasında fark vardır. (ya da bir bariyerin altında veya içinden geçerek
ve oyundaki bir topa dokunmak veya bir oyuncuya dokunmak
veya başka bir şekilde müdahale etmek.) İkinci durumda, bu açıkça
kasıtlıdır ve Kural 6.01 (d) ‘de olduğu gibi kasıtlı müdahale olarak
ele alınacaktır. Vurucu ve koşucular, müdahale olmasaydı hakemin
kararına göre olacakları yere yerleştirilecektir.
Bir saha oyuncusu topu yakalamak için bir çitin, korkuluğun, ipin
üzerinden veya bir standa uzandığında hiçbir müdahaleye izin
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verilmez. Bunu kendi riski altında yapar. Bununla birlikte, bir izleyici
bu tür çitin, korkulukların veya ipin oyun alanı tarafına uzanıyorsa
ve saha oyuncusunun topu yakalamasını açıkça engelliyorsa, vurucu
seyircinin müdahalesi yüzünden out olmalıdır.
ÖRNEK: Koşucu üçüncü kalede, bir dışarıda ve bir vurucu, dış
sahanın derinliklerinde (orta veya faul) bir topa vurur. Seyirci, dış
saha oyuncusunun havadaki topu yakalamaya çalışmasını açıkça
engelliyorsa, hakem, vurucuyu izleyici müdahalesi yüzünden out ilan
eder. Top dead ball (ölü top) haline gelir. Hakem, topun vurulduğu
mesafeden dolayı, saha oyuncusu müdahale edilen topu yakalarsa,
üçüncü kaledeki koşucunun yakalamadan sonra sayı atacağına karar
verir, bu nedenle koşucunun sayı atmasına izin verilir. Bu tür bir
topun ana kaleden kısa bir mesafede engellenmesi durumunda bu
geçerli olmayabilir.
(f) Antrenör ve Hakem Müdahalesi
Fırlatılan bir top yanlışlıkla bir Kale Antrenörüna temas ederse
veya fırlatılan bir top hakeme temas ederse, top canlıdır ve
oyundadır; ancak, antrenör fırlatılan bir topa müdahale ederse,
koşucu out olur.

K

ural 6.01 (f) Yorum: Bir ana kale hakemi, çalıntı bir kaleyi
önlemeye veya bir pick-off (geriye doğru koşan oyuncuya atış
yapma) oyununda bir koşucuyu müsabaka dışı bırakmaya teşebbüs
eden bir hakemin atışını engellediğinde; veya fair bir top, bir saha
oyuncusunu geçmeden önce fair bölgede bir hakeme temas ettiğinde;
bir hakem, topu pitcher (atıcı)a geri döndüren catcher (tutucu)a
müdahale ettiğinde de hakemin müdahalesi meydana gelebilir.
(g) Sıkıştırarak Oynama veya Kaleyi Çalmaya Girişim
Bir koşucu üçüncü kaledeyken sıkışık oyun(squeeze play: üçüncü
kaledeki koşucuya sayı aldırmak için vurucunun feda bantı
yapması) veya çalma yoluyla sayı yapmaya çalışırsa, catcher
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(tutucu) veya başka bir saha oyuncusu, topa sahip olmadan ana
kalenin üzerine veya önüne basarsa veya vurucuya ya da sopasına
dokunursa, pitcher (atıcı) engellenecek, vurucuya müdahaleye
göre birinci kale verilecek ve top dead ball (ölü top) olacaktır.
(h) Engel
Engel oluştuğunda, hakem “Engel” diye seslenecek veya işaret
verecektir.
(1)
Engellenen koşucuya bir oyun yapılıyorsa veya vurucu
koşucu ilk kaleye temas etmeden önce engellenirse, top dead ball
(ölü top) haline gelir ve tüm koşucular, dışarı atılma sorumluluğu
olmaksızın, kalelere ilerleyecektir (hakemin kararına göre
herhangi bir engel yoksa). Engellenen koşucu, engelden önce
kurallara uygun olarak dokunduğu son kalenin ötesinde en az bir
kale ile ödüllendirilecektir. Engelleme cezası olarak kaleleri alarak
ilerlemeye zorlanan önceki koşucular, herhangi bir yükümlülük
olmaksızın ilerleyecektir.

K

ural 6.01 (h) (1) Yorum: Engellenmiş bir koşucuya bir oyun
yapıldığında, hakem “Time (Mola)” dediği şekilde, her iki eli de
başının üstünde engel işaretini verecektir. Bu sinyal verildiğinde top
hemen dead ball (ölü top) haline gelir; ancak, atılan bir top, hakem
tarafından engel denilmeden önce havada ise, koşuculara, engel
olmadan verilecekleri gibi, sert atışlarda bu tür kaleler verilecektir.
Bir koşucunun ikinci ve üçüncü kale arasında sıkışıp kaldığı ve
üçüncü kale oyuncusu tarafından atış, kısa mesafeden uçarken
üçüncü kaleye çıktığı bir oyunda, eğer böyle bir atış yedek kulübesine
girerse, engellenmiş koşucu ana kale ile ödüllendirilecektir. Bu
durumda kalede kalan diğer koşuculara, engel çağrısı yapılmadan
önce kurallara uygun olarak dokundukları son kaleden iki kale de
verilecektir.
(2) Engellenen koşucuya herhangi bir eleme çabası yoksa oyun,
başka bir eylem mümkün olmayana kadar devam edecektir. Hakem
daha sonra “Time (Mola)” diyecek ve varsa bu tür cezaları, kendi
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kararında olduğu gibi, engelleme eylemini geçersiz kılacaktır.

K

ural 6.01 (h) (2) Yorum: Kural 6.01 (h) (2) uyarınca, top engel
nedeniyle dead ball (ölü top) olmadığında ve engellenen bir
koşucu kalenin ötesine ilerlediğinde, hakemin değerlendirmesine
göre, engellendiğinde, bunu kendini riske atarak yapar ve dokunularak
elenebilir. Bu bir insiyatif çağrısıdır.
NOT: Top kendisine ait olmayan catcher (tutucu), sayı yapmaya
çalışan koşucunun yolunu bloke etme hakkına sahip değildir.
Kale çizgisi koşucuya aittir ve catcher (tutucu), yalnızca bir topla
oynadığında veya topu elinde tuttuğunda orada olmalıdır.

K

ural 6.01 (h) Yorum: Bir saha oyuncusu fırlatılan bir topu
yakalamak üzereyse ve top doğrudan saha oyuncusuna doğru
gidiyorsa ve yeterince yakınsa, topu almak için pozisyonunu işgal
etmesi gerekiyorsa, “topu yakalama eyleminde” olarak kabul edilebilir.
“ Bir topun saha oyuncusunun olup olmadığı tamamen hakemin
kararına kalmıştır. Bir saha oyuncusu bir topu atış girişiminde
bulunduktan ve ıskaladıktan sonra, artık topa “atış yapma eyleminde”
olamaz. Örneğin: Bir saha oyuncusu bir yer topuna atlarsa ve top
onu geçip yerde yatmaya devam ederse ve koşucunun ilerlemesini
geciktirirse, muhtemelen koşucuyu engellemiştir.
(i) Ana Kalede Çarpışmalar
(1) Sayı yapmaya çalışan bir koşucu, catcher (tutucu) ile
teması başlatmak veya başka şekilde önlenebilir bir çarpışmayı
başlatmak için ana kaleye doğru direkt yolundan sapamaz.
Eğer, hakemin değerlendirmesine göre, sayı atmaya çalışan bir
koşucu, catcher (tutucu) ile bu şekilde teması başlatırsa, hakem,
(catcher (tutucu)ın topa sahip olup olmadığına bakılmaksızın)
koşucuyu out ilan edecektir. Bu tür durumlarda, hakem topu
dead ball (ölü top) ilan edecek ve diğer tüm kale koşucuları,
çarpışma anında dokunulan son kaleye geri dönecektir.
Koşucu uygun bir şekilde ana kaleye kayarsa, Kural 6.01 (i) ‘yi
ihlal ettiğine karar verilmeyecektir.
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K

ural 6.01 (i) (1) Yorum: Koşucunun ana kaleye dokunmak
için çaba göstermemesi, koşucunun omzunu indirmesi veya
koşucunun elleri, dirsekleri veya kollarıyla itmesi, koşucu, Kural 6.01
(i) ‘yi ihlal ederek catcher (tutucu) ile teması başlatmak için yoldan
sapması veya başka şekilde önlenebilecek bir çarpışmayı başlatmasına
neden olur. Koşucunun kalçalarının ve bacaklarının catcher (tutucu)
ile temas etmeden önce yere çarpması durumunda, ayağın ilk
kayması durumunda, kaymanın uygun olduğu kabul edilecektir. İlk
kayma durumunda, bir koşucunun, catcher (tutucu) ile temastan
önce vücudunun yere çarpması durumunda uygun şekilde kaymış
kabul edilecektir. Bir catcher (tutucu) koşucunun yolunu tıkarsa,
hakem koşucunun bu Kural 6.01 (i) (1) ‘e aykırı olarak önlenebilir
bir çarpışma başlattığını çıkarmayacaktır.
(2) Catcher (tutucu) topa sahip olmadığı sürece, catcher (tutucu)
sayı atmaya çalışırken koşucunun yolunu engelleyemez. Eğer,
hakemin kararına göre, topa sahip olmayan catcher (tutucu)
koşucunun yolunu tıkarsa, hakem koşucunun emniyette /
güvende olduğuna dair işaret verecektir.
Yukarıdakilere bakılmaksızın, catcher (tutucu), atışı sahaya
çıkarmak için meşru bir girişimle koşucunun yolunu tıkarsa
(örneğin, gelen atışın yönü, yörüngesi veya sekmesi veya bir
pitcher(atıcı)’dan veya drawn-in olan bir iç saha oyuncusundan
kaynaklanan bir atışın sonucu olarak), bu Kural 6.01 (i) (2)
‘nin ihlali olarak kabul edilmeyecektir. Ayrıca, topa sahip
olmayan bir catcher (tutucu), eğer koşucu catcher (tutucu) ile
(veya ana kaleyi koruyan başka bir oyuncuyla) çarpışmadan
kayarak kaçınabilmişse, bu Kural 6.01 (i) (2) ‘yi ihlal ettiğine
karar verilmeyecektir.

K

ural 6.01 (i) (2) Yorum: Bir catcher (tutucu), topa sahip olmadan
plakayı bloke etmedikçe (veya atışı yapmak için meşru bir
girişimde olmadığında) ve ayrıca sayı yapmaya çalışan çalışan
koşucunun ilerlemesini engellediğinde Kural 6.01 (i) (2) ‘yi ihlal etmiş
sayılmayacaktır. Hakemin değerlendirmesine göre, catcher (tutucu)
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plakayı bloke etmesine rağmen koşucu out olmuşsa, catcher (tutucu)
koşucunun ilerlemesini engellemiş sayılmayacaktır. Ek olarak, bir
catcher (tutucu), kaymaya çalışan bir koşucuyu etiketlerken gereksiz
ve zorla temastan kaçınmak için elinden gelen çabayı göstermelidir.
Kaymaya çalışan bir koşucuyla düzenli olarak gereksiz ve zorla temas
kuran tutucular (örneğin diz, dizlik, dirsek veya önkol kullanarak
temas başlatarak) Komisyon Başkanı tarafından disipline tabi
tutulabilir.
Bu Kural 6.01 (i) ‘de “catcher (tutucu)a” yapılan tüm atıflar, ana
kaleyi örten diğer oyuncular için de aynı şekilde geçerli olacaktır. Ek
olarak, Kural 6.01 (i) (2), ana kaledeki force outlar(kaleye basarak
elemeler) için geçerli olmayacaktır.
(j) İkili Eleme Girişimlerine Dayalı Kayma
Bir koşucu iyi niyetli kayma yapmazsa ve ikili elemeyi bozmak
amacıyla saha oyuncusu ile temas kurarsa (veya kurmaya
çalışırsa), bu Kural 6.01 uyarınca müdahaleye çağrılmalıdır.
Koşucu aşağıdaki durumlarda Kural 6.01’e göre “iyi niyetli kayma”
gerçekleştirir:
(1) Kaleye ulaşmadan önce kaymaya başlarsa (yani yerle temas
ederse);
(2) Eliyle veya ayağıyla kaleye ulaşabilir ve ulaşmaya çalışırsa;
(3) Kaymanın tamamlanmasından sonra kalede (ana kale
hariç) kalırsa ve kalmaya çalışırsa; ve
(4) Bir saha oyuncusu ile teması başlatmak amacıyla yolunu
değiştirmeden kaleye ulaşabileceği yerde kayarsa.
Koşucunun izin verilen bir kaymanın bir sonucu olarak
saha oyuncusu ile temas ettiği durumlarda bile, “iyi niyetli
kayma” yapan bir koşucu, bu Kural 6.01 uyarınca müdahaleye
çağrılmayacaktır. Ek olarak, bir koşucunun saha oyuncusu ile
temasına, saha oyuncusunun, koşucunun kaleye giden kurallara
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uygun yolunda konumlandırılması (veya oraya girmesi) neden
olduğu durumlarda müdahale çağrılmayacaktır.
Yukarıdakilere bakılmaksızın, bir koşucu bir bloğa kalkışırsa veya
bacağını oyuncunun dizinin üzerinde kaldırarak ve tekmeleyerek
saha oyuncusu ile teması bilerek başlatırsa (veya başlatmaya
çalışırsa), “iyi niyetli kayma” olmayacaktır.
Eğer hakem, koşucunun bu Kural 6.01 (j) ‘yi ihlal ettiğine karar
verirse, hakem hem koşucuyu hem de koşucuyu out ilan edecektir.
Bununla birlikte, koşucu zaten oyundan çıkarılmışsa, savunmanın
oyun oynamaya çalıştığı koşucu out ilan edilecektir.

6.02 Pitcher (atıcı)ın Kural Dışı Eylemi
(a) Balklar
Bir koşucu veya koşucular varsa, şu durumlarda balk sayılır:
(1) Pitcher (atıcı), plakasına dokunurken, atışıyla doğal
olarak ilişkili herhangi bir hareket yapar ve böyle bir teslimat
yapamazsa;
(2) Pitcher (atıcı), plakasına dokunurken, birinci veya üçüncü
kaleye bir atış yaptığını düşünür ve atışı tamamlayamazsa;
(3) Pitcher (atıcı), plakasına dokunurken, kaleye fırlatmadan
önce o kaleye doğru adım atamazsa;

K

ural 6.02 (a) (3) Yorum: Pitcher (atıcı), plakasına / kalesine
dokunurken, kaleye fırlatmadan önce o kaleye doğru adım
atmasını gerekir. Bir pitcher (atıcı), gerçekten adım atmadan serbest
ayağından dönerse veya vücudunu çevirip adım atmadan önce
fırlatırsa, bu bir balktur. Bir pitcher (atıcı)ın, kaleye atmadan önce
o kaleye doğru adım atması ve adım attığı için de (ikinci kale hariç)
fırlatması zorunludur. Koşucular birinci ve üçüncü kaledeyken,
pitcher (atıcı) üçüncüye doğru adım atar ve fırlatmazsa, (amaç
sadece koşucuyu üçüncü kaleye dönmesi için blöf yapmak) bir balk
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teşkil eder; ardından koşucu ikinci kez başlangıçta görünür, döner ve
doğru adım atıp ve birinci kaleye atar. Bir pitcher (atıcı) için ikinci
kaleye bir atış yapmak kurallara uygundur.
(4) Pitcher (atıcı), bir eleme yapma amacı dışında, kaleye
dokunurken, boş bir kaleye fırlatır veya atış yapar;

K

ural 6.02 (a) (4) Yorum: Pitcher (atıcı)ın eleme yapma amacıyla
boş bir kaleye bir atış yapıp yapmadığını belirlerken, hakem
önceki kalenin bir koşucunun boş bir kaleye ilerlemek için niyetini
gösterip göstermediğini veya izlenimini yaratıp yaratmadığını
değerlendirmelidir.
(5) Pitcher (atıcı) kural dışı bir atış yapıyorsa;

K

ural 6.02 (a) (5) Yorum: Hızlı atış kural dışı bir atıştır. Hakemler,
vurucu, vurucu kutusuna makul bir şekilde yerleştirilmeden
önce yapılan hızlı bir atışı değerlendireceklerdir. Koşucular kalede
olduğunda ceza bir balktur; kalede koşucu yoksa, bu bir ball’dur.
Hızlı atış tehlikelidir ve buna izin verilmemelidir.
(6) Pitcher (atıcı), vurucuya dönük değilken topu vurucuya
verirse;
(7) Pitcher (atıcı), pitcher (atıcı) plakasına dokunmıyorken
atışıyla doğal olarak ilişkili herhangi bir hareket yaparsa;
(8) Pitcher (atıcı) oyunu gereksiz yere geciktirirse;

K

ural 6.02 (a) (8) Yorum: Kural 6.02 (a) (8), Kural 6.02 (c) (8)
(koşucuyu eleme amacı olmadan saha oyuncularına fırlatarak
oyunu kasıtlı olarak geciktirmeyi yasaklayan kural). uyarınca bir
uyarı verildiğinde geçerli olmayacaktır. Oyunu geciktirmeye devam
ettiği için Kural 6.02 (c) (8) uyarınca bir pitcher (atıcı) atılırsa, Kural
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6.02 (a) (8) ‘deki ceza da uygulanacaktır. Kural 5.07 (c) (pitcher (atıcı)
ın, kaleler boşken topu atması için bir zaman sınırı koyan), yalnızca
kalede koşucu olmadığında geçerlidir.
(9) Pitcher (atıcı), topa sahip olmadan, pitcher (atıcı) plakasının
üzerinde durur ya da plaka dışındayken bir atış gibi davranırsa;
(10) Pitcher (atıcı), kurallara uygun bir atış pozisyonuna
geldikten sonra, gerçek bir oyun alanı dışında veya kaleye
fırlatma dışında bir elini toptan uzaklaştırırsa;
(11) Pitcher (atıcı), plakasına dokunurken, yanlışlıkla veya
kasıtlı olarak top elinden veya eldiveninden kayarsa veya
düşerse;
(12) Pitcher (atıcı), kasıtlı bir bases on balls (birinci kaleye
ilerleme) verirken, catcher (tutucu), catcher (tutucu) kutusunda
olmadığında atış yaparsa;
(13) Pitcher (atıcı), atışı durmadan set pozisyonundan
gönderirse;
CEZA: Top dead ball (ölü top) haline gelir ve her koşucu, vurucu
ilk vuruşa ulaşmadıkça, bir hatada, bases on balls (birinci kaleye
ilerleme)’da hit by pitch’te tüm koşucular out olma sorumluluğu
olmadan en az bir kale ilerler. Bu durumda oyun, balk olmadan
devam eder.
ONAYLANMIŞ KARAR: Bir pitcher (atıcı)ın ayaklarının üzerinde
durduğu ve sertçe fırlattığı durumlarda (balk yaptığı durumlarda),
koşucu veya koşucular, riski kendisine ait olmak üzere hakkı olan
kalenin ötesine geçebilir.
ONAYLANMIŞ KARAR: İlerlediği ilk kaleyi kaçıran ve itiraz sonucu
out olan bir koşucu, bu kural doğrultusunda bir kale ilerlemiş
olarak kabul edilecektir.
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K

ural 6.02 (a) Yorum: Hakemler, balk kuralının amacının pitcher
(atıcı)ın kale koşucusunu kasten aldatmasını önlemek olduğunu
unutmamalıdır. Hakemin zihninde şüphe varsa, pitcher (atıcı)ın
“niyeti” geçerli olmalıdır. Bununla birlikte, bazı ayrıntılar akılda
tutulmalıdır:
(A) Top olmadan pitcher (atıcı)ın rubberını iki yana koymak, aldatma
ve bir balk niyeti olarak yorumlanmalıdır.
(B) Bir koşucu birinci kaledeyken, pitcher (atıcı) birinciye doğru
tereddüt etmeden tam bir dönüş yapabilir ve ikinciye atabilir. Bu,
boş bir kaleye fırlatma olarak yorumlanmamalıdır.
(b) Kaleler Boşken Yapılan Kural Dışı Atışlar
Eğer pitcher (atıcı), kaleler boşken kural dışı bir atış yaparsa, vurucu
bir vuruş, bir hata, bir base on balls(birinci kaleye ilerleme),bir
hit by pitch veya başka bir şekilde birinci kaleye ulaşmadıkça ball
olarak adlandırılacaktır.

K

ural 6.02 (b) Yorum: Pitcher (atıcı)ın elinden kayan ve faul
çizgisini geçen bir topa “ball”olarak adlandırılacaktır; aksi
takdirde atış yok olarak adlandırılacaktır. Bu, kalede oyuncu varken
balk yapmak olur.
(c) Atış Yasakları
Pitcher (atıcı) şunları yapmayacaktır:
(1) Pitcher (atıcı) plakasını çevreleyen 18 fitlik daire içindeyken,
ağzına veya dudaklarına dokunduktan sonra topa dokunursa
veya pitcher (atıcı) plakasıyla temas halindeyken ağzına veya
dudaklarına dokunursa; pitcher (atıcı), topa veya pitcher (atıcı)
plakasına dokunmadan önce atış yapan elinin parmaklarını
anlaşılır bir şekilde silerek kurulamalıdır.
İSTİSNA: Her iki teknik direktörün de mutabık kalması
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koşuluyla, soğuk havada oynanan bir oyunun başlamasından
önce hakem, pitcher (atıcı)ın eline üflemesine izin verebilir.
CEZA: Bu kuralın bu kısmının ihlal edilmesi durumunda,
hakemler topu derhal oyundan çıkaracak ve pitcher (atıcı)
a bir uyarı verecektir. Sonraki herhangi bir ihlal, ball olarak
adlandırılacaktır. Bununla birlikte, eğer atış yapılırsa ve vurucu
bir vuruş, bir hata, birinci kaleye ilerleme(base on balls), hit
by pitch veya başka bir şekilde birinci kaleye ulaşırsa ve başka
hiçbir koşucu minimum bir kale ilerlemeden önce elenmezse,
oyun ihlale bakılmaksızın devam edecektir. İhlalin tekrar
edilmesi durumunda, Komisyon Başkanı tarafından para
cezasına çarptırılacaktır.
(2) Eline, eldivenine veya topun üzerine tükürme;
(3) Topu eldivenine, kendisine veya giysisine sürme;
(4) Topa herhangi bir tür yabancı madde sürme;
(5) Topun herhangi bir şekilde görünüşünü bozarsa; veya
(6) Kural 6.02 (c) (2) ve (5) arasında anlatılan veya the “shine”
ball, “spit” ball, “mud” ball or “emery” ball olarak adlandırılan
şekilde değiştirilmiş bir top kullanırsa; pitcher (atıcı)ın topu
çıplak elleri arasında ovalamasına izin verilir.
(7) Üzerinde herhangi bir yabancı madde bulundurma;

K

ural 6.02 (c) (7) Yorum: Pitcher (atıcı), eline, parmağına veya
bileğine (örn. yara bandı, bunt, süper yapıştırıcı, bileklik vb.)
hiçbir şey takamaz. Hakem, böyle bir parçanın Kural 6.02 (c) (7)
‘nin doğrultusunda gerçekten yabancı bir madde olup olmadığını
belirleyecektir, ancak hiçbir durumda pitcher (atıcı)ın elinde,
parmağında veya bileğinde bu tür bir ek parça ile atış yapmasına izin
verilemez.
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(8) Bir koşucuyu müsabaka dışı bırakma girişimi haricinde,
vurucu pozisyondayken topu catcher (tutucu) dışındaki
oyunculara atarak oyunu kasıtlı olarak geciktirme.
CEZA: Eğer, hakem tarafından uyarıldıktan sonra, bu tür
bir geciktirme eylemi tekrarlanırsa, pitcher (atıcı) oyundan
çıkarılacaktır.
(9) Vurucuya Kasıtlı Olarak Atış
Hakemin kararına göre böyle bir ihlal meydana gelirse, hakem
aşağıdakilerden birini seçebilir:
(A) Pitcher (atıcı)ı veya teknik direktörü ve pitcher (atıcı)
ı oyundan çıkarır veya
(B) Pitcher (atıcı)ı ve her iki takımın teknik direktörünü,
bu tür bir başka atış olduğunda, o pitcher (atıcı)ın
(veya yedeğin) ve teknik direktörün derhal atılmasıyla
sonuçlanacağı konusunda uyarabilir.
Hakemin kararına göre, koşullar gerektiriyorsa, her iki
takım da maçtan önce veya oyun sırasında herhangi bir
zamanda resmi olarak “uyarılabilir”.
(Lig Başkanları, Kural 8.04’te belirtilen yetkiye göre ek
işlem yapabilir.)

K

ural 6.02 (c) (9) Yorum: Takım personeli, Kural 6.02 (c) (9)
uyarınca verilen bir uyarıyı tartışmak için oyun alanına gelemez.
Teknik direktör, antrenör veya oyuncu uyarıya itiraz etmek için yedek
kulübesini veya konumunu terk ederse, durması için uyarılmalıdır.
Devam ederse, çıkarılır.
Bir vurucunun kafasına atış yapmak sportmenlik dışı ve oldukça
tehlikelidir. Herkes tarafından kınanmalıdır. Hakemler bu kuralın
uygulanmasında tereddüt etmeden harekete geçmelidir.
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(d) CEZA: (c) (2) ila (7) arasındaki herhangi bir bölümün ihlali
için:
(1) Pitcher (atıcı), oyundan hemen çıkarılacak ve otomatik
olarak oyun askıya alınacaktır. Ulusal Federasyon
Liglerinde(Minor League), otomatik askıya alma 10 oyun için
olacaktır.
(2) Bir oyun, hakem tarafından ilan edilen ihlali takip ederse,
vuruştaki takımın teknik direktörü, baş hakeme oyunu kabul
etmeyi seçtiğini bildirebilir. Böyle bir seçim, oyunun sonunda
hemen yapılacaktır. Bununla birlikte, vurucu bir vuruş, bir
hata, birinci kaleye ilerleme(base on balls),bir hit by pitch,veya
başka bir şekilde birinci kaleye ulaşırsa ve en az bir kale
ilerlemeden önce başka hiçbir koşucu out olmazsa, oyun ihlale
bakılmaksızın devam edecektir.
(3) Vuruştaki takım oyunu oynamayı seçse bile, ihlal kabul
edilecek ve alt bölüm 1’deki cezalar hala geçerli olacaktır.
(4) Vuruştaki takımın teknik direktörü oyunu kabul etmeyi
seçmezse, başhakem otomatik ball ya da, kalede koşucu varsa,
balk çağrısı yapacaktır.
(5) Hakem, bu kuralın herhangi bir kısmının ihlal edilip
edilmediğine ilişkin tek karar mercii olacaktır.

K

ural 6.02 (d) (1) ila 6.02 (d) (5) Yorum: Eğer bir pitcher (atıcı),
Kural 6.02 (c) (2) veya Kural 6.02 (c) (3) ‘ü ihlal ederse ve
hakemin kararına göre, pitcher (atıcı), hareketiyle bir topun niteliğini
değiştirme niyetinde değilse, bu durumda, hakem kendi takdirine
bağlı olarak, Kural 6.02 (c) (2) ile Kural 6.02 (c) (6) ‘nin ihlalleri için
belirlenen cezayı uygulamak yerine pitcher (atıcı)ı uyarabilir; ancak
pitcher (atıcı) bu kurallardan herhangi birini ihlal etmeye devam
ederse, hakem daha sonra cezayı uygulamalıdır.

K

ural 6.02 (d) Yorum: Eğer top herhangi bir zamanda reçineli
çantaya çarparsa, oyundadır. Yağmur veya ıslak alan olması
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durumunda, hakem pitcher (atıcı)a reçine torbasını arka cebinde
taşıması talimatını verebilir. Pitcher (atıcı), reçine torbasını çıplak
eline veya ellerine reçine uygulamak amacıyla kullanabilir. Ne
pitcher (atıcı) ne de başka bir oyuncu reçine torbasıyla topun
tozunu almayacaktır; ne pitcher (atıcı)ın ne de başka bir oyuncunun
çantasından eldivenine reçine sürmesine veya üniformasının
herhangi bir kısmının reçine torbasıyla tozunu almasına izin
verilmeyecektir.

6.03 Vurucunun Kural Dışı Eylemi
(a) Bir vurucu aşağıdaki durumlarda kural dışı eylemden dolayı
out olur:
(1) Bir veya iki ayağı, vurucu kutusunun tamamen dışındayken
yerdeki bir topa vurursa.

K

ural 6.03 (a) (1) Yorum: Bir vurucu, vurucu kutusunun
dışındayken bir topa fair veya faul olarak vurursa, oyundan
çıkarılacaktır (out olacaktır). Hakemler, vurucu kasıtlı olarak pas
atılırken topa vurmaya çalışırsa, vurucunun ayaklarının konumuna
özellikle dikkat etmelidir. Vurucu, vurucu kutusu dışına atlayamaz
veya adım atıp topa vuramaz.
(2) Pitcher (atıcı) atışa hazır konumdayken bir vurucu
kutusundan bir diğerine adım atarsa;
(3) Vurucu kutusundan dışarı adım atarak veya catcher
(tutucu)ın ana kalede oynamasını engelleyen herhangi bir
hareket yaparak catcher (tutucu)a müdahale ederse;
(4) Sopasını fair veya faullü bölgeye fırlatırsa ve kalede
bir koşucu (lar) varken Cather (tutucu) atışı yakalamaya
çalışıyorken bir catcher (tutucu)a vurursa (catcher (tutucu)ın
eldiveni dahil) ve / veya atış üçüncü strike olursa.
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Kural 6.03 (a) (3) ve (4) ‘ün İSTİSNASI: İlerlemeye çalışan
herhangi bir koşucu elenirse veya sayı yapmaya çalışan koşucu,
vurucunun müdahalesi için oyun dışı (out) olursa, vurucu oyun
dışı (out) olmaz.

K

ural 6.03 (a) (3) ve (4) Yorum: Vurucu catcher (tutucu)a müdahale
ederse, ana kale hakemi “müdahale” çağrısı yapacaktır. Vurucu
oyun dışı (out) olur ve top dead ball (ölü top) haline gelir. Hiçbir
oyuncu bu tür bir müdahalede ilerleyemez (hücum müdahalesi) ve
tüm koşucular, hakemin kararına göre, müdahale anında kurallara
uygun olarak dokunulan son kaleye geri dönmelidir.
Bununla birlikte, catcher (tutucu) bir eleme yaparsa ve ilerlemeye
çalışan koşucu oyun dışı (out) olursa, gerçek bir müdahalenin
olmadığı ve vurucunun değil, koşucunun oyun dışı (out) olduğu
varsayılmalıdır. Karar, bir koşucu müsabakadan çekilirse gerçek
bir müdahale olmadığı yönündeyken, o sırada kalenin herhangi bir
diğer koşucusu ilerleyebilir. Bu durumda oyun, sanki ihlal çağrısı
yapılmamış gibi devam eder.
Eğer bir vurucu bir topa vurursa ve ıskalarsa ve çok sert savurduğu
için sopayı her yöne savurursa ve hakemin yargısına göre, geri
savurma sırasında istemeden Catcher (tutucu)a veya arkasındaki
topa vurursa., buna sadece strike adı verilecektir (müdahale değil);
ancak top dead ball (ölü top) haline gelir ve hiçbir koşucu oyunda
ilerlemeyecektir.
(5) Hakemin kararına göre, mesafe faktörünün etkisini azaltmak
amacıyla veya beyzbolda alışılmadık bir tepkiye neden olacak
şekilde değiştirilmiş veya tahrif edilmiş bir sopayı kullanır
veya kullanmaya teşebbüs ederse; (bu, doldurulmuş, düz
yüzeyli, çivilenmiş, çukurlu, oluklu veya parafin, balmumu vb.
bir maddeyle kaplanmış sopaları kapsar.) Kalelere ilerlemeye
izin verilmeyecektir (kural dışı bir sopanın kullanımından
kaynaklanmayan ilerlemeler hariç, örn., çalınan kale, balk,
wild pitch, passed ball, hariç). Oyuncu, oyun dışı (out)
ilan edilmenin yanı sıra, oyundan da çıkarılacaktır ve aynı
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zamanda Komisyon Başkanı tarafından belirlenen ek cezalara
tabi tutulabilir.

K

ural 6.03 (a) (5) Yorum: Bir vurucu, böyle bir sopayı vurucu
kutusuna getirirse, kural dışı bir sopayı kullanmış veya
kullanmaya teşebbüs etmiş sayılacaktır.
(b) Sıraya Uymadan Yapılan Vuruş
(1) Bir vurucu, itirazda, doğru sırasına göre vuruş yapamadığında
ve başka bir vurucu, yerine vuruşu tamamladığında oyun dışı
(out) olacaktır.
(2) Sıraya uygun vurucu, uygun olmayan vurucu koşucu
olmadan veya elenmeden önce herhangi bir zamanda vurucu
kutusundaki yerini alabilir ve tüm ball’lar ve strike’lar, vuruştaki
sıraya uygun vurucunun vuruş zamanında sayılacaktır.
(3) Sıraya uygun olmayan bir vurucu koşucu olduğunda
veya elendiğinde ve savunma takımı, herhangi bir tarafın
vurucusuna yapılan ilk atıştan önce veya herhangi bir oyundan
önce veya oyuna teşebbüs edilmeden önce hakeme başvurursa,
hakem; (1) sıraya uygun vurucuyu oyun dışı (out) ilan eder;
ve (2) sıraya uymayan bir vurucu tarafından vurulan bir top
nedeniyle veya sıraya uymadan vuruş yapan oyuncunun bir
vuruş, bir hata, birinci kaleye ilerleme(base on balls), hit by
pitch veya başka bir şekilde birinci kaleye ilerlemesi nedeniyle
yapılan herhangi bir ilerlemeyi veya sayıyı geçersiz kılar.
(4) Eğer koşucu, sıraya uymayan vurucu vuruş halindeyken,
kale çalma, balk, wild pitch ya da catcher’ın topu kaçırması
üzerinden ilerlerse, bu ilerleme kurallara uygundur.
(5) Sıraya uymayan vurucu koşucu olduğunda veya elendiğinde
ve bir itiraz yapılmadan önce her iki takımın bir sonraki
vurucusuna atış yapıldığında, sıraya uymayan vurucu, böylece
uyan vurucu olur ve vuruş süresindeki sonuçları kurallara
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uygun hale gelir.
(6) Sırasında vuruş yapmadığı için uygun vurucu oyun dışı
(out) olur, bu şekilde oyun dışı (out) olan vurucunuyu takip
eden vurucu uygun vurucu olacaktır.
(7) Sıraya uymayan bir vurucu, bir sonraki atıştan önce itiraz
yapılmadığı için onu takip eden sonraki isim vurucu olacaktır.
Sıraya uymayan vurucunun eylemleri kurallara uygun hale
geldiği anda, sırayla, kurallara uygun hale gelen sıraya uymayan
vurucuyu izleyen adla devam eder.

K

ural 6.03 (b) (7) Yorum: Hakem, herhangi bir kişinin dikkatini,
vurucu kutusundaki sıraya uymayan vurucunun varlığına
yöneltmeyecektir. Bu kural, her iki takımın oyuncuları ve yöneticileri
tarafından sürekli dikkat kesilmesi için tasarlanmıştır.
Akılda tutulması gereken iki temel husus vardır: Bir oyuncu
sırasının dışında bir vuruş yaptığında, oyun dışı (out) olur. Sıraya
uymadan vuruş yapar ve kaleye ulaşırsa veya oyun dışı (out) olursa
ve bir sonraki vurucuya atıştan önce veya herhangi bir oyundan veya
oyuna teşebbüs edilmeden önce itirazda bulunulmazsa, bu sıraya
uymadan yapılan vuruşun uygun sıraya göre yapıldığı kabul edilir ve
takip edilecek sıra belirlenir.
ONAYLANMIŞ KARAR: Sıraya uymadan yapılan vuruşlardan
kaynaklanan çeşitli durumları göstermek için, aşağıdaki gibi birinci
devre vuruş sırasını varsayalım:
Mehmet-Alihan-Fatih-Mikail-Talha-Ömer-Enes- Yunus-Emre.
OYUN (1) - Alihan vurucu. 2 ball ve 1 strike ile,
(a) hücum takımı hatayı keşfeder veya
(b) savunma takımı itiraz eder.
Karar — Her iki durumda da Mehmet, Alihan’ın 2 ball ve 1 strike ile
yerini alır.
OYUN (2) - Alihan vurucudur ve ikili kale alır. Savunma takımı, (a)
hemen veya (b) Fatih’e bir atıştan sonra itirazda bulunur.
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KARAR: (a) Mehmet oyun dışı (out) ilan edilir ve Alihan doğru /
uygun vurucudur;
(b) Alihan ikinci sırada kalır ve Fatih doğru / uygun vurucu olur.
OYUN (3) - Mehmet yürür. Alihan yürür. Fatih, Alihan’ı zorlar.
Talha, sıra Mikail’dayken vuruş yapar. Talha vuruştayken, Mehmet
sayı yapar ve Fatih sert atış (wild pitch) ile ikinci kaleyi alır. Talha
topa yerden bir vuruş yapar ve out olur, bu şekilde Fatih üçüncü
kaleyi alır. Savunma takımı (a) hemen veya (b) Mikail’e bir atıştan
sonra itirazda bulunur.
KARAR: (a) Mehmet’in koşusu sayılır ve Fatih, ikinci kaleye hak
kazanır, çünkü bu ilerlemeler, sıraya uymayan vurucunun topa
vurması veya ilk kaleye ilerlemesi nedeniyle yapılmadı.
Fatih ikinci kaleye geri dönmelidir çünkü üçüncü kaleye ilerlemesi,
sıraya uymayan vurucunun topa vuruşundan kaynaklanmıştır.
Mikail oyun dışı (out) ilan edilir ve Talha doğru / uygun vurucu olur;
(b) Mehmet’in koşusu sayılır ve Fatih üçüncü kalede kalır. Doğru/
uygun vurucu Ömer’dir.
OYUN (4) – Kaleler dolu ve iki out varken. Yunus sıra Ömer’deyken
vurur üç koşu yaparak 3. kaleyi alır.
Savunma takımı (a) hemen veya (b) Enes’e atıştan sonra itirazda
bulunur.
KARAR: (a) Ömer oyun dışı (out) ilan edilir ve koşular sayılmaz.
Enes, ikinci devreye başa geçecek uygun bir vurucudur;
(b) Yunus üçüncü kalede kalır ve üç koşu yapar. Emre, doğru
vurucudur.
OYUN (5) - Yukarıdaki oyundan (4) (b) sonra Enes vuruşa devam
eder.
(a) Yunus üçüncü out için üçüncü kalede ona pick-off (geriye doğru
koşan oyuncuya atış yapma) yapılır. Veya (b) Enes fly out yapar ve
itiraz edilmez. İkinci devrede uygun vurucu kimdir?
KARAR: (a) Emre.
Enes’e ilk atış, Yunus’un üçlüsünü kurallara uygun hale getirince,

101

Emre doğru/uygun vurucu olur;
(b) Yunus.
İtiraz yapılmadığında, rakip takımın ilk vurucusuna yapılan ilk atış,
Enes’in vuruş zamanını kurallara uygun hale getirir.
OYUN (6) - Mikail yürür ve Mehmet vuruşa gelir. Mikail sıraya
uymayan bir vurucudur ve Mehmet’e ilk atış yapılmadan önce bir
itirazda bulunulursa, Mehmet out olur, Mikail kaleden çıkarılır ve
Alihan doğru/uygun vurucu olur. İtiraz yoktur ve Mehmet’e bir atış
yapılır. Mikail’in yürüyüşü artık kurallara uygun hale gelir ve Talha
böylece doğru/uygun vurucu olur. Talha, Mehmet elenmeden veya
koşucu olmadan önce istediği zaman Mehmet’in yerini alabilir. Öyle
yapmazsa. Mehmet fly out olur ve Alihan vuruşa gelir. Mehmet
sıraya uymayan vurucudur ve Alihan’a ilk atıştan önce bir itirazda
bulunulursa, Talha out olur ve uygun/doğru vurucu Ömer olur.
İtiraz yoktur ve Alihan’a bir atış yapılır. Mehmet’in oyun dışı(out)
olması artık kurallara uygundur ve doğru/uygun vurucu Alihan’dır.
Alihan yürür. Fatih doğru/uygun vurucudur. Fatih flyout yapar. Artık
Mikail uygun/doğru vurucudur, ama o ikinci kalededir. Doğru/
uygun vurucu kimdir?
KARAR: Doğru/uygun vurucu Talha’dır. Doğru/uygun vurucu kalede
olduğunda, o geçilir ve sonraki vurucu, uygun/doğru vurucu haline
gelir.

6.04 Sportmenlik Dışı Davranış
(a) Hiçbir teknik direktör, oyuncu, yedek oyuncu, antrenör veya
vurucu yedek kulübesinden, antrenör kutusundan veya oyun
sahasından veya başka bir yerden:
(1) İzleyiciler tarafından bir gösteriyi sözle veya işaretle
kışkırtırsa veya kışkırtmaya çalışırsa;
(2) Herhangi bir şekilde rakip oyunculara, bir hakeme veya
herhangi bir seyirciye atıfta bulunacak veya bunları yansıtacak
bir dil kullanırsa;
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(3) “Time (Mola)” veya başka bir kelime veya cümle kullanırsa
veya top oyundayken atıcıya engel olmaya çalışmak gibi açık
bir amaç için herhangi bir harekette bulunursa;
(4) Herhangi bir şekilde hakemle kasıtlı temas kurarsa;
(b) Üniformalı oyuncular, oyun öncesinde, sırasında veya
sonrasında seyirciye seslenmeyecek, karışmayacak veya tribünde
oturmayacaktır. Hiçbir teknik direktör, antrenör veya oyuncu maç
öncesinde veya sırasında herhangi bir seyirciye seslenmeyecektir.
Rakip takım oyuncuları, üniforma içindeyken hiçbir zaman bir
araya gelmemelidir.
(c) Hiçbir saha oyuncusu, vurucunun görüş hattında pozisyon
almayacak ve kasıtlı sportmenlik dışı niyetle, vurucunun dikkatini
dağıtacak şekilde hareket etmeyecektir.
CEZA: Kural ihlali yapan, oyundan çıkarılacak ve oyun alanını terk
edecek ve eğer bir balk yapılırsa, iptal edilecektir.
(d) Bir teknik direktör, oyuncu, antrenör bir oyundan
çıkarıldığında, sahayı derhal terk edecek ve o oyunda başka bir
rol almayacaktır. Kulüp evinde kalacak ya da günlük kıyafetlerine
geçecek ve sahadanayrılacak ya da takımının yedek kulübesinden
ya da ısınma alanının çevresinden iyice uzaklaştırılmış tribünde
oturacaktır.

K

ural 6.04 (d) Yorum: Eğer bir teknik direktör, antrenör veya
oyuncu uzaklaştırma altındaysa, üniformasını giyebilir ve
kulübün normal oyun öncesi rutinlerine katılabilir; ancak oyun
sırasında, uzaklaştırma alan personelin üniformalı olmaması,
yedek kulübesinin içinde olmaması ve oyun sırasında oyuncuların
olmasını gereken alanlardan uzakta olması gerekir. Uzaklaştırma
alan personelin ayrıca oyun sırasında basın kutusuna veya herhangi
bir yayın alanına girmesine izin verilmez, ancak maçı tribünlerden
veya suit seviyesinden seyretmesine izin verilir
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(e) Yedek kulübesindeki oyuncular, bir hakemin kararına şiddetle
karşı çıktıklarında, hakem ilk öncelik bu tür bir onaylamamanın
sona ermesi için uyarıda bulunacaktır.
CEZA: [Böyle bir eylem devam ederse] Hakem, kural ihlali
yapanları yedek kulübesinden kulüp binasına gönderecektir. Kural
ihlali yapan veya yapanları tespit edemezse, yedek oyuncuların
tümünün gönderebilir. Kural ihlali yapan takımın teknik direktörü,
oyun alanına sadece oyunda oyuncu değişikliği için gereken
oyuncuları geri çağırma ayrıcalığına sahip olacaktır.

7.00 - OYUN SONU
7.01 Resmi Oyunlar
(a) Resmi bir oyun;
(1) Ev sahibi takımın dokuzuncu devrenin yarısından hiçbirine
veya onun sadece bir kısmına ihtiyaç duymadığı için veya
(2) Baş hakem oyunu iptal ettiği için beraberlik sonucu
uzatılmadıkça veya kısaltılmadıkça, 9 devreden oluşur.
İSTİSNA: Ulusal Federasyon ligleri, ardışık oyunların
(doubleheader) bir veya her ikisinin de yedi devre uzunluğunda
olmasını öngören bir kural kabul edebilir. Bu tür oyunlarda,
dokuzuncu devre için geçerli olan bu kurallardan hepsi yedinci
devre için geçerli olacaktır.
(b) Eğer skor tamamlanan dokuz devreden sonra berabere olursa,
(1) misafir takım tamamlanan bir devrenin sonunda ev sahibi
takımdan daha fazla sayı atana kadar veya
(2) ev sahibi takım, tamamlanmamış bir devrede kazanan koşu
sayısı yapana kadar devam edecektir.
(c) Bir oyun iptal edilirse, şu durumlarda bu bir resmi oyunudur:
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(1) Beş devre tamamlanmışsa;
(2) Ev sahibi takım, dört veya dört yarı devrede, misafir
takımın beş tamamlanmış yarı devrede yaptığı sayıdan
daha fazla sayı yaptıysa;
(3) Ev sahibi takım, skoru eşitlemek için beşinci devrenin
yarısında bir veya daha fazla sayı yapmışsa.
(d) Resmi oyun berabere bir skorla iptal edilirse, askıya alınmış
oyun haline gelecektir. Kural 7.02’ye bakın.
(e) Bir oyun resmi oyun olmadan önce, kural 7.02 (a) (3) veya
7.02 (a) (4)’e göre iptal edilmedikçe, ertelenirse veya başka bir
şekilde iptal edilirse, başhakem oyunu “Oyun Oynanmadı” olarak
ilan edecektir ve başladıktan sonraki herhangi bir zamanda askıya
alınmış oyun olacaktır.
(f) Bir Komisyon Başkanı, Kural 7.01 (c) ‘de açıklanan bir oyun
noktasına ilerleyen veya ötesine geçen herhangi bir resmi veya
askıya alınmış oyun için yağmur kontrollerinin dikkate alınıp
alınmayacağını belirleyebilir.

K

ural 7.01 Yorum: Major Ligler, Kural 7.01 (c) ve 7.01 (e) ‘nin
herhangi bir Wild Card, Division Series, League Championship
Series veya World Series oyunlarına veya beraberliği bozmak için
oynanan herhangi bir ekstra Major Lig şampiyonluk sezonu oyunu
için geçerli olmadığını belirlemiştir.
(g) Resmi bir oyunun skoru, maçın bittiği anda her takım
tarafından yapılan toplam koşu sayısıdır.
(1) Ev sahibi takım önde ise, misafir takım dokuzuncu devrenin
yarısını tamamladığında oyun sona erer.
(2) Konuk takım önde ise oyun dokuzuncu devre
tamamlandığında sona erer.
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(3) Ev sahibi takım, dokuzuncu devrenin yarısında (veya
beraberlikten sonra fazladan bir devrenin yarısında) kazanan
koşuyu yaparsa, kazanan koşu yapıldığı anda oyun sona erer.
İSTİSNA: Bir oyundaki son vurucu, oyun alanı dışında bir
home run isabet ederse, vurucu ve kaledeki tüm koşucuların
kale koşusu kurallarına göre sayı yapmasına izin verilir ve
vurucu ana kaleye dokunduğunda oyun sona erer.
ONAYLANMIŞ KARAR: Vurucu, dokuzuncu devrenin son
yarısında veya fazladan bir devrede oyunu kazanmak için
oyun alanının dışında bir home run yapar, ancak bir önceki
koşucuyu geçtiği için oyun dışı ilan edilir. Oyun, iki out
olmadıkça ve kazanan koşu henüz ana kaleye ulaşmadıkça,
koşucu bir diğerini geçerse, ki bu durumda devre biter ve
sadece koşucu başka bir tur atmadan önce yapılan koşular
sayılır, oyun derhal sona erer.
(4) Kural 7.02 (a) ‘ya göre, iptal edilen oyun askıya alınmış bir
oyun olmadığı sürece, hakem oyunu bitirdiği anda sona erer.

7.02 Askıya Alınan, Ertelenen ve Berabere Biten Maçlar
(a) Oyun, aşağıdaki nedenlerden herhangi biri nedeniyle sona
erdirilirse, ileri bir tarihte tamamlanması gereken, askıya alınmış
bir oyun haline gelecektir:
(1) Kanunların dayattığı sokağa çıkma yasağı;
(2) Lig kurallarına göre izin verilen bir zaman sınırı;
(3) Ev sahibi kulübün kontrolü altındaki bir mekanik veya
saha cihazı veya ekipmanı (örneğin, açılır kapanır bir çatı, bir
branda veya diğer su tahliye ekipmanları) kullanırken hafif
arıza veya kasıtsız operatör hatası ;
(4) Karanlık, kanunlar ışıkların açılmasını engellediğinde;
(5) Hava durumu, bir devre devam ederken ve devre
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tamamlanmadan önce resmi bir oyun iptal edilirse ve misafir
takım liderliği almak için bir veya daha fazla koşu yaptıysa ve
ev sahibi takım liderliği geri almamışsa; veya
(6) Berabere bir skorla iptal edilen resmi bir oyundur;
Ulusal Federasyon Ligleri(Minor Leagues), askıya alınan oyunlar
için aşağıdaki kuralları da benimseyebilir: (Ulusal Federasyon
Ligi tarafından kabul edilirse, Kural 7.01 (e) onların oyunları için
geçerli olmayacaktır.);
(7) Oyun resmi bir oyun haline gelmemiştir (ev sahibi takım
önde iken e 4½ devre veya misafir kulüp önde veya berabere
iken 5 devre);
(8) Bir oyun, resmi bir oyun olmadan askıya alınırsa ve düzenli
olarak planlanmış başka bir oyundan önce devam ederse,
düzenli olarak planlanmış oyun yedi devre uzunluğunda
olacaktır. Kural 7.01 (a) ‘da açıklanan istisnaya bakın;
(9) Resmi bir oyun olduktan sonra askıya alınırsa ve düzenli
olarak planlanmış başka bir oyundan önce devam ederse,
düzenli olarak planlanmış oyun dokuz devrelik bir oyun
olacaktır.
İSTİSNA: Ulusal Federasyon Ligleri için İsteğe Bağlı Kural 7.02
(a) (7), 7.02 (a) (8) ve 7.02 (a) (9), şampiyona sezonu boyunca
iki takım arasındaki son planlanan maça uygulanmayacaktır.
Bir Ulusal Federasyon Ligi, sezon sonrası maçları için Kural
7.02 (a) (7), 7.02 (a) (8) ve 7.02 (a) (9) ‘dan herhangi birini
kabul edebilir. Sokağa çıkma yasağı (Kural 7.02 (a) (1)), hava
durumu (Kural 7.02 (a) (5)), bir zaman sınırı (Kural 7.02 (a)
(2)) veya beraberlik nedeniyle (Kural 7.02 (a) (6)), Kural 7.01
(c) ‘ye göre resmi bir oyun olacak kadar ilerlemediği sürece,
askıya alınmış bir oyun olacaktır. Kural 7.02 (a) (3) veya
7.02 (a) (4) uyarınca iptal edilen bir oyun, başladıktan sonra
herhangi bir zamanda askıya alınmış bir oyun olacaktır.
NOT: Hava durumu ve benzer koşullar — Kural 7.02 (a) (1) ila
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7.02 (a) (5) — iptal edilen bir oyunun askıya alınmış bir oyun
olup olmayacağının belirlenmesinde öncelikli olacaktır. Bir
oyun, hava koşullarından dolayı durdurulursa ve müteakip ışık
arızası veya bir sokağa çıkma yasağı veya zaman sınırı oyunun
yeniden başlamasını engellerse, oyun askıya alınmış bir oyun
olmayacaktır. Bir oyun ışık kesintisi nedeniyle durdurulursa ve
hava veya saha koşulları oyunun devam etmesini engellerse,
oyun askıya alınmış bir oyun olmayacaktır. Bir oyun, ancak
Kural 7.02 (a) ‘da belirtilen altı nedenden herhangi biri
nedeniyle durdurulursa, askıya alınmış bir oyun olarak kabul
edilebilir.

K

ural 7.02 (a) Yorum: Major Ligler, Kural 7.02 (a) ‘nın herhangi
bir Wild Card, Division Series, League Championship Series
veya World Series oyunlarına veya bir beraberliği bozmak için
oynanan herhangi bir Major (Büyük) Lig şampiyonluk sezonu
maçına uygulanmadığını belirlemiştir.
(b) Askıya alınan oyun aşağıdaki şekilde devam ettirilecek ve
tamamlanacaktır:
(1) Aynı sahada iki kulüp arasındaki bir sonraki planlanmış tek
maçtan hemen önce; veya
(2) Programda tek bir maç kalmıyorsa, aynı gerekçeyle iki
kulüp arasındaki bir sonraki planlanmış doubleheader’ın (aynı
takım arasında aynı gün oynanan iki maç) hemen öncesinde;
veya
(3) O şehirdeki iki kulüp arasında planlanan son tarihte askıya
alınırsa, transfer edilir ve mümkünse karşı kulübün sahasında
oynanır;
(4) Kural 7.02(a)(9) ila 7.02(b)(4) arasında resmi bir oyun haline
gelecek kadar ilerlemiş, ancak şampiyonluk sezonunda iki
takım arasında planlanan son maçtan önce tamamlanmamış,
askıya alınmış herhangi bir oyun aşağıdaki gibi iptal edilmiş
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bir oyun haline gelecektir:
(A) Eğer bir takım öndeyse, önde olan takım kazanan
ilan edilecektir (bir devre devam ederken ve devre
tamamlanmadan önce oyun iptal edilmedikçe ve konuk
takım öne geçmek için bir veya daha fazla sayı almışsa,
ve ev sahibi takım öne geçmediyse, bu durumda son tam
devrenin tamamlanmasından sonraki skor 7.02(b)(4)
kuralı doğrultusunda geçerli olacaktır; veya
(B) Skor berabereyse, oyun “beraberlik oyunu” olarak
ilan edilecektir (bir devre devam ederken ve devre
tamamlanmadan önce oyun iptal edilmedikçe ve konuk
takım oyunu eşitlik için bir veya daha fazla sayı almadıysa,
ve ev sahibi takım oyunu tekrar eşitlemediyse, bu
durumda son tam devrenin tamamlanmasından sonraki
skor 7.02(b)(4) kuralı doğrultusunda geçerli olacaktır.
(5) Şampiyona sezonu boyunca iki takım arasında son
planlanan maçtan önce ertelenen, askıya alınan maçlar (bir
kural oyunu haline gelebilecek kadar ilerlemeyen) veya
yeniden planlanmayan ve tamamlanmayan beraberlik oyunu
oynanmalıdır (veya devam ettirilmelidir). Maçın askıya
alınması veya berabere kalması durumunda tamamlanmış
bir kural oyununa, komisyon başkanı böyle bir oyunu
oynamamasının herhangi bir Wild Card, Division Series
maçında sezon sonrası ve / veya ev sahibi avantajı için
uygunluğu etkileyebileceğine karar vermelidir.

K

ural 7.02 (b) Yorum: Major Ligler, Kural 7.02 (b) ‘nin herhangi
bir Wild Card, Division Series, League Championship Series
veya World Series oyunlarına veya beraberliği bozmak için oynanan
herhangi bir Major Lig (Major League) şampiyonluk sezonu
maçına uygulanmadığını belirlemiştir. Ulusal Dernek, sezon
sonrası için uygunluk veya iç saha avantajını belirlemek amacıyla
oyunların yeniden planlanmayacağını ve Kural 7.02 (b) (5) uyarınca
tamamlanmış bir kural oyununa göre oynanmayacağını belirlenir.
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Askıya alınan bir oyun devam edecekse ve programda tek bir oyun
kalmıyorsa, Ulusal Federasyon, askıya alınan oyun tamamlandıktan
sonra yalnızca tek bir oyunun oynanacağını belirlemiştir.
(c) Askıya alınan oyun, asıl oyunun tam olarak askıya alındığı
noktada devam ettirilecektir. Askıya alınmış bir oyunun
tamamlanması, asıl oyunun bir devamıdır. Her iki takımın diziliş
ve vuruş sırası, oyuncu değişikliğini düzenleyen kurallara tabi
olarak, askıya alma anındaki diziliş ve vuruş sırası ile tamamen aynı
olacaktır. Herhangi bir oyuncu, askıya alınmadan önce oyunda
bulunmayan bir oyuncu ile değiştirilebilir. Askıya alınmadan önce
kaldırılan hiçbir oyuncu kadroya geri alınamaz.
Oyun askıya alındığında kulüpte olmayan bir oyuncu, daha önce
kadrodan çıkarıldığı için uygun olamayacak olan, artık kulüpte
olmayan bir oyuncunun yerini alsa bile yedek olarak kullanılabilir.

K

ural 7.02 (c) Yorum: Askıya alınmış bir oyun çağrısından hemen
önce, bir pitcher (atıcı), Kural 5.10 (g) uyarınca en az üç ardışık
vurucuya atış yapmamışsa, askıya alınan oyun daha sonra yeniden
başlatıldığında böyle bir pitcher (atıcı), ancak oyunun devam
ettirilen bölümünü başlatmak için gerekli değildir. Oyunun devam
ettirilen bölümüne başlarsa, Kural 5.10 (g) uyarınca arka arkaya ilk
üç vurucusuna atışını tamamlaması gerekir; ve eğer oyunu tekrar
başlattıktan sonra başlamazsa, o oyunda değiştirilmiş olarak kabul
edilecek ve tekrar kullanılamayacaktır.

7.03 Hükmen Kaybedilen Oyunlar
(a) Bir takım aşağıdaki durumlarda rakip takım lehine bir oyun
hükmen kaybedilebilir:
(1) Sahada görünmemek veya sahada olmamak, başhakemin
oyunun başlaması için belirlenen saatte “Oyna” dedikten
sonraki beş dakika içinde oyuna başlamayı reddederse;
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(2) Oyunu geciktirmek veya kısaltmak için elle tutulur şekilde
tasarlanmış taktikler kullanılırsa;
(3) Oyun başhakem tarafından durdurulmadıkça veya
sona erdirilmedikçe, oyun sırasında oyuna devam etmeyi
reddederse;
(4) Başhakem oyunu 1 dakika içinde askıya alıp ardından
“Oyna” dedikten sonra oyuna devam edememesi;
(5) Hakem tarafından uyarıldıktan sonra, isteyerek ve ısrarla
oyunun herhangi bir kuralını ihlal ederse;
(6) Hakemin bir oyuncunun oyundan çıkarılması yönündeki
emrine makul bir süre içinde uymazsa;
(7) İlk maçın baş hakemi ara verme süresini uzatmadıkça, ilk
oyunun kapanışından sonraki otuz dakika içinde çift başlı
ikinci oyuna çıkmazsa;
(b) Bir takım dokuz oyuncuyu sahaya koyamadığında veya bunu
reddettiğinde, oyun rakip takım lehine hükmen kaybedilecektir.
(c) Bir oyun, askıya alındıktan sonra, hakemin saha hakemlerine
kasıtlı olarak veya isteyerek oyunun yeniden başlaması için
sahanın hazırlanmasına ilişkin talimatına uyulmaması halinde,
oyun misafir takıma hükmen kaybedilecektir.
(d) Başhakem bir oyunun hükmen kaybedildiğini ilan ederse, daha
sonra 24 saat içinde Komsiyon Başkanına yazılı bir rapor iletecek,
ancak bu tür bir aktarımın başarısızlığı cezayı etkilemeyecektir.

7.04 Protesto Oyunları
Bir oyunun protesto edilmesi, bu tür bir şikayetin hakemin yargı
kararlarına veya bir hakemin bu kuralları yanlış uyguladığı veya
başka bir şekilde bu kuralları ihlal ederek bir karar verdiği iddiasına
dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın, asla izin verilmez.
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8.00 - HAKEM
8.01 Hakem Nitelikleri ve Yetkisi
(a) Komisyon Başkanı, her lig şampiyonluk maçında görev yapmak
üzere bir veya daha fazla hakem atayacaktır. Hakemler, oyunun bu
resmi kurallara uygun olarak yürütülmesinden ve oyun sırasında
oyun alanında disiplin ve düzeni sağlamaktan sorumlu olacaktır.
(b) Her hakem, ligin ve profesyonel beyzbolun temsilcisidir ve
tüm bu kuralları uygulama yetkisine sahiptir ve zorunludur. Her
hakem, bir oyuncuya, antrenöre, teknik direktöre veya kulüp
görevlisine veya çalışana bu kuralların uygulanmasını etkileyen
herhangi bir şeyi yapma veya yapmaktan kaçınma ve öngörülen
cezaları uygulama yetkisine sahiptir.
(c) Her hakem, bu kurallarda özel olarak kapsanmayan herhangi
bir noktaya karar verme yetkisine sahiptir.
(d) Her hakem, kararlara itiraz ettiği veya sportmenlik dışı davranış
veya dil nedeniyle herhangi bir oyuncuyu, antrenörü, teknik
direktörü veya yedek oyuncuyu diskalifiye etme ve diskalifiye
edilen kişiyi oyun alanından çıkarma yetkisine sahiptir. Bir oyun
devam ederken bir hakem bir oyuncuyu diskalifiye ederse, o
oyunda başka bir işlem mümkün olmayana kadar diskalifiye etkili
olmayacaktır.
(e) Her hakem kendi takdirine bağlı olarak oyun alanından
çıkarma yetkisine sahiptir:
(1) Yer ekibi üyeleri, haberciler, fotoğrafçılar, gazeteciler, yayın
ekibi üyeleri vb. görevlilerin sahada bulunmasına izin veren
herhangi bir kişiyi ve
(2) Herhangi bir seyirci veya oyun alanında olma yetkisi
olmayan başka bir kişi.
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8.02 Hakem Kararlarına İtiraz
(a) Vurulan topun fair mi yoksa faul mu, atışın vuruş strike mu
top mu, koşucunun güvenli mi yoksa dışarıda mı olduğu gibi,
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yargı içeren herhangi bir
hakemin kararı nihaidir. Hiçbir oyuncu, teknik direktör, antrenör
veya yedek oyuncu bu tür kararlara itiraz etmeyecektir.

K

ural 8.02 (a) Yorum: Sahada veya kalede pozisyonlarını terk eden
oyuncuların veya yedek kulübesi veya antrenör kutusundan
çıkan teknik direktörlerin veya antrenörlerin BALL’LAR VE
STRIKE’LAR konusunda tartışmalarına izin verilmeyecektir. Kararı
protesto etmeye başlarlarsa uyarılmalıdırlar. Devam ederlerse,
oyundan çıkarılacaklar.
(b) Herhangi bir hakemin kararının kurallara aykırı olabileceğine
dair makul şüphe varsa, teknik direktör karara itiraz edebilir
ve doğru bir karar verilmesini isteyebilir. Bu tür itiraz, yalnızca
protesto edilen kararı veren hakeme yapılacaktır.
(c) Bir karara itiraz edilirse, kararı veren hakem, nihai bir karar
vermeden önce başka bir hakemden bilgi isteyebilir. Hiçbir
hakem, bunu yapan hakem tarafından istenmedikçe, başka bir
hakemin kararını eleştirmeyecek, tersine çevirmeye çalışmayacak
veya müdahale etmeyecektir. Eğer hakemler bir oyunun ardından
danışırsa ve yapılan bir çağrıyı değiştirirse, daha önce tersine
çevirdikleri çağrının sonuçlarını ortadan kaldırmak için kendi
takdirlerine bağlı olarak gerekli gördükleri tüm adımları atma
yetkisine sahiptirler. (Koşucuların oyundan sonra olacağını
düşündükleri yerlere yerleştirilmesi dahil, nihai çağrı ilk çağrı
olarak yapılmış olsaydı, oyunda meydana gelebilecek müdahale
veya engelleri göz ardı ederek; koşucuların sahadaki ilk çağrıya
göre eleme başarısızlıkları; diğer koşucuları geçen koşucular
veya kaleyi kaçıran koşucular; vb. hepsi hakemlerin takdirine
bağlıdır.) Hiçbir oyuncu, teknik direktör veya antrenör, oyunu
çözmede hakemlerin takdir yetkisini kullandığını iddia etmesine
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izin verilmez ve bu şekilde tartışan herhangi bir kişi oyun dışı
bırakılabilir. Yukarıdakilere bakılmaksızın, kaçırılan bir top vuruşu
sayısının düzeltilmesine, bir sonraki vurucuya atış yapıldıktan
sonra veya bir devrenin veya oyunun son vuruşu durumunda,
savunma takımının tüm saha oyuncuları fair bölgesinden
ayrıldıktan sonra izin verilmeyecektir.

K

ural 8.02 (c) Yorum: Bir teknik direktör, hakemlere oyunun
bir açıklamasını ve hakemlerin daha önce hakemlerin tersine
çevirdiği çağrısının sonuçlarını ortadan kaldırmak için kendi takdir
yetkilerini nasıl kullandıklarını sorabilir; ancak, hakemler oyunun
sonucunu açıkladıktan sonra, hiç kimsenin hakemlerin takdir
yetkilerini farklı bir şekilde kullanmaları gerektiğini iddia etmelerine
izin verilmez.
Teknik direktör veya catcher(tutucu), plaka hakemi atışa strike değil
de, ball verdiğinde plaka hakeminden half swing(vurucunun topa
vurmak için sopayı sallayıp sonrasında vurmamak için durması)
için partnerinden yardım isteyebilir. Teknik direktör, hakemin
uygunsuz bir çağrı yaptığından değil, sadece partnerinden yardım
istememesinden şikayet edebilir. Saha hakemleri, plaka hakeminin
talebi konusunda uyarılmalı ve hızlı bir şekilde yanıt vermelidir.
Teknik direktörler, half swing(vurucunun topa vurmak için sopayı
sallayıp sonrasında vurmamak için durması) hakkında bilgi
istedikleri iddiasıyla ball veya strike çağrısını protesto edemez.
Half swing(vurucunun topa vurmak için sopayı sallayıp sonrasında
vurmamak için durması) ilgili itirazlar yalnızca ball çağrısı üzerine
yapılabilir ve itiraza gitmesi istendiğinde, ana kale hakemi, half
swing(vurucunun topa vurmak için sopayı sallayıp sonrasında
vurmamak için durması)’le ilgili kararı için bir kale hakemine
başvurmalıdır. Kale hakemi atışa strike derse, strike çağrısı geçerli
olacaktır. Half swing(vurucunun topa vurmak için sopayı sallayıp
sonrasında vurmamak için durması) ilgili itirazlar bir sonraki atıştan
veya herhangi bir oyundan veya teşebbüsünden önce yapılmalıdır.
Half swing(vurucunun topa vurmak için sopayı sallayıp sonrasında
vurmamak için durması), yarı devreyi bitiren bir oyun sırasında
meydana gelirse, savunma takımının tüm saha oyuncuları fair
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bölgeden ayrılmadan önce itiraz yapılmalıdır.
Kale koşucuları, ana kale hakemine itirazda bulunan kale hakeminin,
ball çağrısını strike çağrısına çevirme olasılığına karşı dikkatli
olmalıdır; bu durumda, koşucu, catcher (tutucu) atışı ile oyun dışı
olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Ayrıca, catcher (tutucu), kale
çalma durumunda, ana kale hakeminden gelen itiraz üzerine bir ball
çağrısı kale hakemi tarafından strike’a çevrilirse dikkatli olmalıdır.
Top half swing(vurucunun topa vurmak için sopayı sallayıp
sonrasında vurmamak için durması) itirazı üzerine oyundadır.
Half swing(vurucunun topa vurmak için sopayı sallayıp sonrasında
vurmamak için durması)’de, eğer teknik direktör birinci veya üçüncü
kale hakemleriyle tartışırsa ve uyarıldıktan sonra tartışmaya devam
ederse, ball veya strike için tartıştığı için atılabilir.
(d) Yaralanmadıkça veya hastalanmadıkça, oyun sırasında hiçbir
hakem değiştirilemez.
Tek bir hakem varsa, kuralları yönetmede tam bir yargı yetkisine
sahip olacaktır. Oyun alanında görevlerini yerine getirmesini
sağlayacak herhangi bir pozisyon alabilir (genellikle catcher
(tutucu)ın arkasında, bazen koşucular varsa pitcher (atıcı)ın
arkasında). Başhakem olarak kabul edilecektir.
(e) İki veya daha fazla hakem varsa, biri başhakem ve diğerleri
saha hakemleri olarak atanacaktır.

8.03 Hakem Pozisyonu
(a) Baş hakem, catcher (tutucu)ın arkasında duracaktır. (Kendisine
genellikle ana kale hakemi denir.) Görevleri şunladır:
(1) Oyunun uygun şekilde yürütülmesinden tam olarak
sorumlu olacak;
(2) Ball’lar ve Strike’ları ilan edip sayacak;
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(3) Fair ve faul toplarını ilan edecek (saha hakemleri tarafından
ilan edilenler dışında)
(4) Vurucu hakkında tüm kararları verecek;
(5) Genel olarak saha hakemleri için ayrılmış olanlar dışındaki
tüm kararları verecek;
(6) Bir oyunun ne zaman hükmen kaybedileceğine karar
verecek;
(7) Bir zaman sınırı belirlenmişse, oyun başlamadan önce
belirlenen zamanı bildirecek;
(8) Cetvel Hakemini resmi vuruş sırası, line up’lardaki ve vuruş
sırasındaki değişiklikleri talep üzerine bilgilendirecek;
(9) Herhangi bir özel temel kuralı kendi takdirine bağlı olarak
duyuracaktır.
(b) Bir saha hakemi, kaleler hakkında kararlar almak için en
uygun olduğunu düşündüğü oyun alanında herhangi bir pozisyon
alabilir. Görevleri şunlar olacaktır:
(1) Başhakeme özel olarak ayrılmış olanlar dışında, esaslara
ilişkin tüm kararları verir;
(2) Başhakemle eş zamanlı olarak “Mola”, balk’lar, kurallara
aykırı atışlar veya herhangi bir oyuncu tarafından topun
lekelenmesi veya renginin bozulması konusunda karar verme
yetkisine sahiptir.
(3) Başhakeme kuralları uygulamada ve oyunu hükmen
diğer takıma verme yetkisi dışında her şekilde yardımcı
olacak, kuralları yönetme, uygulama ve disiplini sürdürmede
başhakemle eşit yetkiye sahip olacaktır.
(c) Bir oyunda farklı hakemler tarafından farklı kararlar verilmesi
gerekiyorsa, başhakem tüm hakemleri hiçbir teknik direktör veya
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oyuncu olmaksızın istişareye çağıracaktır. Görüşmeden sonra,
başhakem (Komisyon Başkanı tarafından başka bir hakem tayin
edilmemişse), hangi hakemin en iyi konumda olduğuna ve hangi
kararın büyük olasılıkla doğru olduğuna bağlı olarak hangi kararın
geçerli olacağını belirleyecektir. Oyun, sadece nihai karar verilmiş
gibi ilerleyecektir.

8.04 Raporlama
(a) Hakem, herhangi bir antrenörün, teknik direktörün, antrenörün
veya oyuncunun diskalifiye edilmesi ve bunun nedenleri dahil
olmak üzere, oyunun bitiminden sonraki on iki saat içinde tüm
kural ihlallerini ve yorumlanmaya değer diğer olayları komisyon
başkanına bildirecektir.
(b) Herhangi bir antrenör, yönetici veya oyuncu müstehcen veya
ahlaksız dil kullanımı veya bir hakem, antrenör, yönetici veya
oyuncuya saldırı gibi aleni bir suçtan diskalifiye edildiğinde,
hakem tüm ayrıntıları komisyon başkanına maçın bitiminden
sonraki dört saat içinde bildirmelidir.
(c) Bir antrenörün, teknik direktörün veya oyuncunun diskalifiye
edildiğine dair hakemin raporunu aldıktan sonra, komisyon
başkanı haklı gördüğü cezayı verir ve cezalandırılan kişiye ve
cezalandırılan kulübün teknik direktörüne bildirir. Cezanın bir
para cezası içermesi halinde, cezalandırılan kişi, para cezasının
bildirimini aldıktan sonraki beş gün içinde cezayı lige öder. Bu
cezayı beş gün içinde ödememek, suçlunun ceza ödenene kadar
herhangi bir oyuna katılmaktan ve herhangi bir oyun sırasında
yedek kulübesinde oturmaktan menedilmesine neden olacaktır.
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HAKEMLERE GENEL TALİMATLAR
Sahadaki hakemler, oyuncularla konuşmaya girmemelidir.
Antrenör kutusundan
konuşmamalıdırlar.

uzak

durmalı

ve

görevdeki

koçla

Üniformalarını iyi durumda tutmalıdırlar.
Sahada aktif ve tetikte olmalıdırlar.
Kulüp yetkililerine karşı her zaman nazik olmalı; kulüp ofislerini
ziyaret etmekten ve yarışma kulüplerinin görevlileri veya çalışanları
ile yakınlaşmaktan kaçınmalıdırlar.
Beyzbol alanına girdiklerinde, tek görevleri beyzbol temsilcisi olarak
beyzbol oyununa hakemlik etmektir.
Eleştirinin onları kötü durumları incelemekten alıkoymasına izin
vermemelidirler. Kural kitabı taşımalıdırlar. (Kurallara danışmak ve
oyunu 10 dakika bekletmek, bir sorunun çözümüne karar vermek
için, bu kuralları yanlışlıkla yanlış uygulamaktan daha iyidir.)
Oyunu devam ettirmelidirler. Bir beyzbol oyununa genellikle
hakemlerin enerjik ve ciddi çalışmaları yardımcı olur.
Beyzbol sahasında beyzbolun tek resmi temsilcisi hakemlerdir. Bu
genellikle çok sabır ve iyi muhakeme gerektiren zorlu bir pozisyondur,
ancak kötü bir durumdan kurtulmanın ilk şartının öfkelerini ve oto
kontrollerini korumak olduğunu unutmamalıdırlar.
Hiç şüphe yok ki hatalar yapılacaktır, ancak bir hata yaptıktan
sonra asla “eşitlemeye” kalkışılmamalıdır. Tüm kararları gördükleri
gibi vermeli ve hangisinin ev sahibi veya misafir kulüp olduğunu
unutmalıdırlar.
Oyundayken gözlerini sürekli topun üzerinde tutmalıdırlar. Bir
koşucunun kaleyi kaçırıp kaçırmadığından çok, bir topun nereye
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düştüğünü veya fırlatılan bir topun nerde durduğunu bilmek
daha önemlidir. Oyunları çok hızlı çağırmamalı veya bir saha
oyuncusu ikili oyunu tamamlamak için atış yaparken çok hızlı geri
dönmemelidirler. Bir oyuncuyu oyun dışı ettikten sonra sonra düşen
toplara dikkat etmelidirler.
Kolları yukarıda veya aşağıda, “out” veya “güvende” anlamına
gelecek şekilde koşarak gelmemelidirler. Herhangi bir kol hareketi
yapmadan önce oyun bitene kadar beklemelidirler.
Her hakem takımı, basit bir işaret dizisi oluşturmalıdır, böylece
uygun hakem, bir hata yaptığına ikna olduğunda açıkça yanlış bir
kararı her zaman düzeltebilir. Oyunun doğru şekilde oynandığından
eminlerse, oyuncuların “diğer adama sorma” itirazlarına damgasını
vurmamalıdırlar. Emin değillerse, arkadaşlarından birine
sormalıdırlar. Bunu aşırı yapmamalı, uyanık olmalı ve kendi
oyunlarını yapmalıdırlar. Ama ilk şartın, kararları doğru almak
olduğunu unutmamalıdırlar. Şüpheleri varsa, yardımcılarına
danışmaktan çekinmemelidirler. (Hakem onuru önemlidir, ancak
asla “doğru olmak” kadar önemli değildir.)
Hakemler için en önemli kural her zaman “HER OYUNU GÖRMEK
İÇİN KONUMDA OLUN” felsefesidir. Kararları % 100 doğru olsa
bile, oyuncular, oyunu net ve kesin olarak görecek bir noktada olup
olmadıklarını sorgulayabilirler.
Son olarak, nazik, tarafsız ve kararlı olmalılardır ve böylece herkes
onlara saygı duymalıdır.
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PUANLAMA KURALLARI
Puanlama kararına itiraz: 9.01 (a)
Sayı Pası: 9.10
Kale Vuruşları: 9.05, 9.06
Kalelerdeki Toplar: 9.14
Sıraya Aykırı Olarak Yapılan Vuruşlar: 9.01 (b) (4), 9.03 (d)
Kutu Skorları: 9.02, 9.03 (b)
Kutu Puanları: Nasıl Kanıtlanır, 9.03 (c)
Çağrılan Oyun: 9.03 (e)
Dokunarak Eleme: 9,07 (h)
Çoğalan / Artan Performans Kayıt Yönergeleri: 9.23
Defansif kayıtsızlık: 9.07 (g)
Temel vuruşların değerini belirleme: 9.06
İkili elemeler: 9.11
Kazanılan çalıştırmalar: 9.16
Hatalar: 9.12
Saha oyuncusunun seçimi: Tanımlar, 9.12 (f) (2)
Yenilen oyun: 9.03 (e)
Oyun sonu vuruşlar: 9.06 (f), 9.06 (g)
Bireysel şampiyonalar, nasıl belirlenir: 9.22
Komisyon Başkanı: Terimlerin Tanımları
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Cetvel Hakemi: 9.01
Sıradan çaba: Terimlerin Açıklamaları
Aşırı Kayma: Terimlerin Tanımları
Geçen toplar: 9.13
Yüzdeler nasıl belirlenir: 9.21
Protesto edilen oyun: 9.01 (b) (3)
Putoutlar/Elemeler: 9.09
Rapor: 9.02, 9.03
İzin verilen koşu sayısı: 9.16
Vuruşlu koşu: 9.04
Fedalar: 9.08
Oyunu bitiren atıcı: 9.19
Sayı vermeme: 9.18
İstatistikler: 9.20
Kale çalmalar: 9.07
Seriler, nasıl belirlenir: 9.22
Strikeout: 9.15
Yedekler: 9.03 (b)
Askıya alınan oyun: 9.01 (b) (3), 9.23 (d)
Üçlü elemeler: 9.11
Sert Atışlar: 9.13
Kazanan ve kaybeden pitcher (atıcı): 9.17
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CETVEL HAKEMİ
9.01 Cetvel Hakemi (Genel Kurallar)
(a) Major Lig maçları ile ilgili olarak Komisyon Başkanı ve Minor
Lig maçları ile ilgili olarak Minor Komisyon Başkanı, her lig
şampiyonası, sezon sonrası veya all-star maçları için bir Cetvel
Hakemi atayacaktır. Cetvel Hakemi , maçı, lig resmi veri toplama
personeline bitişik bir koltukta, ev sahibi kulüp tarafından
belirlenen kalıcı olarak atanmış koltukta, basın kutusundaki bir
pozisyondan gözlemleyecektir. Cetvel Hakemi , bir vurucunun
birinci kaleye ilerlemesinin bir vuruşun veya bir hatanın sonucu
olup olmadığı gibi yargı içeren Kural 9’un uygulanmasına ilişkin
tüm kararları verme yetkisine sahip olacaktır. Hakem, bu tür
kararları önce lig resmi veri toplama personeline ve ikinci olarak
basın kutusu ve yayın kabinindeki personel ve medya personeline
el işaretleriyle veya basın kutusu hoparlör sistemi üzerinden
iletecektir ve bu tür kararları anonsörüne bildirecektir. Kulüp
görevlileri ve oyuncuları da dahil olmak üzere tüm kişilerin, bu
tür kararlarla ilgili olarak Cetvel Hakemini veya ligin resmi veri
toplama ekibini protesto etmesi yasaktır.
Cetvel Hakemi, karar çağrılarıyla ilgili tüm kararları verecektir.
Sahada bir sayı hakeminin kararını gerektiren bir olayın
sonuçlanmasının ardından, resmi sayı görevlisi ilk olarak, oyunun
genel hızına uygun olarak zamanında ve en geç olmamak üzere
bunu yapmak için en iyi çabayı göstererek bir “ön” karar çağrısı
yapacaktır. Bir maçın sona ermesinden veya askıya alınmasından
sonraki 24 saat içinde, Cetvel Hakemi , kendi takdirine bağlı olarak,
bu tür ön kararları “nihai” olarak verecek veya nihai karar olması
için ilk karar çağrısını revize edecektir. Bir Major Lig oyuncusu
veya kulüp, Beyzbol Baş Sorumlusunun, söz konusu oyuncunun
veya kulübün katıldığı bir oyunda yapılan bir Cetvel Hakeminin
nihai karar çağrısını, Komisyon Başkanına yazılı olarak veya 72
içinde onaylanmış elektronik yollarla bildirerek incelemesini
isteyebilir. Beyzbol Baş Sorumlusu, ilgili ve mevcut tüm videolara
erişime sahip olacak ve dikkate almak istediği herhangi bir kanıtı
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değerlendirdikten sonra, Cetvel Hakeminin nihai kararının
açıkça hatalı olduğunu tespit ederse, nihai karar çağrısında bir
değişiklik yapılmasını isteyebilir. Bundan sonra hiçbir yargı kararı
değiştirilmeyecektir. Beyzbol Baş Sorumlusu, bir oyuncunun veya
kulübün tekrar tekrar anlamsız itiraz başvurusunda bulunarak
veya kötü niyetle itiraz sürecini kötüye kullandığını tespit ederse,
bir uyarı yaptıktan sonra kulüp veya oyuncuya makul yaptırımlar
uygulayabilir. Bir Minor Lig oyuncusu veya kulüp, lig kurallarına
uygun olarak komisyon başkanından Cetvel Hakeminin karar
çağrısını gözden geçirmesini isteyebilir.
Hükmen yenilen ve iptal edilen oyunlar da dahil olmak üzere her
maçtan sonra, Cetvel Hakemi , Major Lig maçları ve Komisyon,
Minor Lig maçlarına göre Komisyon Başkanı tarafından belirlenen
bir form üzerine oyunun tarihini, oynandığı yeri, yarışan
kulüpleri ve hakemlerin isimlerini, oyunun tam skorunu ve bu
Kural 9’da belirtilen sisteme göre derlenen bireysel oyuncuların
tüm kayıtlarını içeren bir rapor hazırlayacaktır. Cetvel Hakemi bu
raporu. maç bittikten sonra mümkün olan en kısa sürede Minor
ve Major Lig oyunlarına göre Komisyon Başkanı’na iletecektir.
Cetvel Hakemi , oyun tamamlandıktan sonra veya Kural 7.02,
Kural 4.12 (b) (4) ‘te belirtildiği gibi tamamlanamadığı için
oyun iptal edilen bir oyun haline geldikten sonra, askıya alınmış
herhangi bir oyunun raporunu iletecektir.

K

ural 9.01 (a) Yorum: Cetvel Hakemi , lig tarafından istenirse,
resmi skor raporunu lig ofisi yerine lig istatistikçisine iletecektir.
Bir lig istatistikçisi tarafından tutulan kayıtlarda ve bir Cetvel
Hakeminin kararlarında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda,
Cetvel Hakeminin raporu geçerli olacaktır. Lig istatistikçileri ve
Cetvel Hakemleri, herhangi bir tutarsızlığı çözmek için iş birliği
içinde danışmalıdır.
(b)
(1) Her durumda, Cetvel Hakemi, Kural 9 veya herhangi bir resmi
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beyzbol kuralı ile çelişen bir puanlama kararı vermeyecektir.
Cetvel Hakemi , bu Kural 9’da belirtilen puanlama kurallarına
kesinlikle uyacaktır. Cetvel Hakemi , bir hakemin kararıyla
çelişen herhangi bir karar vermeyecektir. Cetvel Hakemi ,
bu kurallarda özel olarak kapsanmayan herhangi bir noktaya
karar verme yetkisine sahip olacaktır. Komisyon Başkanı Major
Lig ve Minor Lig sayı hakemleri ile ilgili olarak, bu Kural 9’da
belirtilen puanlama kurallarına aykırı olan herhangi bir Cetvel
Hakeminin kararını değiştirecektir. Bu tür hatalı puanlama
kararının bir sonucu olarak düzeltilmesi gereken herhangi bir
durumu düzeltmek için gerekli olabilecek işlemleri yapacaktır.
(2) Takımlar, üç kişi görevden elenmeden önce yer değiştirirse,
Cetvel Hakemi , hatayı derhal baş hakeme bildirecektir.
(3) Oyun askıya alınırsa, Cetvel Hakemi , puan, out olanların
sayısı, koşucuların pozisyonu, vurucunun ball ve strike sayısı,
her iki takımın line-up’ları ve her takımda oyundan çıkarılan
oyuncular, dahil olmak üzere, askıya alınma anında tam
durumu not edecektir.

K

ural 9.01 (b) (3) Yorum: Askıya alınmış bir oyunun, askıya
alınma anında mevcut olanla tamamen aynı durumda devam
etmesi önemlidir.
(4) Cetvel Hakemi , herhangi bir hakemin veya iki takımın
herhangi bir üyesinin dikkatini bir oyuncunun sıraya uymadan
vuruş yaptığına çekmeyecektir.
(c) Cetvel Hakemi, Major ve Minor Ligi sayı hakemleri
için makamının saygınlığına ve haysiyetine hak kazanan
Komisyon Başkanı tarafından tam koruma bahşedilen resmi
bir temsilcidir. Cetvel Hakemi , Cetvel Hakemi görevlerinin
yerine getirilmesi sırasında veya bunun sonucunda herhangi
bir teknik direktör, oyuncu, kulüp çalışanı, kulüp görevlisi veya
medya personeli tarafından ifade edilen her türlü aşağılamayı
uygun lig görevlisine bildirecektir.
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9.02 Cetvel Hakemi Raporu
Cetvel Hakemi tarafından hazırlanan resmi skor raporu, lig
tarafından belirlenen bir formda olacak ve şunları içerecektir:
(a) Her vurucu ve koşucu için aşağıdaki kayıtlar olur:
(1) Vuruşta kaldığı süre, aşağıdaki durumlar hariç:
(A) Feda buntı (sacrifice bunt) veya havadan vurulan
feda vuruşu (sacrifice fly ball) yaptığında
(B) Dört ball sonunda birinci kale verildiğinde;
(C) Hit by pitch olduğunda; veya
(D) Engelleme nedeniyle birinci kale verildiğinde;
(2) Sayı koşularının adeti;
(3) Güvenli vuruşların sayısı;
(4) Vuruş yapılan koşu sayısı;
(5) İki-kale vuruşları;
(6) Üç-kale vuruşları;
(7) Home run;
(8) Güvenli vuruşlara dayalı toplam kaleler;
(9) Kale çalmalar;
(10) Feda buntları (sacrifice bunt);
(11) Havadan vurulan feda vuruşu (sacrifice fly ball);
(12) Toplam 4 ball’dan kale yürüme (bases on balls) sayısı
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(13) Her kasıtlı base on balls’un (birinci kaleye ilerleme) ayrı
listesi;
(14) Atılan hit by pitch sayısı;
(15) Müdahale veya engelleme için ilk kalede ödül alma sayısı;
(16) Strike’ın dışarı çıkması;
(17) Yerden gelen topla force double plays (force out ile
yapılan iki eleme) ve reverse-force double plays (ilki force out
olan, ikincisi ise birinci force out’tan dolayı force’un ortadan
üzerinden kalktığı koşucunun out olması) yapılması

K

ural 9.02 (a) (17) Yorum: Cetvel Hakemi, önceki bir koşucunun
müdahalesi nedeniyle vurucu oyun dışı (out) olursa, yerden
gelen topla yapılan double play (ikili eleme) ile suçlamamalıdır.
(18) Kale çalarken elenme sayısı.
(b) Her saha oyuncusu için aşağıdaki kayıtlar:
(1) Putout (Eleme) sayısı;
(2) Asist sayısı;
(3) Hata sayısı;
(4) İkili eleme sayısı; ve
(5) Üçlü eleme sayısı.
(c) Her pitcher (atıcı) için aşağıdaki kayıtlar:
(1) Atış yapılan inning sayısı;
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K

ural 9.02 (c) (1) Yorum: Oynanılan inning’leri hesaplarken,
Cetvel Hakemi her bir elemeyi bir inning’in ⅓’ü olarak
sayacaktır. Örneğin, bir başlangıç pitcher (atıcı)ı altıncı inning’de
bir elemesi varken değiştirilirse,Cetvel Hakemi o pitcher (atıcı)a 5⅓
inning verecektir. Eğer bir başlangıç pitcher (atıcı)ı altıncı inning’de
sıfır elemesi varken değiştirilirse, Cetvel Hakemi o pitcher (atıcı)
a 5 inning verecektir ve o pitcher (atıcı)ın altıncı inning’de____
vurucularla karşılaştığını belirterek karşılaştığı vurucuların sayısını
not edecektir. Eğer bir yedek pitcher (atıcı) 2 vurucuyu elerse ve
değiştirilirse, Cetvel Hakemi o pitcher (atıcı)a ⅔ inning verir. Eğer
bir yedek pitcher(atıcı) oyuna girer ve takımı, bir out ile sonuçlanan
başarılı bir itiraz oyunu başlatırsa, Cetvel Hakemi böyle bir pitcher
(atıcı)a ⅓ inning verecektir.
(2) Karşılaşılan toplam vurucu sayısı;
(3) Kural 9.02 (a) (1) ‘e göre hesaplanan, pitcher (atıcı)a karşı
resmi olarak vuruşta olan vurucuların sayısı;
(4) İzin verilen isabet sayısı;
(5) İzin verilen koşu sayısı;
(6) İzin verilen kazanılan koşu sayısı;
(7) İzin verilen home run sayısı;
(8) İzin verilen feda vuruşlarının (bunt) sayısı;
(9) İzin verilen havadan vurulan feda vuruşlarının (sacrifice
fly) sayısı;
(10) İzin verilen bases on balls (birinci kaleye ilerleme) sayısı;
(11) Müsaade edilen kasıtlı bases on balls (birinci kaleye
ilerleme) ayrı olarak listelenmesi;
(12) Hit by pitch ile yürüyen vurucu sayısı;
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(13) Strikeout sayısı;
(14) Sert atışların (wild pitch) sayısı; ve
(15) Balk sayısı.
(d) Aşağıdaki ek veriler:
(1) Kazanan pitcher (atıcı)ın adı;
(2) Kaybeden pitcher (atıcı)ın adı;
(3) Her takım için başlangıç pitcher (atıcı)ın ve bitiş pitcher
(atıcı)ın isimleri; ve
(4) Varsa, save’i olan pitcher’ın (kazanan takımda oyunu
tamamlayan yedek pitcher’a verilen istatistik.)
(e) Her catcher (tutucu) tarafından izin verilen passed ball
(catcher’ın tutamadığı top) sayısı.
(f) İkili ve üçlü elemelere katılan oyuncuların adı.

K

ural 9.02 (f) Yorum: Örneğin, bir cetvel hakemi şunu not eder:
“İkili Eleme — Yusuf, Cem ve Mert (2). Üçlü Eleme— Yusuf and
Mert. “
(g) Her takımın kalede bıraktığı koşucu sayısı. Bu toplam, herhangi
bir şekilde kalede yer alan ve puan almayan ve oyundan atılmayan
tüm koşucuları içerecektir. Cetvel hakemi, bu toplamda, topun
başka bir koşucunun üçüncü out için müsabakadan ayrılmasına
neden olan bir vurucuyu dahil edecektir.
(h) Kaleler doluyken home run yapan vurucuların isimleri.
(i) Maç son yarı devrede(son inningde) kazanılmışsa, galibiyet
koşusu puanlandığında out olanların sayısı.
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(j) Her takım için inninglerde aldıkları sayılar.
(k) Bu sırada listelenen hakemlerin isimleri: ana kale hakemi,
birinci kale hakemi, ikinci kale hakemi, üçüncü kale hakemi, sol
dış saha saha hakemi (varsa) ve sağ dış saha hakemi (varsa).
(l) Hava durumu, ışık arızası veya oyunun hareketiyle ilgili
olmayan teknolojik arıza nedeniyle gecikmelerin düşülmesiyle
oyunu oynamak için gereken süre.

K

ural 9.02 (l) Yorum: Bir oyuncunun, teknik direktörün,
antrenörün veya hakemin sakatlanmasıyla katılım gecikmesi,
oyunun hesaplama süresinde sayılacaktır.
(m) Ev sahibi kulüp tarafından sağlanan resmi katılım.

9.03 Cetvel(İstatistik) Raporu (Ek Kurallar)
(a) Cetveli derlerken, cetvel hakemi, her oyuncunun ismini ve saha
pozisyonunu veya pozisyonlarını, oyuncunun vuruş sırasına göre
listeleyecektir veya oyun, oyuncu vuruşa gelmeden önce biterse
vuruş yapacaktır.

K

ural 9.03 (a) Yorum: Bir oyuncu başka bir saha oyuncusu ile
pozisyon değiştirmediğinde ancak belirli bir vurucu için farklı bir
noktaya yerleştirildiğinde (örneğin, ikinci kale oyuncusu dört kişilik
bir dış saha oluşturmak için dış sahaya giderse veya eğer üçüncü kale,
shortstop ve ikinci kale arasındaki bir pozisyona hareket ederse),
cetvel hakemi bunu yeni bir pozisyon olarak listelememelidir.
(b) Cetvel hakemi, oyuna yedek bir vurucu veya yedek koşucu
olarak giren herhangi bir oyuncuyu, bu oyuncunun daha sonra
oyuna devam edip etmediğine bakılmaksızın, vuruş sırasına göre
atıfta bulunacak özel bir sembolle belirtecektir. Yedek vurucuların
kaydı, yedek vurucunun ne yaptığını tanımlayacaktır. Yedek
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vurucuların ve koşucuların kayıtları, adı açıklanmış, ancak oyuna
girmeden önce başka bir yedek yerine oyundan çıkarılan herhangi
bir yedek oyuncunun adını içerecektir. Böyle bir ikinci yedek
oyuncu, ilk ilan edilen yedek oyuncu için vuruş veya koşma olarak
kaydedilecektir.

K

ural 9.03 (b) Yorum: Yedek vuruşlar için semboller olarak
küçük harfler önerilir ve yedek koşucular için semboller
olarak rakamlar önerilir. Örneğin, cetvel hakemi aşağıdaki gibi
not alabilir: “a- Üçüncü devrede Mehmet single (vurucunun hiçbir
hata yapmadan veya herhangi bir kale koşucusunu elenmesine
neden olmadan 1. kaleye ulaşması durumu) yaptı; b-Altıncı
devrede Alihan fly out yaptı; c- Yedinci devrede Fatih için zorunlu
koşu; d-Dokuzuncu devrede Mikail için ground out (yerden gelen
topu saha oyuncusunun tutup birinci kaleye ulaştırmasıyla eleme
yapılması) yaptı; 1- Dokuzuncu devrede Talha yerine Cenk girdi. “
Bir yedek oyuncunun adı açıklanırsa ancak yedek, oyuna girmeden
önce başka bir yedek oyuncu için çıkarılırsa, cetvel hakemi raporda
yedeği, aşağıdaki gibi kaydedecektir: “Yedinci devrede Ömer’in
yerine e-Anons edildi.”
(c) Cetvel Nasıl Eşitlenir
Takımın vuruş sürelerinin, alınan birinci kaleye ilerleme,hit by
pitch, feda bantları, veda vuruşları ve müdahale veya engelleme
sonucu birinci kale ile ödüllendirilen vurucu sayısı bu takımın
toplam koşu, kaleden ayrılan oyuncu sayısı ve karşı takımın eleme
sayısına eşit olduğunda cetvel eşitlenir.
(d) Bir Oyuncu Sıraya Uymadan Vuruş Yaptığında:
Bir oyuncu sıra dışı vuruşlar yaptığında ve elendiğinde ve top
bir sonraki vurucuya atılmadan önce sıraya uygun vurucu
çağrıldığında, Cetvel Hakemi, sıraya uygun vurucuyu bir vuruşa
geçme sayısı (time at bat) ile yükümlendirip ve doğru vuruş
sırasına uyulmuş gibi aynı şekilde putout’u ve tüm asistleri
sayacaktır. Sıraya uymayan bir vurucu koşucu olursa ve sıraya
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uygun vurucu, atışta sırasını kaçırdığı için çağrılırsa, Cetvel
Hakemi, sıraya uygun vurucuyu bir vuruşa geçme sayısı (time
at bat) ile yükümlendirecek, putout’u catcher (tutucu)a verecek
ve sıraya uygun olmayan vurucunun kaleye güvenli gelmesiyle
alakalı her şeyi görmezden gelecektir. Sırayla birden fazla vurucu
vuruş yaparsa, Cetvel Hakemi, uygun sırayla ilk vuruşunu kaçıran
oyuncunun veya oyuncuların vuruş sırasını atlayarak tüm oyunları
olduğu gibi puanlayacaktır.
(e) İptal Edilen ve Hükmen Mağlup Olunan Oyunlar
(1) Kural 7.01’de tanımlandığı gibi, bir resmi oyun iptal edilirse,
Cetvel Hakemi, oyunun bittiği ana kadarki tüm bireysel ve
takım eylemlerinin kaydını dahil edecektir. Maç berabere
maç ise, Cetvel Hakemi kazanan veya kaybeden pitcher (atıcı)
girmeyecektir.
(2) Resmi bir oyun teslim olunarak kaybedilirse, Cetvel
Hakemi, hükmen mağlup olma anına kadar tüm bireysel ve
takım eylemlerinin kaydını dahil edecektir. Hükmen mağlup
olarak kazanan takım, hükmen mağlup olma anında önde
ise, Cetvel Hakemi, oyun forfeit anında iptal edilmiş olsaydı,
kazanan ve kaybeden pitcher (atıcı)lar olarak nitelendirilecek
oyuncuları kazanan ve kaybeden pitcher (atıcı)lar olarak
girecektir. Hükmen galibiyetle kazanan takım gerideyse
veya forfeit anında skor eşitse, Cetvel Hakemi kazanan veya
kaybeden pitcher (atıcı) girmeyecektir. Oyun resmi oyun haline
gelmeden önce hükmen kaybedilirse/forfeited olursa,Cetvel
Hakemi kayıt tutmaz ve sadece forfeit gerçeğini rapor eder.

K

ural 9.03 (e) Yorum: Cetvel Hakemi, kural gereği, oyunun
hükmen kaybedildiği noktada sahadaki sonuçlara bakılmaksızın.
kaybedilen bir maçın skorunun 9’a 0 olduğunu dikkate almayacaktır
(bkz. 2.00 (Hükmen Kaybedilen/Forfeited Oyun)).
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9.04 RBI (Runs Batted In) (Vuruşla takım arkadaşına sayı
aldırmak)
Bir koşu, bu Kural 9.04’te belirtildiği gibi, vuruştaki hareketi bir veya
daha fazla koşunun sayı yapmasına neden olan bir vurucuya verilen
bir istatistiktir.
(a) Cetvel Hakemi, sayı olan her koşu için vuruş yapan oyuncuyu
ödüllendirecektir.
(1) Kural 9.04 (b) geçerli olmadığı sürece, bir hatadan yardım
almadan ve vurucunun güvenli vuruşuyla (vurucunun home
run yapması dahil), feda bunt’ı, feda vuruşu, saha içi eleme
veya saha oyuncusunun seçimi ile başlattığı bir oyunun parçası
olursa;
(2) Vurucunun kaleleri dolu bir koşucu olması nedeniyle (base
on balls nedeniyle, bir topla temas edildiğinde veya müdahale
veya engellemeden dolayı birinci kale verildiğinde) veya
(3) İki out olmadan önce, üçüncü kalede olan koşucunun
normalde sayı yapacağı bir oyunda hata yapıldığında.
(b) Cetvel Hakemi, vuruş yapılan bir koşuya kredi vermeyecektir.
(1) Vurucu force double play(force out ile yapılan iki eleme)
veya reverse-force double play’e girdiğinde; veya
(2) Bir saha oyuncusu hata ile suçlanır çünkü birinci kalede
force double play’i tamamlayacak olan hatalı bir atış yapar.
(c) Cetvel Hakeminin kararı, bir saha oyuncusu topu tuttuğunda
veya yanlış bir kaleye attığında sayı yapan bir koşu için puan verilip
verilmeyeceğini belirlemelidir. Normalde, koşucu devam ederse,
Cetvel Hakemi, RBI ile ödüllendirmelidir; koşucu yanlış oyunu
fark ettiğinde durur ve tekrar kalkış yaparsa, Cetvel Hakemi, bir
saha oyuncusunun seçimine göre skoru hesaplamalıdır.
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9.05 Kale Vuruşları
Kale vuruşu, Kural 9.05’te belirtildiği gibi, bu tür bir vurucu güvenli
bir şekilde kaleye ulaştığında vurucuya verilen bir istatistiktir.
(a) Cetvel Hakemi, aşağıdaki durumlarda vurucuya kale vuruşu
verecektir:
(1) Vurucu, yere yerleşen, bir saha oyuncusu tarafından
dokunulmadan önce bir çite dokunan veya bir çiti temizleyen
fair bir topa güvenli bir şekilde birinci kaleye (veya sonraki
herhangi bir kaleye) ulaşır;
(2) Vurucu, fair topa bir kuvvetle veya yavaş bir şekilde vurulur
ki topla oyun yapmaya çalışan herhangi bir saha oyuncusunun
bunu yapma şansı olmazken birinci kaleye güvenli bir şekilde
ulaştığında,;

K

ural 9.05 (a) (2) Yorum: Cetvel Hakemi, topu kontrol etmeye
çalışan saha oyuncusu bir oyun yapamazsa, bu tür bir saha
oyuncusu topu başka bir saha oyuncusundan saptırırsa veya
koşucuyu eleyebilecek başka bir saha oyuncusunun önünü keserse
bile, bir vuruş kredisi verecektir.
(3) Vurucu, normal olmayan bir şekilde bir saha oyuncusu
sıradan bir çabayla topu kontrol edemeyecek şekilde seken
fair bir top ile güvenli bir şekilde birinci kaleye ulaşır veya bir
saha oyuncusu tarafından dokunulmadan önce pitcher (atıcı)
plakasına veya herhangi bir kaleye (ana kale dahil) temas
eder ve bir saha oyuncusu sıradan bir çabayla topu kontrol
edemeyecek şekilde sekerse;
(4) Vurucu, bir saha oyuncusu tarafından dokunulmamış ve
topun dış sahaya ulaştığında fair bir bölgede bulunan fair bir
top üzerinde güvenli bir şekilde birinci kaleye ulaşırsa, cetvel
hakeminin değerlendirmesine göre top normal bir çabayla
yakalanamayacağı sürece;
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(5) Bir saha oyuncusu tarafından dokunulmamış fair bir top bir
koşucuya veya bir hakeme dokunursa, koşucu iç sahadaki uçan
top (infield fly) tarafından dokunulduğu için çağrılmadıkça,
bu durumda Cetvel Hakemi vuruşu saymayacaktır; veya
(6) Bir saha oyuncusu başarısız bir şekilde önceki koşucuyu
elemeye çalışır ve Cetvel Hakeminin değerlendirmesine göre,
vurucu birinci kalede sıradan bir çabayla dışarı atılamazdı ise.

K

ural 9.05 (a) Yorum: Kural 9.05 (a) ‘yı uygularken, Cetvel
Hakemi, her zaman vurucu lehine davranacaktır. Cetvel
Hakeminin izleyeceği güvenli yol, bir topun olağanüstü iyi bir şekilde
tutulmasının bir putout/eleme ile sonuçlanamaması durumunda
vuruşu saymaktır.
(b) Cetvel Hakemi, aşağıdaki durumlarda bir kale vuruşu
vermeyecektir:
(1) Koşucu vurulan bir top yüzünden forced out ((kaleye
basarak elenme) olursa veya bir vuruş hatası dışında forced
out olacaksa;
(2) Vurucu topa güvenli bir şekilde vurur ve vurucunun
koşucu olması nedeniyle ilerlemeye zorlanan bir koşucu, bu
koşucunun ilerlediği ilk kaleye dokunamazsa oyun dışı(out)
olur. Cetvel Hakemi, vurucuyu bir vuruşa geçme sayısı ve ıska
(a time at bat but no hit) ile sorumlu tutacaktır.;
(3) Pitcher (atıcı), catcher (tutucu) veya herhangi bir saha
oyuncusu, vurulan bir topu kontrol eder ve bir kale ilerletmeye
veya orijinal kalesine geri dönmeye çalışan veya bir saha hatası
haricinde bu koşucuyu sıradan bir çabayla eleyebilecek olan
bir önceki koşucuyu eler. Cetvel Hakemi, vurucuyu bir vuruşa
geçme sayısı ve ıska (a time at bat but no hit) ile sorumlu
tutacaktır.
(4) Saha oyuncusu, önceki bir koşucuyu eleme girişiminde
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başarısız olursa ve cetvel hakeminin kanaatine göre, vurucu ilk
kalede elenebilirdi şeklinde karar verilirse; veya

K

ural 9.05 (b) Yorum: Kural 9.05 (b), saha oyuncusu birinci
kalede eleme yapmaya başlamadan önce yalnızca başka bir
kaleye bakarsa veya ona doğru hareket ederse uygulanmaz.
(5) Vuruş yapılan bir topu sahaya atmaya çalışan bir saha
oyuncusu müdahale için çağrılır, cetvel hakeminin kanaatine
göre müdahale olmasaydı, vurucu güvende olurdu şeklinde
karar verilirse;

9.06 Kale Vuruşlarının Değerini Belirleme
Cetvel Hakemi, aşağıdaki gibi bir hata veya eleme sonucu olmadığında
tek kalelik vuruş, iki kalelik vuruş, üç kalelik vuruş veya home run
olarak bir kale vuruşu puanlayacaktır:
(a) Kural 9.06 (b) ve 9.06 (c) hükümlerine tabi olarak, vurucu
birinci kalede durursa bu tek kalelik bir vuruştur; vurucu ikinci
kalede durursa iki kalelik bir vuruşutur, vurucu üçüncü kalede
durursa üç kalelik bir vuruş; ve eğer vurucu tüm kalelere dokunur
ve sayı alırsa, bu bir home run olur.
(b) Bir veya daha fazla koşucu kalesindeyken, vurucu, güvenli bir
vuruşla birden fazla kaleye ilerlediğinde ve savunma ekibi, önceki
bir koşucuyu eleme girişiminde bulunduğunda, cetvel hakemi,
iki kalelik vuruş mu yoksa üç kalelik vuruş mu, ya da vurucunun
saha oyuncusunun seçimine göre olan ilk kalenin ötesine geçip
geçmediğini, vurucunun bir sayı yapıp yapmadığını belirleyecektir.

K

ural 9.06 Yorum: Cetvel Hakemi, önceki koşucu ana kalede
elendiğinde ya da bir hata sonucu out olduğunda, vurucuya
üç kalelik vuruş vermeyecektir. Cetvel Hakemi, birinci kaleden
ilerlemeye çalışan önceki koşucu üçüncü kalede elendiğinde ya
da bir hata sonucu out olduğunda, vurucuya iki kalelik vuruşu
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vermeyecektir. Ancak, Cetvel Hakemi, yukarıdakiler haricinde,
önceki koşucu tarafından ilerletilen kale sayısı ile kale vuruşlarının
değerini belirlemeyecektir. Vurucu, önceki koşucu bir kale ilerlese ya
da hiç kale ilerlemese bile iki kalelik vuruşa hak kazanabilir; vurucu,
ikinci kaleye ulaşmasına ve önceki koşucu iki kale ilerlemesine
rağmen yalnızca tek kalelik vuruşa hak kazanabilir. Örneğin:
(1) Birinci kalede koşucu varken vurucu, koşucuyu elemek
için başarısız bir girişimle üçüncü kaleye fırlatan sağ saha
oyuncusuna vurur. Vurucu ikinci kaleyi alır. Cetvel Hakemi,
vurucuya tek kalelik vuruş verecektir.
(2) İkinci kalede koşucu varken vurucu fair bir topa
havadan gideceği şekilde vurur. Koşucu topun yakalanıp
yakalanmadığını belirlemek için bekler ve sonra vurucu ikinci
kaleyi alırken sadece üçüncü kaleye ilerler. Cetvel Hakemi,
vurucuya iki kalelik vuruş verecektir.
(3) Üçüncü kalede koşucu varken vurucu fair topu yükseğe
vurur. Koşucu öne geçer, ardından topun yakalanacağını
düşünerek dokunmak için geri koşar. Top güvenli bir şekilde
düşer, ancak vurucu ikinci sırada olmasına rağmen koşucu sayı
alamaz. Cetvel Hakemi, vurucuya iki kalelik vuruş verecektir.
(c) Vurucu kayarak iki kalelik veya üç kalelik vuruş yapmaya
çalıştığında, ilerlediği son kaleyi tutmalıdır. Eğer vurucu
fazla kayar ve güvenli bir şekilde kaleye geri dönmeden önce
dokunarak elenirse, yalnızca güvenli bir şekilde ulaştığı kale
kadar ödüllendirilecektir. Bir vurucu ikinci kalenin dışına
kayarsa ve dokunularak elenirse, Cetvel Hakemi onu tek
kalelik vuruşla ödüllendirecektir; Vurucu üçüncü kalenin
dışına kayarsa ve dokunularak elenirse, Cetvel Hakemi onu iki
kalelik vuruş ile ödüllendirecektir.

K

ural 9.06 (c) Yorum: Vurucu ikinci veya üçüncü kaleyi geçerse ve
geri dönmeye çalışırken dokunularak elenirse, Cetvel Hakemi,
vurucuya dokunduğu son kaleyi verecektir. Bir vurucu ayakları
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üzerinde bu kaleye ulaştıktan sonra ikinci kaleyi geçerse, geri
dönmeye çalışır ve dokunularak elenirse, Cetvel Hakemi, vurucuyu
iki kalelik vuruş ile ödüllendirecektir. Bir vurucu ayakları üzerinde bu
kaleye ulaştıktan sonra üçüncü kaleyi geçerse, geri dönmeye çalışırsa
ve dokunularak elenirse, Cetvel Hakemi, vurucuyu üç kalelik vuruş
ile ödüllendirecektir.
(d) Vurucu, güvenli bir vuruş yaptıktan sonra, kaleye dokunamadığı
için oyun dışı (out) olduğunda, vurucunun güvenli bir şekilde
ulaştığı son kale, Cetvel Hakeminin kendisini bir kalelik, iki
kalelik veya üç kalelik vuruşla ödüllendirip ödüllendirmeyeceğini
belirleyecektir. Ana kaleyi kaçıran bir vurucu oyun dışı (out)
olursa, Cetvel Hakemi onu üç kalelik vuruşla ödüllendirecektir. Bir
vurucu üçüncü kaleyi kaçırdığı için oyun dışı (out) olursa, Cetvel
Hakemi onu iki kalelik vuruşla ödüllendirecektir. Bir vurucu ikinci
kaleyi kaçırdığı için oyun dışı (out) olursa, Cetvel Hakemi onu tek
kalelik vuruşla ödüllendirecektir. Vurucu ilk kaleyi kaçırdığı için
oyun dışı (out) olursa, Cetvel Hakemi onu bir vuruşa geçme sayısı
ve ıska (a time at bat, but no hit) ile yükümlendirecek.
(e) Bir vurucu koşucu, Kural 5.06 (b) (4) veya 6.01 (h) hükümlerine
göre iki kale, üç kale veya bir home run ile ödüllendirildiğinde,
Cetvel Hakemi, vurucuya duruma göre, iki kalelik vuruş, üç kalelik
vuruş veya home run verecektir.
(f) Kural 9.06 (g) hükümlerine tabi olarak, bir vurucu, takımını
öne geçirmek için gereken sayı kadar koşu yapan güvenli bir
vuruşla oyunu bitirdiğinde, Cetvel Hakemi, böyle bir vurucuyu,
sayı alan koşucunun ilerlediği kale kadar ödüllendirecektir
yalnızca sonrasında vurucu, sayı alan koşucunun ilerlediği kale
kadar koşarken elenirse.

K

ural 9.06 (f) Yorum: Cetvel Hakemi, Kural 5.05 ve 5.06 (b) (4)
‘ün çeşitli hükümlerine göre “otomatik” ekstra kale vuruşuyla
ödüllendirildiği için vurucuya teorik olarak daha fazla kale hakkı
verildiğinde bile bu kuralı uygulayacaktır.
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Oyunu kazanan koşu aynı oyunda birkaç dakika önce yapılmış olunsa
bile, Cetvel Hakemi vurucuyu oyunun doğal akışı içinde dokunulan
kale ile ödüllendirecektir. Örneğin, dokuzuncu devrenin sonunda
skor ikinci kalede bir koşucu varken eşittir ve vurucu, kale vuruşu
için topu dış sahaya vurur. Koşucu, vurucu ilk kaleye dokunduktan ve
ikinci kaleye devam ettikten sonra, vurucu ikinci kaleye ulaşmadan
kısa bir süre önce sayı yapar. Vurucu ikinci kaleye ulaşırsa, Cetvel
Hakemi, vurucuyu iki kalelik vuruşla ödüllendirecektir.
(g) Vurucu, oyun alanı dışında home-run ile oyunu bitirdiğinde,
vurucu ve kaledeki herhangi bir koşucu sayı yapmaya hak kazanır.

9.07 Çalınan Kaleler (SB) ve Kale Çalarken Elenme (CS)
Cetvel Hakemi, koşucu bir kaleyi herhangi bir vuruş, eleme, hata,
force-out(kaleye basarak eleme), saha oyuncusunun seçimi, pas sed
ball (catcher’ın tutamadığı top), sert atış (wild pitch) veya balk ile
yardım almadan ilerlettiğinde, çalınan kaleyi koşucuya verecektir.
Devamında:
(a) Bir koşucu sonraki kale için başladığında, pitcher (atıcı)
topu elinden çıkarmadan ve normal olarak sert atış (wild throw)
veya passed ball (catcher’ın tutamadığı top) ile sonuçlanmadan
önce, Cetvel Hakemi koşucuya çalıntı kaleyi verecektir ve yanlış
oynamanın bir sonucu olarak, çalan koşucu fazladan bir kale
ilerlemedikçe veya başka bir koşucu da ilermedikçe, ki bu durumda
Cetvel Hakemi, çalınan kalenin yanı sıra sert atışı(wild throw)
veya passed ball (catcher’ın tutamadığı top)’ı değerlendirecektir,
yanlış oynama ile hükümlü tutmayacaktır.
(b) Bir koşucu çalmaya çalıştığında ve catcher (tutucu), atışı
aldıktan sonra çalınan kaleyi önlemeye çalışırken sert atış(wild
throw) yaptığında, Cetvel Hakemi koşucuya bir çalınan kale
ödülü verecektir. Cetvel Hakemi, sert atışın(wild throw), çalan
koşucunun bir veya daha fazla ekstra kale ilerlemesine veya başka
bir koşucunun ilerlemesine izin vermediği sürece, ki bu durumda
Cetvel Hakemi, koşucuya çalınan kaleyi verecek ve catcher (tutucu)
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a bir hata çağrısı yapacaktır, bir hata ile hükümlendirmeyecektir.
(c) Bir koşucu, kaleyi çalmaya çalışırken veya kaleye pick-off
(geriye doğru koşan oyuncuya atış yapma) yapıldıktan sonra
sıkıştırmaya girerse (run-down play) ve elenmekten kurtulursa
ve bir hata yardımı olmadan bir sonraki kaleye ilerlerse, Cetvel
Hakemi, koşucuyu bir çalınan kale ile ödüllendirecektir. Başka
bir koşucu da oyunda ilerlerse, Cetvel Hakemi her iki koşucuyu
bir çalınan kale ile ödüllendirecektir. Bir koşucu ilerlerken kale
çalmaya çalışan başka bir koşucu sıkıştırma oyununda (run-down
play) elenmekten kurtulursa ilk başta işgal ettiği kaleye güvenli
bir şekilde geri dönerse, Cetvel Hakemi, ilerleyen koşucuyu bir
çalınan kale ile ödüllendirir.
(d) Bir çift veya üçlü çalma teşebbüsünde bulunulduğunda ve bir
koşucu kaleye ulaşmadan ve onu tutmadan dışarı atıldığında, bu
tür bir koşucu çalmaya çalışıyorsa, başka hiçbir koşucu çalınan bir
üs ile ödüllendirmeyecektir.
(e) Bir koşucu, o kaleye dönmeye veya bir sonraki kaleye ilerlemeye
çalışırken, bir kalenin üzerinden geçtikten sonra dokunularak
elendiğinde, Cetvel Hakemi bu koşucuya çalıntı bir kale ile kredi
vermeyecektir.
(f) Yazı hakeminin kararına göre, çalmaya çalışan bir koşucu
ıskalanmış bir atış nedeniyle kalede kaldığında(safe verildiğinde),
Cetvel Hakemi çalınan bir kaleyi ödüllendirmeyecektir. Cetvel
Hakemi, atışı yapan saha oyuncusunu asist ile ödüllendirecek,
saha oyuncusuna bir hata uygulayacak ve koşucuyu “caught
stealing(kale çalarken elenme)” ile ödüllendirecektir.
(g) Cetvel Hakemi, bir koşucu yalnızca savunma takımı
koşucusunun ilerlemesine kayıtsız kalıp ilerlediğinde, çalınan bir
kaleyi puanlamayacaktır. Cetvel Hakemi, böyle bir oyunu saha
oyuncusunun seçimi gibi puanlayacaktır.

K

ural 9.07 (g) Yorum: Sayı görevlisi, savunma takımında bir
koşucunun ilerlemesine kayıtsız olup olmadığına karar verirken,
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oyunun vuruş ve skoru dahil olmak üzere koşulların bütünlüğünü,
savunma takımının koşucuyu oyunda tutup tutmadığını dikkate
alacaktır.
Örneğin, birinci ve üçüncü kalede koşucularla birlikte, Cetvel
Hakemi, normal olarak, birinci sıradaki koşucu ikinciye ilerlediğinde
çalınan bir kale kredisi vermelidir; Cetvel Hakemi, savunma ekibinin,
örneğin, bir lige veya kariyer rekoruna veya lig istatistik unvanına
yaklaşan bir koşucunun ilerlemesini savunamaması durumunda,
savunma ekibinin çalınan bir kale için bir koşucu kredisini kabul
edilemez bir şekilde reddetmeye çalıştığı sonucuna varabilir.
(h) Cetvel Hakemi, bir koşucu oyun dışı bırakılırsa veya bu tür
bir koşucu, hatasız oyunla oyundan çıkarılırsa, bir koşucuyu
“caught stealing(kale çalarken elenme)” olmuş sayacaktır. Böyle
bir koşucu:
(1) Çalmaya çalıştığında;
(2) İlerlemeye çalıştığında (bir sonraki kaleye doğru herhangi
bir hareket ilerleme girişimi olarak kabul edilecektir); veya
(3) Çalarken aşırı bir kayma meydana geldiğinde.

K

ural 9.07 (h) Yorum: Vurulan bir topun catcher (tutucu)dan
sıyrıldığı ve koşucunun ilerlemeye çalışırken oyun dışı olduğu
durumlarda, Cetvel Hakemi herhangi bir “caught stealing” cezası
vermeyecektir. Cetvel Hakemi, bir koşucuya balk nedeniyle bir kale
verildiğinde veya vurucunun müdahalesi nedeniyle bir koşucu oyun
dışı olduğunda yakalanan herhangi bir caught stealing vermeyecektir.
Cetvel Hakemi, bir koşucu güvenli bir koşucu olsaydı çalınan bir
kale ile ödüllendirilmeyecekse (örneğin, bir catcher (tutucu), koşucu
bir topun ardından ilerlemeye çalıştıktan sonra koşucuyu dışarı
attığında, yakalanan bir çalma ile bir koşucuya ceza vermez).
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9.08 Fedalar
Cetvel Hakemi:
(a) İki out olmadan önce, vurucu bunt ile bir ya da daha fazla
koşucuyu ilerlettiğinde ve birinci kalede out olduğunda ya da
Cetvel Hakeminin kararına göre vurucu sırf kale vuruşu için
bunt vurmadığı ve koşucuyu/koşucuları ilerletmek amacıyla
birinci kaleye gitme şansını feda etmediği sürece, ki bu durumda
Cetvel Hakemi vurucuyu vuruşa geçme sayısı (time at bat) ile
yükümlendirecektir, savunma hatası dışında elenmiş olması
gerektiğinde, feda vuruşunu (bunt) sayacaktır.

K

ural 9.08 (a) Yorum: Vurucunun bir koşucuyu ilerletmek
amacıyla birinci kaleye ulaşmak için kendi şansını feda edip
etmediğini belirlerken, Cetvel Hakemi, vurucuya şüphenin avantajını
verecektir. Cetvel Hakemi, vuruş, outların sayısı ve skor dahil olmak
üzere, vuruştaki koşulların bütünlüğünü değerlendirecektir.
(b) İki out olmadan önce, savunma oyuncuları, bir kale
ilerleyen bir önceki koşucuyu elemek için başarısız bir girişimde
bulunarak hatasız bunt vurulan topu tuttuğunda, bunt’ı önceki
koşucunun eleme girişimi başarısız olmadığı sürece ve Cetvel
Hakeminin kararına göre olağan çaba birinci kaledeki vurucuyu
eleyemediğinde, ki bu durumda vurucu feda ile değil tek vuruşluk
kale ile ödüllendirilecektir, feda vuruşunu(sacrifice bunt)
sayacaktır.
(c) Herhangi bir koşucu, bir sayıyla bir kale ilerletmeye
çalışırken ya da bir saha hatası haricinde, dışarı atıldığında bunt’ı
puanlamayacaktır, bu durumda Cetvel Hakemi, vurucuyu vuruşa
geçme sayısı (time at bat) ile yükümlendirecektir.
(d) Vurucu, iki out olmadan önce, bir dış saha oyuncusu tarafından
kontrol edilen bir topa veya dış sahada fair veya faul bölgede koşan
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bir iç saha oyuncusu tarafından kontrol edilen bir topa çarptığında,
havadan vurulan feda vuruşu (sacrifice fly) olur:
(1) yakalanır ve bir koşucu yakalamadan sonra sayı alırsa veya
(2) düşürülür ve bir koşucu sayı yapar ise, yazı hakeminin
değerlendirmesine göre koşucu, havadaki top yakalandıktan
sonra sayı alabilirdi.

K

ural 9.08 (d) Yorum: Cetvel Hakemi, vurucunun koşucu olması
nedeniyle başka bir koşucu force out (kaleye dokunarak eleme)
olsa bile Kural 9.08 (d) (2) uyarınca havadan vurulan feda vuruşunu
(sacrifice fly) sayacaktır.

9.09 Putoutlar (Elemeler)
Bir putout, bu Kural 9.09’da belirtildiği gibi, eylemi bir vurucu veya
koşucudan elenmesine neden olan bir saha oyuncusuna verilen bir
istatistiktir.
(a) Cetvel Hakemi, her bir saha oyuncusuna bir putout yazacaktır.
(1) ister fair ister faul olsun, havada uçuşta olan bir topu
yakalarsa;
(2) vurulan veya fırlatılan bir topu yakalar ve bir vurucu veya
koşucuyu elemek için bir kaleye dokunur; veya

K

ural 9.09 (a) (2) Yorum: Cetvel Hakemi, eğer böyle bir saha
oyuncusu fırlatılan bir topu yakalarsa ve bir itiraz oyununda bir
eleme için bir kaleye dokunursa, saha oyuncusuna bir putout kredisi
verecektir.
(3) Koşucuya, koşucunun yetkili olduğu kalenin dışında
olduğunda dokunulur.
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(b) Cetvel Hakemi, aşağıdaki durumlarda catcher (tutucu)a
otomatik bir putout yazacaktır:
(1) Vurucu strikelar’da oyun dışı olursa;
(2) Kural dışı bir vuruşla vurucu oyun dışı olursa;
(3) Vurucu, üçüncü strike’ı için bunt yaptığı için oyun dışı
(out) olursa;

K

ural 9.09 (b) (3) Yorum: Kural 9.15 (a) (4) ‘teki istisnaya dikkat
edin.
(4) Vurucu kendi vurduğu topla temas ettiği için oyun dışı ilan
edilir;
(5) Vurucu catcher (tutucu)a müdahale ettiği için oyun dışı
ilan edilir;
(6) Vurucu, doğru sırada vuruş yapamadığı için oyun dışı ilan
edilir;

Kural 9.09 (b) (6) Yorum: Bkz. Kural 9.03 (d).
(7) Vurucu, bir atışla vurulduktan sonra veya bir catcher
(tutucu) müdahalesinin ardından bir kale aldıktan sonra ilk
kaleye dokunmayı reddettiği için oyun dışı ilan edilir; veya
(8) Koşucu üçüncü kaleden ana kaleye ilerlemeyi reddettiği
için oyun dışı olur.
(c) Cetvel Hakemi, otomatik elemeleri (putouts) aşağıdaki
gibi sayacaktır (ve belirtilenler dışında bu oyunlara hiçbir asist
vermeyecektir):
(1) Vurucu, iç sahada havada bir top olduğunda oyun dışı
olur. Cetvel Hakemi, sayı yapan kişinin yakalamayı yapmış
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olabileceğine inandığı saha oyuncusuna puan verecektir;
(2) Bir koşucu fair bir topa dokunduğu için oyun dışı olur (iç
sahada havada olan top dahil), Cetvel Hakemi, topa en yakın
saha oyuncusuna puan verecektir;
(3) Bir koşucu dokunularak elenmekten kaçınmak için çizginin
dışına çıktığında oyun dışı olur. Cetvel Hakemi, koşucunun
kaçındığı saha oyuncusuna puan vermelidir;
(4) Bir koşucu başka bir koşucuyu geçtiği için oyun dışı
olduğunda, Cetvel Hakemi, eleme puanını geçiş noktasına en
yakın saha oyuncusuna verecektir;
(5) Bir koşucu kaleleri ters sırayla koştuğu için oyun dışı
olduğunda,Cetvel Hakemi, koşucunun ters koşuya başlarken
bıraktığı kaleyi örten saha oyuncusuna eleme puanını
verecektir;
(6) Bir koşucu, bir saha oyuncusuna müdahale ettiği için
oyun dışı olduğunda, saha oyuncusu müdahale meydana
geldiğinde topu atma eyleminde olmadıkça, Cetvel Hakemi,
koşucunun müdahale ettiği saha oyuncusuna puan verecektir.
Cetvel Hakeminin, atışı yapması planlanan saha oyuncusuna
puan vermesi ve atışına müdahale edilen saha oyuncusuna bir
yardım vermesi durumunda; veya
(7) 6.01 (a) (5) kuralında belirtildiği gibi, bir önceki koşucunun
müdahalesi nedeniyle vurucu oyun dışı olduğunda, Cetvel
Hakemi, eleme puanını birinci kale oyuncusuna verecektir.
Müdahale edilen saha oyuncusu topu fırlatma eyleminde ise,
Cetvel Hakemi bu tür saha oyuncusuna bir asist verecektir,
ancak Kural 9.09 (c) (6) ve 9.09 (c) (7) hükümleri uyarınca
herhangi bir oyunda yalnızca bir asist verecektir.

9.10 Asistler
Bir asist, Kural 9.10’da belirtildiği gibi, vurucunun veya koşucunun
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oyun dışı olmasına katkıda bulunan bir saha oyuncusuna verilen bir
istatistiktir.
(a) Cetvel Hakemi, her bir saha oyuncusu için bir asist yapacaktır.
(1) Sopayla atılan veya fırlatılan bir top, herhangi bir saha
oyuncusunun müteakip bir hatası dışında bir eleme ile
sonuçlanacaktır. Bir topun düşmesi ile sonuçlanan bir oyunda
topu fırlatan veya saptıran her bir saha oyuncusu için yalnızca
bir asist verilir ve daha fazlası verilmez, ya da sonraki bir hata
hariç olmak üzere, bir eleme ile sonuçlanır; veya

K

ural 9.10 (a) (1) Yorum: Topla sadece etkisiz temas, asist olarak
kabul edilmeyecektir. “Saptırma”, topun yönünü yavaşlatmak veya
değiştirmek ve böylece bir vurucu veya koşucuyu oyun dışı etmeye
etkin bir şekilde yardımcı olmak anlamına gelecektir. Oyunun doğal
seyri içinde bir itiraz oyunundan bir eleme meydana gelirse, Cetvel
Hakemi, eylemi elemeye yol açan saha oyuncusu dışındaki her saha
oyuncusuna asist verecektir. Bir önceki oyun bittikten sonra pitcher
(atıcı)ın bir saha oyuncusuna atmasıyla başlatılan itiraz oyunundan
bir eleme meydana gelirse, Cetvel Hakemi sadece pitcher (atıcı)a bir
asist verir.
(2) Bir oyun sırasında bir koşucunun müdahale veya çizginin
dışına çıkması nedeniyle oyun dışı olmasına neden olan bir
oyun sırasında topu fırlatır veya savurursa,
(b) Cetvel Hakemi şu durumlarda asist olarak değerlendirmez:
(1) Pitcher (atıcı), yakalanmamış üçüncü bir strike yapmadıkça
ve bir eleme ile sonuçlanan bir atış yapmadıkça,
(2) Pitcher (atıcı), catcher (tutucu) tarafından yapılan kurallara
uygun bir atış sonucunda, bir koşucu oyun dışı olduğunda,
catcher (tutucu) bir koşucuya pick-off (geriye doğru koşan
oyuncuya atış yapma) yaptığında, kaleyi çalmaya çalışan bir
koşucuya attığında veya sayı yapmaya çalışan bir koşucuyu
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dokunarak elediğinde; veya
(3) Koşucu sürekli oyunun bir sonucu olarak sonradan oyun
dışı olsa bile, saha oyuncusunun sert atışı bir koşucunun
ilerlemesine izin verir. Yanlış oyun (yanlış oyun bir hata olsun
ya da olmasın) izleyen bir oyun yeni bir oyundur ve herhangi
bir yanlış oyun yapan saha oyuncusu, yeni oyunda yer almadığı
sürece bir asist ile ödüllendirilmeyecektir.

9.11 İkili ve Üçlü Eleme
Cetvel Hakemi, iki veya üç oyuncu oyun dışı bırakıldığında, bir atışın
gönderildiği ve bir sonraki Dead Ball olduğu (topun ölü top haline
geldiği) veya bir sonraki maçın bittiği zaman arasında bir eleme veya
bir asist kazanan her bir saha oyuncusunun ikili veya üçlü elemeye
katılımını ödüllendirecektir.

K

ural 9.11 Yorum: Cetvel Hakemi, pitcher (atıcı) topa sahip
olduktan sonra yapılan itiraz oyunu ek bir eleme ile sonuçlanırsa,
bir ikili eleme veya üçlü eleme verecektir.

9.12 Hatalar
Hata, Kural 9.12’de belirtildiği gibi, eylemi takıma hücumda asist
olan bir saha oyuncusuna yöneltilen bir istatistiktir.
(a) Cetvel Hakemi, aşağıdaki durumlarda herhangi bir saha
oyuncusuna bir hata sayacaktır:
(1) Yanlış oynaması (fumble: savunma oyuncusunun topu
tutup elinden düşürmesi, muff: (savunma oyuncusunun hata
yapması) ya da sert atış(wild throw)) sonucunda vurucunun
vuruşa geçme sayısını (time at bat), koşucunun kalelerde
durma süresini uzatan ya da bir koşucuya bir veya birden fazla
kale ilerlemesine izin veren (Cetvel Hakeminin kararına göre
bu oyuncu kasten 3.kalede bir koşucu varken ve 2 out olmadan
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önce bir faul topun güvenli bir şekilde düşmesine 3.kaledeki
koşucu yakalama sonrası sayı alamasın diye izin vermediği
sürece)

K

ural 9.12 (a) (1) Yorum: Mekanik bir yanlış oynama içermeyen,
topun yavaş kullanılması bir hata olarak yorumlanmayacaktır.
Örneğin, Cetvel Hakemi, eğer bir saha oyuncusu yerden gelen topu
(ground ball) düzgün bir şekilde tutarsa, ancak vurucuyu retire
etmesi (elemesi) için zamanında birinci kaleye atmazsa, bu saha
oyuncusunu hata ile sorumlu tutmayacaktır. Saha oyuncusunun bir
hata ile sorumlu tutulması için dokunması gerekli değildir. Yerden
gelen topu (ground ball) bir saha oyuncusunun bacaklarından
geçerse veya uçan top (fly ball) dokunulmadan düşerse ve yazı
hakeminin kanaatine göre, saha oyuncusu normal bir çabayla topu
tutmuş olabilecekse, Cetvel Hakemi bu saha oyuncusuna hata uyarısı
verecektir. Örneğin, Cetvel Hakemi, yerden gelen top (ground
ball) saha oyuncusunun her iki tarafından geçtiğinde bir saha
oyuncusunu hatayla sorumlu tutacaktır, eğer; Cetvel Hakeminin
değerlendirmesine göre, normal bir çaba gösteren bir saha oyuncusu
böyle yerden gelen topu (ground ball) tutabilecekse ve koşucuyu
retire edebilecekse (eleyebilecekse). Cetvel Hakemi dış saha
oyuncusu uçan topun (fly ball) yere düşmesine izin verirse, bu dış
saha oyuncusunu hata ile sorumlu tutacaktır, eğer; Cetvel Hakeminin
değerlendirmesine göre, normal bir çaba gösteren dış saha oyuncusu
böyle bir uçan topu (fly ball) yakalayabilecekse. Bir atış alçak, geniş
veya yüksekse veya yere çarparmışsa ve aksi takdirde böyle bir atışla
elenecek olan bir koşucu kaleye ulaşırsa, Cetvel Hakemi, atışı yapan
oyuncuya hata uyarısı verecektir.
Cetvel Hakemi, belirli bir kural aksini belirtmedikçe, zihinsel / mental
hataları veya yanlış hükümleri hata olarak değerlendirmeyecektir. Bir
saha oyuncusunun fiziksel bir yanlış oyuna yol açan zihinsel hatası
- örneğin topun tribünlere atılması veya pitcher (atıcı) tümseğine
doğru yuvarlanması, yanlışlıkla üç out olduğuna inanılması
ve böylece bir koşucunun veya koşucuların ilerlemesine izin
verilmesi gibi - bu kural doğrultusunda zihinsel/mental hata olarak
değerlendirilmeyecektir ve Cetvel Hakemi böyle bir hata yapan bir
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saha oyuncusunu hata ile sorumlu tutacaktır. Cetvel Hakemi, pitcher
(atıcı) bir oyunda birinci kaleyi koruyamazsa hata saymayacaktır ve
böylece bir vurucunun birinci kaleye güvenli bir şekilde ulaşmasına
izin verecektir. Cetvel Hakemi, bir oyunda topu yanlış bir şekilde
yanlış kaleye atan saha oyuncusunu hata ile sorumlu tutmayacaktır.
Cetvel Hakemi, başka bir saha oyuncusunun topu yanlış oynamasına
neden olan saha oyuncusuna hata ile sorumlu tutacaktır. Böyle bir
oyunda, Cetvel Hakemi müdahale eden saha oyuncusunu hata
ile sorumlu tuttuğunda, Cetvel Hakemi diğer saha oyuncusunun
müdahale ettiği saha oyuncusunu hata ile sorumlu tutmayacaktır.
(2) Böyle bir saha oyuncusu, vurucu birinci kaleye ulaşsın ya
da çıkarılsın diye veya vurucunun vuruştaki süreyi uzatmak
için bir faul topunu kaçırdığında (muff);
(3) Böyle bir saha oyuncusu, vurucuyu elemek için fırlatılan
bir topu veya yerden gelen topu (ground ball) yakaladığında ve
birinci kaleyi veya vurucuyu dokunamadığında;
(4) Böyle bir saha oyuncusu, herhangi bir koşucuyu oyuna
sokmak için fırlatılan bir topu veya yerden gelen topu
(ground ball) zamanında yakaladığında ve kale veya koşucuyu
dokunamadığında;
(5) Sert atışı (wild throw) bir koşucunun kaleye güvenli bir
şekilde ulaşmasına izin verir, ne zaman ki yazı hakeminin
kararına göre, çalınan kaleyi önlemek için böyle bir sert atış
(wild throw) yapılmadıkça, iyi bir atış koşucuyu oyun dışı
yapacaksa;
(6) Koşucunun ilerlemesini engellemeye çalışan sert atışı
(wild throw), koşucunun veya başka bir koşucunun, atış sert
olmasaydı bu koşucu ilerleyebileceği kalenin ötesinde bir veya
daha fazla kale ilerletmesine izin verir;
(7) Atışı doğal olmayan bir şekilde seken, bir kaleye, pitcher
(atıcı) plakasına, bir koşucuya, bir saha oyuncusuna veya
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bir hakeme dokunur ve böylece herhangi bir koşucunun
ilerlemesine izin verir; veya

K

ural 9.12 (a) (7) Yorum: Cetvel Hakemi, atışı isabetli olan bir
saha oyuncusu için adaletsizlik gibi görünse bile bu kuralı
uygulayacaktır. Örneğin, Cetvel Hakemi, ikinci kaleye doğru atışı
kaleye isabet eden ve dış sahaya geri dönen, böylece koşucu veya
koşucuların ilerlemesine izin veren bir dış saha oyuncusunu hata
ile sorumlu tutacaktır, çünkü koşucu tarafından ilerletilen her kale
hesaba katılmalıdır.
(8) Doğru şekilde atılan bir topun durmaması veya
durdurulmaya çalışılmaması, bir koşucunun, atış için fırsat
olduğu sürece ilerlemesine izin verir. Eğer ikinci kaleye böyle
bir atış yapılırsa, Cetvel Hakemi, topu durdurmanın ikinci
kaleci mi yoksa shortstop’ın görevi mi olduğunu belirleyecek
ve bu durumda ihmalkar saha oyuncusunu hata ile sorumlu
tutacaktır.

K

ural 9.12 (a) (8) Yorum: Cetvel Hakeminin değerlendirmesine
göre, atış için bir neden yoksa, Cetvel Hakemi, topu atan saha
oyuncusunu bir hata ile sorumlu tutacaktır.
(b) Cetvel Hakemi, bir veya daha fazla koşucu tarafından
ilerletilen kale sayısından bağımsız olarak, herhangi bir sert
atışta (wild throw) yalnızca bir hata çağrısı yapabilir.
(c) Bir hakem, vurucuya veya herhangi bir koşucuya veya
koşuculara müdahale veya engelleme nedeniyle bir veya
daha fazla kale verirse, Cetvel Hakemi, vurucu veya koşucu
veya koşucular kaç kale ilerleyebilirse ilerlesin, müdahaleyi
veya engellemeyi gerçekleştiren saha oyuncusunu bir hata ile
sorumlu tutacaktır.
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K

ural 9.12 (a) (7) Yorum: Cetvel Hakemi, atışı isabetli olan bir
saha oyuncusu için adaletsizlik gibi görünse bile bu kuralı
uygulayacaktır. Örneğin, Cetvel Hakemi, ikinci kaleye doğru atışı
kaleye isabet eden ve dış sahaya geri dönen, böylece bir koşucu veya
koşucuların ilerlemesine izin veren dış saha oyuncusun bir hata ile
sorumlu tutacaktır, çünkü bir koşucu tarafından ilerletilen her kale
hesaba katılmalıdır.
(d) Cetvel Hakemi, aşağıdakilere hata çağrısı yapmayacaktır:
(1) Catcher (tutucu), atışı aldıktan sonra, kaleyi çalan
koşucunun bir veya daha fazla ekstra kale ilerlemesine izin
vermediği veya başka bir koşucunun bir veya daha fazla kale
ilerlemesine izin vermediği sürece, çalınan bir kaleyi önlemek
için sert atış (wild throw) yaptığında;
(2) böyle bir sert atışın(wild throw) hiçbir koşucuya atış sert
olmasaydı ilerleyebilecekleri kalelerin ötesine ilerlemelerine
izin vermediği sürece, yazı hakeminin değerlendirmesine göre,
koşucu iyi bir atış durumunda normal çabayla elenmemiş
olacaksa, sert atış(wild pitch) yapan herhangi bir saha
oyuncusuna
(3) böyle bir sert atışın(wild throw) hiçbir koşucuya atış sert
olmasaydı ilerleyebilecekleri kalelerin ötesine ilerlemelerine
izin vermediği sürece,bir ikili eleme veya üçlü elemeyi
tamamlamaya çalışırken sert atış (wild pitch) yapan herhangi
bir saha oyuncusuna;

K

ural 9.12 (d) Yorum: Bir saha oyuncusu, atış yapılan topun
tutulması halinde ikili veya üçlü elemeyi tamamlayacak olan
atılan bir topu düşürürse (muff), Cetvel Hakemi, topu atan saha
oyuncusuna bir asist verecek, düşüren saha oyuncusunu ise hata ile
yükümlendirecektir.
(4) Herhangi bir saha oyuncusu, bir yerden gelen toptan
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(ground ball) sonra ya da havada bir top ya da fırlatılan bir
topu düşürürken topu zamanında kurtarırsa; veya
(5) Bir saha oyuncusu sert bir atış veya passed ball (catcher’ın
tutamadığı top) attığında sayı olursa.
(e) Cetvel Hakemi, vurucuya, çağrılan dört ball’dan sonra birinci
kale verildiğinde, vurucu bir atışla temas ettikten sonra birinci kale
verildiğinde veya vurucu sert bir vuruş (wild pitch) sonucunda
birinci kaleye ulaştığında bunları bir hata olarak saymayacaktır.

K

ural 9.12 (e) Yorum: Sert atışlar (wild pitches) ve passed ball
(catcher’ın tutamadığı top) ile ilgili ek puanlama kuralları için
Kural 9.13’e bakın.
(f) Cetvel Hakemi, bir koşucu veya koşucular passed ball
(catcher’ın tutamadığı top) veya sert atış (wild pitch) sonucunda
ilerlediğinde bunu hata saymayacaktır.
(1) Dördüncü ball sert bir atış veya bir passed ball (catcher’ın
tutamadığı top) olduğunda, bunun sonucunda:
(A) Vurucu, birinci kalenin ötesinde bir kaleye ilerler;
(B) Base on balls(birinci kaleye ilerleme) tarafından
ilerlenmeye zorlanan her koşucu, birden fazla kale
ilerler; veya
(C) ilerlemeye zorlanmayan her koşucu, bir veya daha
fazla kale ilerlediğinde, Cetvel Hakemi, base on ballsu
(birinci kaleye ilerleme) ve ayrıca sert atışı veya passed
ballu (catcher’ın tutamadığı top) duruma göre sayı olarak
değerlendirecektir.
(2) Catcher (tutucu), sert bir atıştan sonra veya üçüncü
strike’ta passed ball (catcher’ın tutamadığı top) sonra topu
kurtardığında ve birinci kalede vurucuyu elendiğinde veya
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vurucuyu dokunarak elediğinde, ama başka bir koşucu veya
koşucular ilerlediğinde, Cetvel Hakemi, eğer varsa strikeout,
putout, ve asistleri ve saha oyuncunun seçimi olarak, oyundaki
diğer koşucu veya koşucuların ilerlemesini sayı olarak
değerlendirecektir.

K

ural 9.12 (f) Yorum: Sert atışlar ve passed ball (catcher’ın
tutamadığı top) ile ilgili ek puanlama kuralları için Kural 9.13’e
bakın.

9.13 Sert Atışlar (Wild Pitch) ve Passed Ball (catcher’ın tutamadığı top)
Terimlerin tanımında (Wild Pitch/Sert Atış) tanımlanmıştır. Bir
passed ball (catcher’ın tutamadığı top), bu Kural 9.13’te belirtildiği
gibi, eylemi bir koşucunun veya koşucunun ilerlemesine neden olan
bir catcher (tutucu)a karşı uygulanan bir istatistiktir.
(a) Cetvel Hakemi, kurallara uygun olarak atılan bir top çok yüksek,
çok sert veya çok alçak olduğunda ve bu yüzden catcher (tutucu)
sıradan bir çabayla topu durdurmayacak ve kontrol etmeyecekse
ve dolayısıyla koşucunun veya koşucuların ilerlemesine izin
verecekse, pitcher (atıcı)’ı sert atış (wild pitch) ile suçlayacaktır.
Cetvel Hakemi, kurallara uygun olarak atılan bir top, catcher
(tutucu)’a ulaşmadan önce yere veya ana kaleye temas ettiğinde
ve catcher (tutucu) tarafından tutulmadığında ve dolayısıyla
koşucunun veya koşucuların ilerlemesine izin verdiğinde,
pitcher(atıcı)’ı sert atış (wild pitch) ile suçlayacaktır. Üçüncü
strike, vurucunun birinci kaleye ulaşmasına izin veren sert bir
atışsa (wild pitch), Cetvel Hakemi bunu bir strikeout veya sert atış
(wild pitch) olarak değerlendirilecektir.
(b) Cetvel Hakemi, cather(tutucu) normal bir çaba ile tutulması
veya kontrol edilmesi gereken bir topu tutamadığında veya
kontrol edemediğinde ve dolayısıyla koşucunun veya koşucuların
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ilerlemesine izin verdiğinde, catcher (tutucu)ı passed ball
(catcher’ın tutamadığı top) ile suçlayacaktır. Üçüncü strike,
vurucunun birinci kaleye ulaşmasına izin veren bir passed
ball (catcher’ın tutamadığı top) olduğunda, Cetvel Hakemi bir
strikeout veya passed ball (catcher’ın tutamadığı top) olarak
nitelendirecektir.

K

ural 9.13 Yorum: Cetvel Hakemi, savunma takımı herhangi
bir koşucu ilerlemeden önce bir out yaparsa, bunu sert bir atış
veya passed ball (catcher’ın tutamadığı top) olarak saymayacaktır.
Örneğin, bir atış yere temas ederse ve birinci kalede bir koşucu ile
catcher (tutucu)ı sıyırırsa, ancak catcher (tutucu) topu kurtarır ve
koşucuyu elemek için zamanında ikinci kaleye atarsa, Cetvel Hakemi
pitcher (atıcı)a sert atış(wild pitch) ile hükümlendirmeyecektir.
Cetvel Hakemi bir saha oyuncusunun seçimi olarak oyundaki diğer
herhangi bir koşucunun ilerlemesini kabul edecektir. Bir catcher
(tutucu), örneğin, koşucu birinci kalede iken bir topu düşürürse,
ancak catcher (tutucu), topu kurtarır ve koşucuyu elemek için
zamanında ikinci kaleye atarsa, Cetvel Hakemi catcher (tutucu)ı
passed ball (catcher’ın tutamadığı top) ile suçlamayacaktır. Cetvel
Hakemi, bir saha oyuncusunun seçimi olarak oyundaki diğer her
koşucunun ilerlemesini kabul edecektir.
Sert atışlar ve passed ball (catcher’ın tutamadığı top) ile ilgili ek
puanlama kuralları için Kural 9.07 (a), 9.12 (e) ve 9.12 (f) ‘ye bakınız.

9.14 Base on Balls (Birinci kaleye ilerleme)
Base on Balls terimi Terimlerin Tanımı’nda tanımlanmıştır.
(a) Cetvel Hakemi strike alanı dışına dört ball atılması nedeniyle,
vurucuya birinci kale verildiğinde base on balls’u sayacaktır, ancak
bu tür dördüncü ball, vurucuya temas ettiğinde “hit by pitch”
olarak puanlanacaktır. “
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K

ural 9.14 (a) Yorum: Base on balls(Birinci kaleye ilerleme)
birden fazla pitcher (atıcı) dahil olduğunda yapılacak prosedür
için Kural 9.16 (h) ‘ye bakınız. Ayrıca, yedek bir vurucunun base on
balls(Birinci kaleye ilerleme) aldığı durumları ele alan Kural 9.15’e
bakınız.
(b) Cetvel Hakemi, pitcher (atıcı) vurucuya son atışını vuruş
bölgesine atmak için hiçbir girişimde bulunmadığında, ancak
kasıtlı olarak topu catcher (tutucu) kutusunun dışındaki catcher
(tutucu)a doğru geniş bir şekilde fırlattığında kasıtlı bir base on
balls(Birinci kaleye ilerleme) sayacaktır.
(c) Eğer base on balls(Birinci kaleye ilerleme) ile ödüllendirilen
bir vurucu birinci kaleye ilerlemeyi reddettiği için oyun dışı
(out) olursa,Cetvel Hakemi base on balls(Birinci kaleye ilerleme)
olarak saymayacak ve bir vuruşa geçme sayısı (time at bat) ile
yükümlendirecektir.
(d) Cetvel Hakemi, savunma takımının teknik direktörü, takımın
niyetinin birinci kaleye ilerletmek(walk) olduğunu hakeme
bildirdiği için vurucuya birinci kale verildiğinde, kasıtlı bir base
on balls(Birinci kaleye ilerleme) sayacaktır.

9.15 Strikeoutlar
Bir vuruş, bu Kural 9.15’te belirtildiği gibi, hakemin vurucuya
üç strike çağrısı yaptığında pitcher (atıcı)ın ödüllendirildiği ve
vurucunun cezalandırıldığı bir istatistiktir.
(a) Cetvel Hakemi strikeout sayacaktır eğer vurucu:
(1) catcher (tutucu) tarafından yakalanan üçüncü strike sonucu
elenirse;
(2) ikisi out olmadan önce önce koşucu birinci kalede
olduğunda yakalanmayan üçüncü bir strike olduğunda;
(3) üçüncü bir strike yakalanmadığı için koşucu olur; veya
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(4) Üçüncü strike’ta bu tarz bunt, herhangi bir saha oyuncusu
tarafından yakalanan bir faul top ile sonuçlanmadıkça ki bu
durumda, Cetvel Hakemi bunu strikeout olarak saymayacak
ve bu faulü yakalayan saha oyuncusuna bir putout(eleme)
ile yükümlendirecektir, üçüncü vuruşta faul bir vuruş
yaparsa(bunts foul);
(b) Vurucu kendisine karşı iki strike ile oyundan ayrıldığında
ve yedek vurucu bir strikeout’u tamamladığında, Cetvel Hakemi,
strikeout’u ve vuruşa geçme sayısını (time at bat) ilk vurucuya
yükleyecektir. Eğer yedek oyuncu, base on balls(Birinci kaleye
ilerleme) dahil olmak üzere herhangi bir şekilde vuruşta sırasını
tamamlarsa, Cetvel Hakemi, hareketi yedek vurucununki gibi
değerlendirecektir.

9.16 Kazanılan Koşu ve İzin Verilen Koşular
Kazanılan koşu, pitcher (atıcı)ın sorumlu tutulduğu koşudur.
Kazanılan koşular belirlenirken, Cetvel Hakemi, hatasız (catcher
(tutucu)ın müdahalesi hariç) ve pas atan toplar olmadan devreleri
yeniden oluşturacaktır ve eğer hatasız bir oyun olsaydı, koşucular
tarafından hangi kaleye ulaşılacağına karar verirken pitcher (atıcı)
a her zaman şüphe yaratacaktır. Kazanılan koşuların belirlenmesi
amacıyla, koşullara bakılmaksızın kasıtlı bases on balls (birinci
kaleye ilerleme) ile tamamen aynı şekilde yorumlanacaktır.
(a) Cetvel Hakemi, bir koşucu güvenli vuruşlar, feda bunt’ı
(sacrifice bunt), Havadan vurulan feda vuruşu (sacrifice fly),
çalınan kaleler, putoutlar, saha oyuncusu seçimleri, bases on balls
(birinci kaleye ilerleme), hit by pitch, sert atışlar (bir vurucunun
birinci kaleye ulaşmasına izin veren üçüncü vuruşta sert bir atış
dahil) tarafından bir koşucu ana kaleye her ulaştığında, kazanılan
bir koşuyu bir pitcher (atıcı)a yükleyecektir. Bu kuralın amacı için,
bir savunma müdahale cezası, saha şansı olarak yorumlanacaktır.
Sert bir atış yalnızca pitcher (atıcı)ın hatasıdır ve kazanılan bir
koşuya tıpkı bases on balls (birinci kaleye ilerleme) veya bir balk
gibi katkıda bulunacaktır.
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K

ural 9.16 (a) Yorum: Aşağıdakiler bir pitcher (atıcı)a mal edilmiş
kazanılmış koşu örnekleridir:

(1) Can, atışını yaptıktan sonra, devrenin ilk iki vuruşu olan Mehmet
ve Alihan’ın elenmesini (retire edilmesini) sağlar. Ali, bir saha
oyuncusuna yapılan bir hata üzerine birinci kaleye ulaşır. Mikail bir
home run yapar. Talha da bir home run yapar. Can, devreyi bitirmek
için Ömer’in elenmesini (retire edilmesini) sağlar. Üç koşu sayısı
yapılmıştır, ancak Can’a hiçbir kazanılmış koşu verilmez, çünkü Ali,
hatasız yeniden oynanan devrede üçüncü out olmalıydı.
(2) Can, atış yapar ve Mehmet’in elenmesini sağlar. Alihan vuruşuyla
hatasız üç kale ilerler. Ali’ye atış yaparken, Can sert bir atış (wild pitch)
yaparak Alihan’ın sayı yapmasına izin verir. Can, Mikail ve Talha’nın
elenmesine neden olur. Bir koşu yapıldı ve o da Can’a kazanılan bir
koşu olarak verildi, çünkü sert atış(wild pitch), kazanılan koşuya
katkıda bulunur.
Vurucunun, catcher (tutucu) müdahalesi üzerine birinci kaleye
ulaştığı bir devrede, bu tür vurucunun, daha sonra sayı yapması
durumunda kazanılmış koşu olarak sayılmayacaktır. Ancak Cetvel
Hakemi, böyle bir vurucunun, catcher (tutucu) müdahalesi olmadan
bir out yapacağını varsaymayacaktır (örneğin, bir saha oyuncusunun
hata yüzünden topu yanlış oynaması nedeniyle vurucunun güvenli
bir şekilde birinci kaleye ulaştığı durumların aksine). Böyle bir
vurucunun vuruşa geçme sayısını (time at bat) tamamlama şansı hiç
olmadığı için, catcher (tutucu)ın müdahalesi olmasaydı nasıl olacağı
bilinmemektedir. Aşağıdaki örnekleri karşılaştırın:
(3) İki out varken, Mehmet yerden gelen topu (ground ball) yanlış
oynayan shortstop tarafından yapılan hata ile birinci kaleye ulaşır.
Alihan bir home run yapar. Ali strikeout yapar. İki koşu sayı
olarak sayılır, ancak hiçbiri kazanılmamıştır, çünkü hatasız tekrar
oynandığında, Mehmet vuruştayken devrenin üçüncü out olması
gerekirdi.
(4) İki out varken, Mehmet catcher (tutucu)ın müdahalesiyle birinci
kaleye ulaşır. Alihan bir home run yapar. Ali strike out yapar. İki koşu
sayı olarak hesaplanır, ancak sadece bir (Alihan’ın) koşu kazanıldı,
çünkü Cetvel Hakemi, catcher (tutucu)ın müdahalesi olmasaydı,
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Mehmet’in devrenin sonunda out yapılacağını varsayamazdı.
(b) Birinci kaleye ulaşan bir koşucu tarafından puanlandığında
koşu kazanılmayacaktır.
(1) bir vuruşta veya başka bir şekilde,vuruştaki süresi düşürülen
faul top ile uzatıldıktan sonra;
(2) müdahale veya engel nedeniyle; veya
(3) herhangi bir yakalama (fielding) hatası nedeniyle.
(c) vuruştaki süresi bir hata nedeniyle uzatılan bir koşucu
tarafından sayı alındığında, eğer ki bu koşucu hatasız oyunla
oyundan atılmış olacak ise hiçbir koşu kazanılmayacaktır.
(d) Cetvel Hakeminin kararına göre, bu tür bir yanlış oyun
yardımı olmadan koşu sayı olamazdı ise, sayı yapan koşucunun
ilerlemesine bir hata, passed ball (catcher’ın tutamadığı top) veya
defans müdahalesi veya engellemesi yardımcı olduğunda koşu
kazanılmayacaktır.
(e) Bir pitcher (atıcı) tarafından yapılan bir hata, kazanılan koşuları
hesaplarken diğer herhangi bir saha oyuncusunun yaptığı hata ile
tamamen aynı muameleyi görür.
(f) Bir yakalama (fielding) hatası meydana geldiğinde, savunma
ekibinin atışları hatasız olsaydı, herhangi bir koşucunun hangi
kalelere ilerleyeceğini belirleme konusunda pitcher (atıcı)’ın
lehine davranılacaktır.
(g) Bir devre sırasında pitcher (atıcı)lar değiştirildiğinde,Cetvel
Hakemi, yedek pitcher (atıcı)ı oyuna girdiği sırada kalede olan
bir koşucu tarafından yapılan hiçbir bir koşuyla (kazanılan veya
kazanılmayan) veya saha oyuncusunun seçtiği kaleye ulaşan
koşucu tarafından yapılan ve önceki pitcher tarafından kalede
bırakılan koşucuyu eleyen hiçbir koşuyla yükümlendirmemelidir.
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K

ural 9.16 (g) Yorum: Kural 9.16 (g) ‘nin amacı, her pitcher (atıcı)
ı bireysel koşuculardan ziyade kaleye koyduğu koşucu sayısı ile
doldurmaktır. Bir pitcher (atıcı), koşucuları kaleye koyduğunda, bu
pitcher (atıcı), bu tür pitcher (atıcı)lar tarafından herhangi bir işlem
yapılmadan dışarı çıkarılmadıkça, pitcher (atıcı) oyunu terk ettiğinde
bu pitcher (atıcı) kalede kalan koşucu sayısı da dahil olmak üzere
daha sonra puanlanan tüm koşularla ödüllendirilecektir. Örneğin:
(1) Can atış yapar. Mehmet, birinci kaleye ulaşır. Hasan, Can’ın yerini
alır. Alihan, Mehmet’i ikinci kaleye doğru ilerleterek dışarı çıkar.
Ali’nin havadaki topu dışarı çıkar. Mikail bir kalelik vuruş yapar,
Mehmet sayı alır. Mehmet’in koşusu, Can’a mal edilir.
(2) Can atış yapar. Mehmet, birinci kaleye ulaşır. Hasan, Can’ın yerini
alır. Alihan, Mehmet’i ikinci kalede zorlar. Ali, Alihan’ı ikinci kaleye
ilerletir. Mikail bir kalelik vuruş yapar, sayı. Alihan’ın olur. Alihan’ın
koşusu Can’a mal edilir.
(3) Can atış yapar. Mehmet, birinci kaleye ulaşır. Hasan, Can’ın yerini
alır. Alihan bir kalelik vuruş yapar, Mehmet’i üçüncü kaleye ilerletir.
Mehmet, ana kale dışındadır ve Alihan ikinci kaleye geçer. Mikail’in
havadaki topu dışarı çıkar. Talha tekler, skor Alihan’ın olur. Alihan’ın
koşusu Can’a mal olur.
(4) Can atış yapar. Mehmet, birinci kaleye ulaşır. Hasan, Can’ın yerini
alır. Alihan, topların üzerinde bir kaleye ulaşır. Ali’nin havadaki topu
dışarı çıkar. Mehmet ikinci kalede geriye doğru koşan oyuncuya atış
yapar. Mikail 2 kale alır bu sayede Alihan birinci kaleden sayı alır.
Alihan’ın koşusu Hasan’a mal olur.
(5) Can atış yapar. Mehmet, birinci kaleye ulaşır. Hasan, Can’ın
yerini alır. Alihan, ilk kaleye ulaşır. Murat, Hasan’ın yerini alır. Ali,
Mehmet’i üçüncü kaleye zorlar. Mikail, Alihan’ı üçüncü kaleye zorlar.
Talha home run atışı yapar ve üç koşuya ulaşır. Cetvel Hakemi, bir
koşuyu Can’a, bir koşuyu Hasan’a ve bir koşuyu Murat’a verecektir.
(6) Can atış yapar. Mehmet, birinci kaleye ulaşır. Hasan, Can’ın yerini
alır. Alihan, birinci kaleye ulaşır. Ali bir kalelik vuruş yapar, kaleleri
doldurur. Mikail, Mehmet’i ana kaleye zorlar. Talha bir kalelik vuruş
yapar, Alihan ve Ali sayı alır.Cetvel Hakemi, Can’a bir koşu ve Hasan’a
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bir koşu verecektir.
(7) Can atış yapar. Mehmet, birinci kaleye ulaşır. Hasan, Can’ın yerini
alır. Alihan bir kalelik vuruş yapar, ancak Mehmet üçüncü kaleye
ulaşmaya çalışır ve Alihan atışta ikinci kaleye geçer. Ali bir kalelik
vuruş yapar, Alihan sayı alır. Alihan’ın koşusu Hasan’a mal edilir.
(h) Bir yedek pitcher (atıcı)ı, attığı ilk vurucu, topta belirli bir
avantaja sahipse ve pitcher (atıcı)lar değiştirildiğinde vuruş
sayımına sahipse, dört çağrılan top üzerinde birinci kaleye
ulaştığında sorumlu tutulmayacaktır.
(1) pitcher (atıcı)lar değiştirildiğinde, durum (count) şu
şekildedir:
2 ball, strike yok,
2 ball, 1 strike,
3 ball, strike yok,
3 ball, 1 strike ,
3 ball, 2 strike,
ve vurucu bases on balls(birinci kaleye ilerleme) alırsa, Cetvel
Hakemi, bu vurucuyu ve bases on balls(birinci kaleye ilerleme)
ı yedek pitcher (atıcı)a değil önceki pitcher (atıcı)a verecektir.
(2) Kaleye hata ile ulaşmak, saha oyuncusunun seçimi, forceout(kaleye basarak elenme) veya fırlatılan bir top tarafından
dokunulmak gibi vurucu tarafından yapılan diğer herhangi
bir hareket, böyle bir vurucunun yedek pitcher (atıcı)a mal
olmasına neden olacaktır.

K

ural 9.16 (h) Yorum: Kural 9.16 (h) (2) ‘nin hükümleri, Kural
9.16 (g)’ nin hükümlerini etkilediği veya bunlarla çeliştiği
şeklinde yorumlanmayacaktır.
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(3) pitcherlar değiştirildiğinde, durum (count) şu şekildedir:
2 ball, 2 strike,
1 ball, 2 strike,
1 ball, 1 strike,
1 ball, strikeyok,
Ballyok, 2 strike,
Ballyok, 1 strike, ise
Cetvel Hakemi, o vurucuyu ve o vurucunun hareketlerini
yardım pitcher (atıcı)a mal edecektir.
(i) Bir devre sırasında pitcher (atıcı)lar değiştirildiğinde, yedek
pitcher (atıcı)ı, kazanılmış koşuları belirlemede kabul edilmeyen
outlar için olan önceki şanslardan yararlanamayacaktır.

K

ural 9.16 (i) Yorum: Kural 9.16 (i) ‘nin amacı, bu tür bir yedek
pitcher (atıcı)ın tek başına sorumlu olduğu kazanılmış koşularla
bir yedek pitcher (atıcı)a mal etmektir. Bazı durumlarda, yedek
pitcher (atıcı)a karşı kazanılan koşular, takıma karşı kazanılmamış
olarak yükümlendirilebilir. Örneğin:
(1) İki out varken Can atış yapıyor, Mehmet birinci kaleye ulaşıyor.
Alihan bir hata üzerine birinci kaleye ulaşır. Hasan, Can’ın yerini
alıyor. Ali, bir home run yapar. Cetvel Hakemi, Can’a iki kazanılmamış
koşu, biri Hasan’a kazanılmış koşu ve takıma üç kazanılmamış koşu
verecektir (çünkü devrenin, Alihan vuruş yaptığında ve bir hata
yapıldığında üçüncü outla bitmiş olması gerekirdi).
(2) İki out varken, Can atış yapıyor, Mehmet birinci kaleye ulaşıyor.
Hasan, Can’ın yerini alıyor. Ali, bir hata üzerine birinci kaleye ulaşır.
Mikail, dört kale alarak bir home run sayısı yapar. Cetvel Hakemi,
Can’a iki kazanılmamış koşu ve Hasan’a iki kazanılmamış koşu
verecektir (çünkü, devre, Ali vurduğu ve bir hata yapıldığı zaman
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üçüncü outla bitmiş olmalıydı).
(3) Hiçbir eleme yokken ve Can atış yaparken, Mehmet birinci kaleye
ilerler (base on balls). Alihan bir hata üzerine birinci kaleye ulaşır.
Hasan, Can’ın yerini alır. Ali, üç koşuya ulaşan bir home run sayısı
alır. Mikail ve Talha out olur. Ömer bir hata üzerine birinci kaleye
ulaşır. Enes, iki koşu sayısı yaparak home run elde eder. Cetvel
Hakemi, Can’a biri kazanılan iki koşu, biri Hasan’a olmak üzere üç
koşu ve ikisi kazanılan beş koşu verecektir (çünkü bir vuruşta sadece
Mehmet ve Ali sayı yapabilirdi).

9.17 Kazanan ve Kaybeden Pitcher (atıcı)
(a) Cetvel Hakemi, pitcher (atıcı) oyunda iken veya hücumda
devre sırasında iken, bu pitcher (atıcı) oyunda iken liderliği
üstlenen atıcıyı, kazanan pitcher (atıcı) olarak kabul edecek ve bu
pitcher (atıcı)ın oyundan çıkarılmasından vazgeçmeyecektir.
(1) böyle bir pitcher (atıcı) bir başlangıç pitcher (atıcı)ıdır ve
Kural 9.17 (b) geçerlidir; veya (2) Kural 9.17 (c) geçerlidir.

K

ural 9.17 (a) Yorum: Ne zaman ki skor eşitlendiğinde, kaybeden
pitcher(atıcı) söz konusu olduğu sürece oyun yeni bir yarış
haline gelir. Rakip takım liderliği üstlendiğinde, o noktaya kadar
atılan ve değiştirilen tüm pitcher (atıcı)lar, zaferle ödüllendirilemez.
Rakip takımın atışını kazanan pitcher (atıcı), liderliği geri kazanana
kadar atış yapmaya devam ederse, takımı oyunun sonuna kadar
elinde tuttuğu, o pitcher (atıcı) kazanan pitcher (atıcı) olacaktır.
(b) Bu pitcher (atıcı) oyundayken veya hücum devresinde takıma
liderlik eden pitcher (atıcı), bu pitcher (atıcı)ın oyundan çıkarıldığı
ve bu şekilde liderliği bırakmayan bir başlangıç pitcher (atıcı)ı ise,
tamamlamamış bir başlangıç pitcher (atıcı)ıdır.
(1) Savunmada altı veya daha fazla devre süren bir oyunun beş
devresi veya
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(2) Savunmada beş devre süren bir maçın dört devresini
yaparsa, Cetvel Hakemi kazanan pitcher (atıcı) olarak, eğer
sadece bir yedek pitcher (atıcı)ı varsa yedek pitcher (atıcı)
ı veya resmi skorcunun kararına göre, yedek pitcher (atıcı)ı
sayılacaktır; birden fazla yedek pitcher (atıcı)ı varsa da Cetvel
Hakeminin kararı en etkili olacaktır.

K

ural 9.17 (b) Yorum: Kural 9.17 (b) ‘nin amacı, oyun bağlamında
(skor dahil) sırayla kritik bir atış yapıldığında en az bir tam
devre veya atış yapıldığında kazanan pitcher (atıcı) olarak kabul
edilmek için bir yedek pitcher (atıcı)ı atışının yapmasıdır. Birinci
yedek pitcher (atıcı) etkili bir şekilde atarsa, Cetvel Hakemi galibiyeti
atıcıya vermemelidir, çünkü kural, galibiyetin en etkili pitcher (atıcı)
a verilmesini gerektirir ve sonraki bir yedek pitcher (atıcı) en etkili
olabilir. Cetvel Hakemi, hangi yedek pitcher (atıcı)ının en etkili
olduğunu belirlerken, her yedek pitcher (atıcı)ı tarafından verilen
koşu sayısını, kazanılan koşuları ve kale koşucuları ve her yedek
pitcher (atıcı)ının göründüğü anda oyunun bağlamını dikkate
almalıdır. İki veya daha fazla yedek pitcher (atıcı)ı benzer şekilde
etkili olsaydı, Cetvel Hakemi önceki pitcher (atıcı)a kazanan pitcher
(atıcı) olarak varsayım vermelidir.
(c) Cetvel Hakemi, takımının liderliğini sürdürmesine yardımcı
olmak için başarılı bir yedek pitcher (atıcı)ı atış yaptığında, kısa bir
görünümde etkisiz olan bir yardım pitcher (atıcı)ı olarak kazanan
pitcher (atıcı) olarak itibar etmeyecektir. Böyle bir durumda,
Cetvel Hakeminin kararına göre, kazanan pitcher (atıcı) olarak en
etkili olan yedek pitcher (atıcı)ı olarak kabul edilecektir.

K

ural 9.17 (c) Yorum: Cetvel Hakemi genellikle bir yardım pitcher
(atıcı)ının görünümünü, eğer böyle bir yardım pitcher (atıcı)ı
bir devreden daha az atarsa ve iki veya daha fazla kazanılan koşunun
sayı yapmasına izin verirse, etkisiz ve kısa olduğunu düşünmelidir (
bu tür koşular önceki bir pitcher (atıcı)a mal edilse bile). Kural 9.17
(b) Yorum, birkaç ardışık yedek pitcher (atıcı)ı arasından kazanan
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pitcher (atıcı)ı seçme konusunda rehberlik sağlar.
(d) Kaybeden bir pitcher (atıcı), kazanan takıma, kazanan takımın
vazgeçmeyeceği bir liderlik sağlayan koşudan sorumlu olan
pitcher (atıcı)dır.
Kural 9.17 (d) Yorum: S
(e) Bir lig, 9.17 (a) (1) ve 9.17 (b) kurallarının geçerli olmadığı,
şampiyona dışı bir oyun belirleyebilir (örneğin, Major Lig AllStar Maçı). Bu tür oyunlarda, Cetvel Hakemi, bu pitcher (atıcı)
oyundayken veya hücumda devre sırasında liderliği üstlenen
pitcher (atıcı) kazanan pitcher (atıcı) olarak kabul edilir. Bu pitcher
(atıcı) oyundan çıkarıldığı hücumda atışı bırakmaz. Böyle bir
pitcher (atıcı), kazanan takım üstün bir liderlik elde ettikten sonra
elenmezse ve Cetvel Hakemi sonraki pitcher (atıcı)ın kazanan
pitcher (atıcı) olarak kabul edilme hakkı olduğu sonucuna varmaz.

9.18 Taraflardan Birinin Hiç Puan Kazanmadığı Oyun (shutouts)
Taraflardan birinin hiç puan kazanmadığı oyun, oyunda hiç koşmaya
izin vermeyen pitcher (atıcı)a verilen bir istatistiktir. Hiçbir pitcher
(atıcı), oyunu tamamlamadıkça veya rakip takım ilk devrede sayı
atmadan önce hiçbiri oyuna girmedikçe, koşu skoru yapmadan
oyun dışı olmadıkça, hiçbir pitcher (atıcı)a koşmaya izin vermeden
oyun durdurma hakkı verilmez. İki veya daha fazla pitcher (atıcı) bir
shutouts yapmak için birleştiğinde, lig istatistikçisi ligin resmi atış
kayıtlarında bu etkiyi belirtecektir.

9.19 Maçın Sonlarına Doğru Oyuna Giren Daha İsabetli Atışlar Yapan Oyuncu için Kurtarmalar
Bir kurtarış, bu Kural 9.19’da belirtildiği gibi bir yedek pitcher (atıcı)
ına yatırılan bir istatistiktir.
Cetvel Hakemi, aşağıdaki koşulların dördünü birden karşıladığında,
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bir pitcher (atıcı)ı kurtarmaya hak kazanır:
(a) Takımının kazandığı bir maçta bitirici pitcher (atıcı) ise;
(b) O kazanan pitcher (atıcı) değilse;
(c) Bir devre atışının en az 1 / 3’ü ile ödüllendirilirse; ve
(d) Aşağıdaki koşullardan birini yerine getirirse:
(1) Oyuna en az bir devre için en fazla üç koşu ve saha atışı ile
girer ise;
(2) Oyuna sayıdan bağımsız olarak, potansiyel beraberlik
koşusu ya kalede ya da atışta koşarak girer ise (yani, potansiyel
berabere koşusu zaten kalededir ya da ilk iki vurucudan
biridir); veya
(3) En az üç devrede atış yapar ise.

9.20 İstatistik
Komisyon başkanı resmi bir istatistikçi atayacaktır. İstatistikçi,
lig şampiyonası maçında veya sezon sonrası maçında yer alan
her oyuncu için Kural 9.02’de belirtilen tüm vuruş, atış, koşma
kayıtlarının toplam kaydını tutacaktır.
İstatistikçi, sezon sonunda, her şampiyona maçı için tüm bireysel
ve takım kayıtları da dahil olmak üzere tablo haline getirilmiş bir
rapor hazırlayacak ve bu raporu komisyon başkanına sunacaktır. Bu
rapor, her oyuncuyu adı ve soyadıyla tanımlayacak ve her vurucuya,
sağ eliyle mi, sol eliyle mi yoksa her iki şekilde mi atış yaptığını
tanımlayacaktır.
Başlangıç dizilişinde listelenen bir oyuncu, savunmada oynamadan
önce yerine geçtiğinde, oyun sırasında o pozisyonu gerçekten
oynamıyorsa, savunma istatistiklerinde (atış) kredi almayacaktır.
Bununla birlikte, bu tür tüm oyuncular, oyuna bildirildikleri veya
resmi diziliş kartında listelendikleri sürece (vuruş istatistiklerinde)
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tek bir oyun oynamış olacaklardır.

K

ural 9.20 Yorum: Cetvel Hakemi, bir oyuncu en az bir atış veya
oyun süresince sahadaysa, bu oyuncuyu savunmada oynamış
bir oyuncu gibi değerlendirecektir. Bir yedek oyuncu sahaya
girdikten sonra, ancak oyun yapılmadan önce bir oyun iptal edilirse
(örneğin, yağmur nedeniyle), Cetvel Hakemi bu oyuncuyu vuruş
istatistiklerinde oynanan bir oyunla ödüllendirecek, ancak herhangi
bir savunma istatistiğinde böyle bir oyuncuyu belirtmeyecektir. Bir
yedek pitcher (atıcı)ı sahaya girdikten sonra ancak bir atış yapılmadan
veya oyun yapılmadan önce bir oyun iptal edilirse (örneğin yağmur
nedeniyle), Cetvel Hakemi bu pitcher (atıcı)a vuruş istatistiklerinde
oynanan bir oyunla atıfta bulunacaktır, ancak vuruş yapmayacaktır,
herhangi bir savunma istatistiğinde veya sahada bir oyunla böyle bir
pitcher (atıcı)ı değerlendirmeyecektir.
Beraberliği bozmak için oynanan tüm oyunlar, o şampiyona sezonu
istatistiklerine dahil edilecektir.

9.21 Yüzde Kayıtlarının Belirlenmesi
Hesaplamalar:
(a) Kazanılan ve kaybedilen oyunların yüzdesi, kazanılan
oyunların sayısı, kazanılan oyunların ve kaybedilen oyunların
toplamına bölünür;
(b) Vuruş ortalaması, Kural 9.02 (a) ‘da tanımlandığı gibi, toplam
güvenli vuruş sayısı vuruşa geçme sayısına (time at bat) bölünür;
(c) Vuruş üretkenliği (slugging) yüzdesi, Kural 9.02 (a) ‘da
tanımlandığı gibi, toplam güvenli vuruş kaleleri, toplam vuruşa
geçme sayısına (time at bat) bölünür;
(d) Yakalama ortalaması, putout’ların ve asistlerin toplamı,
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putout’ların, asistlerin ve hataların toplamına (şans olarak
adlandırılacaktır) bölünür;
(e) Pitcher(atıcı)’ın kazanılan koşu ortalaması, bu pitcher (atıcı)’a
karşı alınan toplam kazanılan koşu 9 ile çarpılır ve sonucu bir
devrenin kesirleri dahil olmak üzere tamamladığı toplam devre
sayısına bölünür;

K

ural 9.21 (e) Yorum: Örneğin, 91/3 devre atışı ve 3 kazanılmış
koşu ortalaması 2.89’dur (3 kazanılmış koşu çarpı 9 bölü 91/3’e
eşittir 2.89).
(f) Kale yüzdesi, vuruşların,birinci kaleye yürümelerin, hit by pitch
sayısının ve vuruşa geçme sayısı (time at bat) toplamını, bases on
balls(birinci kaleye ilerleme)’ın, hit by pitch süresinin ve havadan
vurulan feda vuruşlarının (sacrifice fly) toplamına bölünür.

K

ural 9.21 (f) Yorum: Kaledeki yüzdeyi hesaplamak amacıyla,
bir vurucunun müdahale veya engele göre birinci kale alarak
ödüllendirildiği durumları göz ardı edin.
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9.22 Bireysel / Kişisel Şampiyonalar için Asgari / Minimum
Standartlar
Profesyonel liglerin vuruş, atış ve yakalama şampiyonalarının
belirlenmesinde tekdüzelik sağlamak için, bu şampiyonlar aşağıdaki
minimum performans standartlarını karşılamalıdır:
(a) Bireysel vuruş, vuruş üretkenliği (slugging) veya kale yüzdesi
şampiyonu, oyuncuya mümkün olduğu kadar çok veya daha fazla
toplam vuruş dönüşüne sahip olması koşuluyla, duruma göre en
yüksek vuruş ortalamasına, vuruş üretkenliği (slugging) veya kale
yüzdesine sahip oyuncu olacaktır.
Lig şampiyonası maçlarında o sezon kendi kulübünün ligindeki
her kulüp için planlanan oyun sayısı, bir Major (En Büyük) Lig
oyuncusu için 3,1 ve bir Ulusal Lig oyuncusu için 2,7 ile çarpılır.
Vuruş yaparkenki dönüşü (plate apperance), vuruşa geçme
sayısı(time at bat), artı bases on balls(vurmadan ilerleme), hit by
pitch sayısı, feda vuruşları (sacrifice hit), havadan vurulan feda
vuruşları (sacrifice fly) ve müdahale veya engelleme nedeniyle
birinci kale verilme sayısını içerecektir. Yukarıda belirtilen asgari
vuruş yaparkenki dönüş (plate apperance) sayısına bakılmaksızın,
ortalaması en yüksek olan gerekli vuruş yaparkenki dönüş (plate
apperance)’ten daha az sayıdaki herhangi bir oyuncuya, eğer
gerekli sayıda vuruş yaparkenki dönüş (plate apperance) ile
yükümlendirilmişse, vuruş, vuruş üretkenliğ,(slugging) veya kale
yüzdesi şampiyonluğu verilecektir.

K

ural 9.22 (a) Yorum: Örneğin, eğer bir Major (En Büyük) Lig
her kulüp için 162 maç planlıyorsa, 502 maçta bir oyuncu vuruş,
vuruş üretkenliğ(slugging) veya kale yüzdeli şampiyonluk için hak
kazanır (162 çarpı 3.1 eşittir 502). Bir Ulusal Lig her kulüp için 140
maç planlarsa, bir oyuncu vuruş, vuruş üretkenliğ(slugging) veya
kale yüzdeli şampiyonluk için 378 maça çıkma hakkı kazanır (140
çarpı 2.7 eşittir 378). vuruş yaparkenki dönüş (plate apperance)’ün
kesirleri, en yakın tam sayıya yukarı veya aşağı yuvarlanacaktır.
Örneğin, 162 çarpı 3.1 502.2’ye eşittir ve 502’lik bir gereksinime
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yuvarlanır. Örneğin, Mehmet, 0,362 vuruş ortalamasıyla (500 vuruşa
geçme sayısı(time at bat), 181 vuruş) bir Major (En Büyük) Ligde 502
vuruş yaparkenki dönüş (plate apperance)’e sahip olanlar arasında en
yüksek vuruş ortalamasına sahipse ve Alihan 490 vuruş yaparkenki
dönüş (plate apperance)’e sahipse, 440 vuruşa geçme sayısı(time
at bat) ve 165 .375 vuruş ortalaması için Alihan vuruş şampiyonu
olacak, çünkü Alihan’ın rekoruna 12 vuruş daha eklemek Alihan’a
Mehmet’ten daha yüksek bir vuruş ortalaması verecektir.
(b) Pitcher (atıcı)ın kendi kulübünün lig şampiyonası oyunlarında
her kulüp için planlanan o sezonki oyun sayısı kadar devre
tamamlamış olması koşuluyla, bir Major Ligdeki bireysel atış
şampiyonu, en düşük kazanılan koşu ortalamasına sahip pitcher
(atıcı) olacaktır. Bir Ulusal Ligdeki bireysel atış şampiyonu, pitcher
(atıcı)ın lig şampiyonası sezonu oyunlarında her kulüp için
planlanan oyun sayısının en az % 80’i kadar devreyi tamamlamış
olması koşuluyla, en düşük kazanılan koşu ortalamasına sahip
pitcher (atıcı) olacaktır.

K

ural 9.22 (b) Yorum: Örneğin, bir Major (En Büyük) Lig her
kulüp için 162 maç planlıyorsa, 162 devre, atış şampiyonası için
pitcher(atıcı)’ı kalifiye eder . 1612/3 devresi olan bir pitcher (atıcı)
hak kazanamaz. Bir Ulusal Lig her kulüp için 140 maç planlarsa,
112 devre atış şampiyonası için pitcher (atıcı)ı kalifiye eder. Gereken
devre sayısı için bir devre kesirleri, bir devrenin en yakın üçte birine
yuvarlanacaktır. Örneğin, 144 maçın % 80’i 115,2’dir, yani 1151/3
144 devre, 144 planlanan maçlı Ulusal Ligde atış şampiyonası için
gereken minimum sayı olacaktır ve 76 maçın % 80’inin 60.8’dir, yani
602/3 devre 76 planlanan maçlı bir Ulusal Federasyon liginde atış
şampiyonası için gereken minimum sayıdır.
(c) Bireysel yakalama şampiyonları, aşağıdaki şartlar altında
her pozisyonda en yüksek yakalama ortalamasına sahip saha
oyuncuları olacaktır:
(1) Bir catcher (tutucu), o sezon kendi liginde her kulüp için
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planlanan maç sayısının en az yarısına catcher (tutucu) olarak
katılmış olmalıdır;
(2) Bir saha oyuncusu veya dış saha oyuncusu, o sezon kendi
liginde her kulüp için planlanan oyun sayısının en az üçte
ikisinde kendi pozisyonuna katılmış olmalıdır; ve
(3) Bir pitcher (atıcı), başka bir pitcher (atıcı)ın aynı veya
daha yüksek bir yakalama ortalamasına sahip olmadığı ve
daha az devrede daha fazla toplam şansı (putout ve asistlerin
toplamı, putout, asistlerin ve hataların toplamına bölünmesi)
elde etmediği sürece, o sezon kendi ligindeki her kulüp için
planlanan oyun sayısı kadar devrede tamamlamış olmalıdır,
ki bu durumda, diğer pitcher (atıcı) yakalama şampiyonu
olacaktır.

9.23 Kümülatif Performans Kayıtları için Yönergeler
(a) Ardışık Vuruş Serileri
Bir vurucunun plaka görünümü base on balls (birinci kaleye
ilerleme), hit by pitch, savunma müdahalesi veya engelleme ya da
feda buntı (sacrifice bunt) ile sonuçlanırsa, ardışık bir vuruş serisi
sona erdirilmeyecektir. Havadan vurulan feda vuruşu (Sacrifice
fly) seriyi sonlandıracaktır.
(b) Ardışık Oyun Vuruş Serileri
Bir oyunda vurucunun tüm plaka görünümleri (bir veya daha
fazla) base on balls(birinci kaleye ilerleme),hit by pitch, savunma
müdahalesi veya engelleme ya da feda bantı (sacrifice bunt)
ile sonuçlanırsa, ardışık oyun vuruş serisi sona erdirilmez.
Oyuncunun havadan vurulan feda vuruşu (Sacrifice fly) varsa ve
isabet yoksa seri sona erecektir.
Bir oyuncunun arka arkaya oynanan bireysel vuruş serisi, bu
oyuncunun göründüğü ve kulübünün oyunları tarafından
belirlenmeyen ardışık oyunlara göre belirlenecektir.
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(c) Ardışık Oyun Oynama Serisi
Bir oyuncu savunmada bir yarı devre oynarsa veya oyuncu kaleye
ulaşarak veya oyundan atılarak bir süreyi tamamlarsa, ardışık
oyun oynama serisi uzatılacaktır. Sadece pinch-running hareketi
görünümü seriyi uzatmaz. Bir oyuncu, bu Kural 9.23 (c) ‘nin
gerekliliklerine uymadan önce bir hakem tarafından oyundan
çıkarılırsa, bu oyuncunun serisi devam edecektir.
(d) Askıya Alınan Oyunlar
Bu Kural 9.23 doğrultusunda, askıya alınmış bir oyunun
tamamlanmasındaki tüm performanslar, oyunun orijinal tarihinde
gerçekleşmiş olarak kabul edilecektir.

TERİMLERİN TANIMLARI
KARAR VERİLDİ, hakem tarafından verilen bir karardır.
İTİRAZ, hücum takımı tarafından kuralların ihlal edildiğini iddia
eden bir saha oyuncusunun hareketidir.
BALK, pitcher (atıcı) tarafından bir koşucu veya koşucu kalede
olan ve tüm koşuculara bir kale ilerletme hakkı veren kural dışı bir
harekettir.
BALL, uçuş sırasında vuruş bölgesine girmeyen ve vurucu tarafından
vurulmayan bir atıştır. Atış yere temas ederse ve vuruş alanı boyunca
sekerse, bu bir “top”(Ball) dur.
KALE, bir koşuyu puanlamak için bir koşucu tarafından dokunulması
gereken dört noktadan biridir; daha genel olarak kale noktalarını
işaretleyen kanvas torbaları ve kauçuk plakayı kapsar.
KALE ANTRENÖRÜ, vurucuyu ve koşucuları yönlendirmek için
birinci veya üçüncü kalede antrenör kutusuna yerleştirilen üniformalı
bir takım üyesidir.
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BİRİNCİ KALEYE İLERLEME (BASE ON BALLS), vuruş sırasında
strike bölgesi dışında dört atış alan veya savunma takımının teknik
direktörünün hakeme, vurucuyu kasıtlı olarak yürütmek istediği
işaretini takiben dört atış alan bir vurucuya verilen ilk kale ödülüdür.
Eğer teknik direktör, hakeme bu niyetini bildirirse, hakem, vurucuya,
strike bölgesinin dışında dört atış almış gibi, birinci kaleyi verecektir.
VURUCU, vurucu kutusundaki yerini alan hücum oyuncusu.
VURUCU – KOŞUCU, atılana kadar veya koşucu olduğu oyun bitene
kadar atış zamanını yeni bitiren hücum oyuncusunu tanımlayan bir
terimdir.
VURUCU KUTUSU, vurucunun vuruş zamanı boyunca içinde
duracağı alandır.
ATICI (BATTER), pitcher (atıcı) ve catcher (tutucu)dır.
YEDEK KULÜBESİ (BENCH / DUGOUT), oyunculara, yedek
oyunculara ve diğer takım üyelerine, oyun sahasında aktif olarak
meşgul olmadıklarında üniformalı olarak ayrılmış oturma tesisleridir.
YAVAŞÇA VURUŞ (BUNT), sopayla savrulmayan, ancak kasıtlı olarak
sopayla buluşan ve saha içinde yavaşça vurulan toptur.
İPTAL EDİLEN OYUN, herhangi bir nedenle baş hakemin oyunu
sonlandırdığı bir oyundur.
YAKALAMA, bir saha oyuncusunun uçuş halindeki bir topu elinde
veya eldiveninde güvenli bir şekilde bulundurma ve sıkıca tutma
eylemidir (sahip olmak için şapkasını, koruyucusunu, cebini veya
üniformasının herhangi bir parçasını kullanmaması şartıyla).
Bununla birlikte, aynı anda veya topla temasının hemen ardından
bir oyuncuya veya bir duvara çarptığında veya yere düşerse ve böyle
bir çarpışma veya düşme sonucunda topu düşürse bu bir yakalama
değildir. Bir saha oyuncusunun havadaki bir topa dokunması ve
ardından hücum takımının bir üyesine veya bir hakeme çarpması
ve ardından da başka bir savunma oyuncusu tarafından yakalanması
bir yakalama değildir. Yakalamanın geçerliliğini belirlerken,

171

saha oyuncusu, topu tamamen kontrol ettiğini ve topu serbest
bırakmasının gönüllü ve kasıtlı olduğunu kanıtlayacak kadar uzun
süre tutacaktır. Saha oyuncusu, yakalamayı takiben atış yaparken
yakalamışsa ve topu düşürmüşse, topun tutulmuş olduğuna karar
verilecektir.
(Yakalama) Yorum: Top sektirilse veya yere değmeden önce başka
bir saha oyuncusu tarafından tutulsa bile, nihayet herhangi bir saha
oyuncusu tarafından tutuluyorsa, yakalama kurallara uygun sayılır.
İlk saha oyuncusu topa dokunduğu anda koşucular kalelerini terk
edebilir. Bir saha oyuncusu, yakalama yapmak için bir çit, korkuluk,
ip veya başka bir sınır çizgisinin üzerinden uzanabilir. Faul zeminde
olabilecek bir korkuluğun veya tuvalin üzerine atlayabilir. Bir saha
oyuncusu topu yakalamak için bir çitin, korkulukların, iplerin
üzerinden veya bir standa uzandığında hiçbir müdahaleye izin
verilmemelidir. Bunu kendini riske ederek yapar.
Yedek kulübesinin kenarında yakalamaya çalışan bir saha oyuncusu,
herhangi bir takımın bir oyuncusu veya oyuncuları tarafından
“yukarı kaldırılır” ve görünür bir düşüşten uzak tutulursa ve
yakalama yapılırsa, buna izin verilecektir.
CATCHER (TUTUCU), pozisyonunu ana kalenin arkasına alan saha
oyuncusudur.
CATCHER KUTUSU, pitcher (atıcı) topu teslim edene kadar catcher
(tutucu)ın içinde duracağı alandır.
KULÜP, takım personelinin bir araya getirilmesinden, oyun sahasının
ve gerekli tesislerin sağlanmasından ve lig ile ilişkilerde takımı temsil
etmekten sorumlu kişi veya kişiler grubudur.
ANTRENÖR, kale antrenörü olarak hareket etmek gibi, ancak
bununla sınırlı olmamak üzere, teknik direktörün belirleyebileceği
görevleri yerine getirmek üzere teknik direktör tarafından atanan
üniformalı bir ekip üyesidir.
DEAD BALL(ÖLÜ TOP), oyunun kurallara uygun olarak oluşturulmuş
geçici olarak durdurulması nedeniyle oyun dışı bir toptur.
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SAVUNMA saha içindeki takım veya takımın herhangi bir
oyuncusudur.
İKİ AYRI MAÇIN ARKA ARKAYA AYNI SALONDA OYNANMASI
(DOUBLE – HEADER GAME), hemen arka arkaya oynanan, düzenli
olarak planlanan veya yeniden planlanan iki oyundur.
İKİLİ ELEME, iki hücum oyuncusunun, elemeler arasında hata
olmaması koşuluyla, sürekli hareket sonucunda oyundan çıkarıldığı,
savunma tarafından oynanan bir oyundur.
(a) Force double play (force out ile yapılan iki eleme), her iki
elemenin zorunlu koşunun olduğu oyundur.
(b) Reverse force double play, birincisinin bir zorunlu koşunun
olduğu ve ikincisinin, ilk out nedeniyle zorunlu koşunun
kaldırıldığı bir koşucu üzerinde yapıldığı oyundur. Reverse force
double play örnekler: birinci kalede bir koşucu, bir out varken;
vurucu, birinci kaleye adım atan (bir out olur) ve ikinci kale
oyuncusuna veya ikinci out için (dokunarak eleme) ikinci kale
oyuncusuna veya shortstop’a atan birinci kale oyuncusuna hareket
izni vermez. Başka bir örnek: kaleler dolu ve hiçbiri out yokken;
vurucu üçüncü kale oyuncusuna hareket izni vermez, üçüncü
kaleye adım atar (bir out olur); sonra ikinci out için catchera
fırlatır (dokunarak eleme).
FAIR TOP, ana kale ile birinci kale arasında veya birinci veya
üçüncü kaleyi geçerek dış sahaya sınırlanırken veya birinci, ikinci
veya üçüncü kaleye temas eden ya da ilk olarak birinci veya üçüncü
kalenin üzerinde veya ötesindeki fair bölgeye düşen ya da ana kale
ile üçüncü kale arasında fair bir zemine yerleşen ya da açık olan
bir vuruşlu toptur. (ya da bir hakeme veya oyuncuya dokunursa
veya fair bir bölge üzerindeyken uçuş sırasında oyun alanından
dışarı çıkarsa.) Fair bir atış, faul direği de dahil olmak üzere topa
dokunduğu anda saha oyuncusunun fair veya faul bölgesinde olup
olmadığına göre değil topun göreceli konumuna ve faul çizgisine
göre değerlendirilecektir
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(Fair Top) Yorum: Havadaki bir top, ana kale ile birinci kale veya
ana kale ve üçüncü kale arasındaki sahaya düşerse ve ardından bir
oyuncuya veya hakeme dokunmadan ve birinci veya üçüncü kaleyi
geçmeden önce faul bölgesine sıçrarsa, bu bir faul topudur. (Top;
faul bölgesine düşerse veya faul bölgesindeki bir oyuncu topa temas
ederse, bu faul topudur. Havadaki bir top birinci veya üçüncü kaleye
düşer ve ardından faul bölgesine sıçrarsa, bu fair bir vuruştur. Bir saha
oyuncusu tarafından temas edilmeyen, pitcher (atıcı)ın kauçuğuna
çarpan ve faul bölgesine, ana kale ile birinci kale arasında veya ana
kale ile üçüncü kale arasında geri dönen top faul toptur.
Kulüpler, hakemlerin fair ve faul toplara daha doğru bir şekilde karar
vermesini sağlamak için, çitin üzerindeki fair arazide direğin yanı
boyunca uzanan bir tel örgü ile çit hattına giderek daha fazla faul
direkleri dikmektedir.
FAIR BÖLGE, ana kaleden oyun alanı çitinin altına ve dikey olarak
yukarı doğru birinci kale ve üçüncü kale çizgileri dahil, oyun alanının
içindeki kısmıdır. Tüm faul çizgileri fair bölgesindedir.
SAHA OYUNCUSU (FIELDER) herhangi bir savunma oyuncusudur.
SAHA OYUNCUSUNUN SEÇİMİ, fair bir yerden atılan topu tutan ve
vurucuyu elemek için birinci kaleye atmak yerine, önceki koşucuyu
çıkarmak için başka bir kaleye atan bir saha oyuncusunun hareketidir.
Bu terim aynı zamanda sayı hakemi tarafından
(a) güvenli vuruşunu yapan saha oyuncusu önceki bir koşucuyu
dışarı atmak için bir veya daha fazla kale alan vurucunun
ilerlemesini hesaba katmak için kullanılır;
(b) bir saha oyuncusu başka bir koşucuyu kovmaya çalışırken bir
koşucunun ilerleyişini (çalınan kale veya hata dışında) hesaba
katmak; ve
(c) bir koşucunun yalnızca savunma takımının ilgisizliği
(savunmasız çalma) nedeniyle yaptığı ilerlemeyi hesaba katmak.
UÇAN TOP (FLY BALL), uçuş sırasında havada yükselen vurulan bir
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toptur.
ZORUNLU KOŞU (FORCE PLAY), bir koşucunun, vurucunun koşucu
olması nedeniyle bir kaleyi işgal etme hakkını kurallara uygun olarak
kaybettiği bir oyundur.
(Zorunlu Koşu) Yorum: Bu oyunla ilgili kafa karışıklığı, oyun
sırasında sıklıkla “zorlama(force)” durumunun ortadan kalktığı
hatırlanarak giderilir. Örnek: Birinci kaledeki oyuncu ve bir out
varken, kaleye dokunan birinci kale oyuncusuna top sert bir şekilde
çarparsa vurucu oyun dışı (out) olur. O anda zorunluluk kaldırılır
ve ikinci kaleye ilerleyen koşucu dokunularak elenmelidir (tagout olmalıdır). Üçüncü veya ikinci kalede bir koşucu varsa ve bu
koşuculardan biri ikinci kalede dokunularak elenmeden (tag-out
olmadan) önce sayı yaptıysa, koşu sayılır. Birinci kale oyuncusu
ikinciye atsaydı ve top birinciye geri dönmüş olsaydı, ikinci oyun
iki out yaparak bir force out (kaleye dokunarak eleme) olurdu ve
koşucunun önünde birinciye dönen ilk atışı üç out yapmış olacaktı.
Bu durumda, hiçbir koşu puan almaz.
Örnek: Bu bir force out (kaleye dokunarak eleme) değildir. Biri out
varken, birinci ve üçüncü kalede koşucu vardır. Vurucu topu dışarı
atar. İki out olur. Üçüncü kaledeki koşucu dokunarak eler (tag out
yapar) ve sayı alır. Birinci kaledeki koşucu saha oyuncusunun olduğu
yerden fırlatmadan önce tekrar dokunmaya çalışır, ancak zamanında
geri gelmez ve out olur. Üç out olur. Eğer hakemin kararına göre,
üçüncü kaleden gelen koşucu, top birinci kalede tutulmadan önce
ana kaleye temas ederse, koşu sayılır.
HÜKMEN MAĞLUP OLUNAN OYUNLAR (FORFEITED GAME), baş
hakem tarafından kural ihlali yapılan takım lehine, kural ihlalinden
9’a 0 puanla bitirilen bir oyundur.
FAUL TOPU, ana kale ve birinci kale arasında veya ana kale ile üçüncü
kale arasında faul bölgesine yerleşen veya faul bölgesinde veya
üzerinde birinci veya üçüncü kaleyi geçen veya birinci veya üçüncü
faulün ötesinde ilk önce faul bölgesine düşen vurulan bir toptur. (faul
sahasında veya üzerinde iken, bir hakem veya oyuncunun şahsına
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veya doğal zemine yabancı herhangi bir cisme dokunursa da faul
toptur)
Bir faul topu, topun göreceli konumuna ve topa dokunduğu anda saha
oyuncusunun faul veya fair bölgede olup olmadığına göre değil, faul
direği de dahil olmak üzere faul çizgisine göre değerlendirilecektir.
Faul Topu Yorumu: Bir saha oyuncusu tarafından temas edilmeyen,
pitcher (atıcı)ın kauçuğuna çarpan ve faul bölgesine, ana kale ile
birinci kale arasında veya ana kale ile üçüncü kale arasında geri
dönen top, faul topudur.
Uçan Top (Havadan gelen top) (fly ball) sahaya ana kale ve birinci
kale veya ana kale ve üçüncü kale arasına düşerse ve ardından bir
oyuncuya veya hakeme dokunmadan ve birinci veya üçüncü kaleyi
geçmeden faul bölgesine sıçrarsa, faul topudur; veya top faul bölgesine
düşerse veya faul bölgesindeki bir oyuncu topa temas ederse, bu bir
faul topudur. Havadaki bir top birinci veya üçüncü kaleye düşer ve
ardından faul bölgesine sıçrarsa, bu fair bir vuruştur.
FAUL BÖLGESİ, oyun alanının birinci ve üçüncü kale çizgilerinin
dışında, çite doğru ve dikey olarak yukarı doğru uzanan kısmıdır.
FAUL TIP (FAUL OLAN HAFİF VURUŞ), sopadan catcher (tutucu)a
keskin ve doğrudan giden ve kurallara uygun olarak yakalanan bir
toptur. Yakalanmadıkça faul tip değildir ve yakalanan herhangi bir
faul tip strike’tır ve top oyundadır.
YERDEN GELEN TOP (GROUND BALL), yere yakın yuvarlanan veya
zıplayan vurulan bir toptur.
EV SAHİBİ TAKIM, oyunun sahasında oynandığı takımdır veya oyun
tarafsız sahada oynanıyorsa, ev sahibi takım karşılıklı anlaşma ile
belirlenecektir.
KURAL DIŞI bu kurallara aykırı olandır.
Bir KURAL DIŞI ATIŞ,

176

(1) pitcher (atıcı)ın pivot ayağının pitcher (atıcı)ın plakası
ile temas halinde olmadığı durumlarda vurucuya verilen bir
atıştır;
(2) Pitcher’ın hızlı geri dönerek yaptığı atış(pitch) (a quick
return pitch). Koşucular kalede iken kural dışı bir atış, balk
teşkil eder.
Bir İÇ SAHA OYUNCUSU, iç sahada pozisyon işgal eden oyuncudur.
İÇ SAHAYA GİDEN UÇAN (HAVADAN GELEN) TOP (INFIELD
FLY), birinci ve ikinci veya birinci, ikinci ve üçüncü kaleler işgal
edildiğinde, ikisi out olmadan önce normal bir çabayla bir saha
oyuncusu tarafından yakalanabilen fair bir uçan top (fly ball)’tur.
(sert atış -line drive[Uçuşta olan keskin ve doğrudan oyun alanına
vurulan top]- veya yavaş bir vuruşa (bunt) teşebbüs dahil değildir).
Pitcher (atıcı), catcher (tutucu) ve kendisini oyunda sahada
konumlandıran herhangi bir dış saha oyuncusu, bu kuralın amacı
için iç saha oyuncusu olarak kabul edilecektir. Vurulan bir topun iç
sahaya giden bir uçan top( Infield Fly) olacağı aşikar göründüğünde,
hakem, derhal “İç sahaya giden bir uçan top”( Infield Fly) ilanı
yapacaktır. Eğer top kale çizgilerine yakınsa, hakem “fair ise, iç
sahaya giden bir uçan top”( Infield Fly) ilanı yapacaktır.
Top oyundadır ve koşucular, topun yakalanması riskiyle ilerleyebilir
veya herhangi bir uçan topta (fly ball) olduğu gibi, topa dokunulduktan
sonra tekrar dokunup ilerleyebilir. Vuruş bir faul topuna dönüşürse,
herhangi bir faulle aynı şekilde değerlendirilir.
İç sahaya giden bir uçan topun (Infield Fly) el değmeden yere
düşmesine izin verilirse ve birinci veya üçüncü kaleyi geçmeden
önce faul bir şekilde sekerse, bu bir faul topudur. İç sahaya giden bir
uçan top (Infield Fly) kale çizgisinin dışındaki zemine dokunmadan
düşerse ve birinci veya üçüncü kaleyi geçmeden önce fair bir şekilde
sekerse, bu iç sahaya giden bir uçan toptur (Infield Fly).
İç sahaya giden bir uçan top (Infield Fly) Yorum: iç sahaya giden bir
uçan top (Infield Fly) kuralında hakem, topun çim veya kale çizgileri
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gibi keyfi bir sınırlama ile değil, normal olarak bir saha oyuncusu
tarafından yakalanıp yakalanamayacağına karar verecektir. Hakem
ayrıca, bir dış saha oyuncusu tarafından yakalansa bile, eğer,
hakemin değerlendirmesine göre, top bir saha oyuncusu tarafından
kolaylıkla yakalanacaksa bile, bir topun iç sahaya giden bir uçan top
(Infield Fly) olduğuna da karar vermelidir. İç sahaya giden bir uçan
top (Infield Fly) hiçbir şekilde bir itiraz oyunu olarak görülmez.
Hakemin kararı geçerli olmalı ve karar derhal verilmelidir.
Bir iç sahaya giden bir uçan top (Infield Fly) kuralı çağrısı yapıldığında,
koşucular kendi riskleri altında ilerleyebilir. İç sahaya giden bir uçan
top (Infield Fly) kuralına göre, iç saha oyuncusu kasıtlı olarak fair bir
topu düşürürse, top kural 5.09 (a) (12) hükümlerine rağmen oyunda
kalır. iç sahaya giden bir uçan top (Infield Fly) kuralı önceliklidir.
İç sahaya giden bir uçan top (Infield Fly) kuralı sırasında müdahale
çağrısı yapılırsa, topun fair mi yoksa faul mu olduğu belirlenene kadar
top oyunda kalır. Fair ise, hem saha oyuncusuna müdahale eden
koşucu hem de vurucu oyuncu dışı (out) olur. Faul ise, yakalanmış
olsa bile, koşucu oyun dışı (out) olur ve vurucu vuruşa döner.
UÇUŞTA, henüz yere veya saha oyuncusu dışındaki herhangi bir
nesneye temas etmemiş, vurulmuş, atılmış veya fırlatılmış bir topu
tanımlar.
JEOPARDY (RİSKTE), topun oyunda olduğunu ve bir hücum
oyuncusunun elenebileceğini belirten bir terimdir.
DEVRE bir oyunun takımların hücum ve savunmaya göre değiştiği
ve her takım için üç puanın olduğu bölümüdür. Her takımın vuruşa
geçme sayısı bir yarı devredir.
MÜDAHALE
(a) Hücum müdahalesi, oyun yapmaya çalışan herhangi bir saha
oyuncusuna müdahale eden, engelleyen veya kafa karıştıran vuruş
takımının bir hareketidir.
(b) Savunma müdahalesi, bir vurucunun atış yapmasını engelleyen,
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bir saha oyuncusu tarafından yapılan bir harekettir.
(c) Hakem müdahalesi:
(1) bir ana kale hakemi, topun çalınan bir kaleyi önlemeye veya
bir koşucuyu bir pick-off (geriye doğru koşan oyuncuya atış
yapma) oyununda elemeye teşebbüs etmesini engellediğinde;
(2) fair bir top, bir hakeme temas ettiğinde fair bölgesinde bir
saha oyuncusunu geçmeden önce yapılır.
(d) Seyirci müdahalesi, bir seyircinin (veya seyirci tarafından
fırlatılan bir nesnenin) oyun alanına girerek veya tribünlerin dışına
ve oyun alanının üzerinden uzanarak oyun oynama girişimini
engellediğinde meydana gelir.
LİG, takımları lig şampiyonluğu için bu kurallar çerçevesinde
önceden belirlenmiş bir programda birbirleriyle oynayan bir kulüpler
grubudur.
KOMİSYON BAŞKANI, bu kuralları uygulamakla, herhangi bir
oyuncuya, teknik direktöre, antrenöre veya hakeme bu kuralları ihlal
ettiği için para cezasına çarptırmak veya askıya almak, bu kuralları
içeren herhangi bir anlaşmazlığı çözmek veya herhangi bir itiraz
edilen oyunu belirlemekle görevli lig görevlisidir.
(Komisyon Başkanı) Yorum: Büyük (Major) Ligler ile ilgili
olarak, Komisyon Başkanının bu kurallara göre görevleri Beyzbol
Komisyonu tarafından yerine getirilecektir. Komisyon, bu kurallar
uyarınca bir komisyon başkanının farklı işlevlerini yerine getirmesi
için farklı görevliler atayabilir.
YASAL (veya YASAL OLARAK) demek bu kurallara uygun anlamına
gelir.
CANLI TOP, oyunda olan bir toptur.
SERT ATIŞ(wild pitch), yere temas etmeden keskin ve doğrudan
sopadan bir saha oyuncusuna giden vuruşlu bir toptur.
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TEKNİK DİREKTÖR, takımın sahadaki eylemlerinden sorumlu
olmak ve takımı hakem ve rakip takım ile iletişimde temsil etmek
üzere kulüp tarafından atanan kişidir. Bir oyuncu teknik direktör
olarak atanabilir.
MINOR LEAGUE, Major League Baseball tarafından işletilen ve
Minor League Kulüplerinin rekabet etmek üzere görevlendirildiği
profesyonel gelişim ligi sistemi içindeki herhangi bir ligi ifade eder.
MINOR LEAGUE CLUB, bir Oyuncu Geliştirme Lisans Sözleşmesine
(“PDL”) dahil olan herhangi bir profesyonel beyzbol kulübüne atıfta
bulunur.
ENGEL, bir saha oyuncusu tarafından top pozisyonunda değilken
ve topla oynama eyleminde değilken herhangi bir koşucunun
ilerlemesini engelleyen harekettir.
HÜCUM, vuruştaki takım veya takımın herhangi bir oyuncusudur.
CETVEL HAKEMİ. Kural 9.00’a bakın.
OLAĞAN ÇABA(ORDINARY EFFORT), o ligdeki bir pozisyondaki
ortalama beceriye sahip bir saha oyuncusunun sahanın durumuna
ve hava koşullarına gereken önem verilerek bir oyunda sergilemesi
gereken çabadır.
(Sıradan Çaba) Yorum: Resmi puanlama kurallarında birkaç kez
çağrılan bu standart (örneğin, Kural 9.05 (a) (3), 9.05 (a) (4), 9.05 (a)
(6), 9.05 (b)) (3) (Kale Vuruşları);
9.08 (b) (Fedalar); 9.12 (a) (1) Yorum, 9.12 (d) (2) (Hatalar); ve 9.13
(a), 9.13 (b) (Sert Atışlar ve Pas Verilen Toplar)) ve resmi beyzbol
kurallarında (örneğin, terimlerin tanımları, İç sahaya giden bir uçan
top (Infield Fly)), belirli bir saha oyuncusu açısından nesnel bir
standarttır. Diğer bir deyişle, bir saha oyuncusu elinden gelenin en
iyisini yapsa bile, eğer bu çaba o ligdeki o pozisyondaki ortalama bir
saha oyuncusunun bir durumda yapacağı çabanın gerisinde kalırsa,
Cetvel Hakemi o saha oyuncusunu bir hata ile suçlamalıdır.
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OUT, bir hücum takımının vuruşa geçme sayısı (time at bat) boyunca
gerekli olan üç elemeden biridir.
DIŞ SAHA OYUNCUSU, oyun alanının ana kaleden en uzaktaki alanı
olan dış alanda bir pozisyon işgal eden bir saha oyuncusudur.
AŞIRI KAYMA, bir kaleye kayması, ana kaleden birinci kaleye geçmesi
dışında, kale ile temasını kaybettiği bir ivmeyle hareket eden bir
hücum oyuncusunun hareketidir.
CEZA, bu kurallara aykırı bir davranış sergilemektir.
KİŞİ (PERSON), oyuncunun veya bir hakemin vücudunun herhangi
bir parçası, giysisi veya ekipmanıdır.
ATIŞ, pitcher (atıcı) tarafından vurucuya verilen toptur.
(Pitch) Yorum: Bir oyuncunun diğerine attığı toplardır.
PITCHER, atışı vurucuya teslim etmek için belirlenen saha
oyuncusudur.
ATICININ PIVOT AYAĞI, atışı atarken, pitcher (atıcı) plakasıyla temas
halinde olan ayaktır. “OYUN(PLAY)”, hakemin oyuna başlama veya
herhangi bir dead ball (ölü top)’un ardından eyleme devam etme
emridir.
Pitcher’ın hızlı geri dönerek yaptığı atış(pitch) (a quick return pitch),
vurucunun dengesini bozmak niyetiyle yapılır. Kural dışı bir atıştır.
RESMİ OYUN (REGULATION GAME) Bkz. Kural 7.01.
TEKRAR DOKUNMA (RETOUCH), bir koşucunun kurallara uygun
olarak gerekli olduğu şekilde bir kaleye dönme eylemidir.
KOŞU (veya SAYI), vurucudan koşucuya ilerleyen ve bu sırayla
birinci, ikinci, üçüncü ve ana kaleye dokunan hücum oyuncusu
tarafından yapılan sayıdır.
RUN-DOWN, kaleler arasında bir koşucuyu eleme girişiminde
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bulunan savunma eylemidir.
KOŞUCU, herhangi bir kaleye doğru ilerleyen veya dokunan veya
geri dönen bir hücum oyuncusudur.
“GÜVENLİ”, hakem tarafından bir koşucunun çalmayı denediği kale
hakkına sahip olduğunun beyanıdır.
SET POZİSYONU, iki tane kurallara uygun atış pozisyonundan
biridir.
SIKIŞIK OYUN (SQUEEZE PLAY), üçüncü kalede bir koşucusu
bulunan bir takımın bunt aracılığıyla o koşucuyu değerlendirmeye
çalıştığı bir oyunu belirtmek için kullanılan bir terimdir.
STRIKE, hakem tarafından kurallara uygun bir atış olarak belirlenir
ve aşağıdaki durumlarda strike sayılır:
(a) Vurucu tarafından vurulursa ve ıskalanırsa;
(b) Topun herhangi bir kısmı vuruş bölgesinin herhangi bir
kısmından geçerse, vurulmamış;
(c) Vurucu tarafından eğer ikiden az strike’ı varsa faul olur;
(d) Faul bir bunt vuruşu yaparsa;
(e) Vurucu vuruş yaparken ona dokunursa;
(f) Strike bölgesinde havadaki top vurucuya dokunursa; veya
(g) Faul tipine (yavaş vuruşuna) dönüşürse.
STRIKE BÖLGESİ, üst sınırı omuz üstü ve üniforma pantolonun
ortasından geçen yatay çizgi ve alt sınırı diz kapağının altındaki
çukurdan geçen çizgi olan ana kalenin üzerindeki alandır. Strike
bölgesi, vurucu atış yapılan bir topa karşılık vermeye hazırlanırken,
vurucunun duruşundan belirlenir. STRIKE Bölgesi şeması için Ek
5.’e bakınız.)
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ASKIYA ALINMIŞ OYUN, daha sonraki bir tarihte tamamlanacak
olan bir oyundur.
DOKUNMA (TAG), bir saha oyuncusunun topu güvenli ve sıkı bir
şekilde elinde veya eldiveninde tutarken vücuduyla bir kaleye
dokunma eylemidir; veya bir koşucuya topla veya topu tutan eli
veya eldiveni ile dokunması, topu güvenli ve sıkıca elinde veya
eldiveninde tutmasıdır. Bu bir dokunma değildir, ancak aynı anda
veya hemen sonra bir kaleye veya bir koşucuya dokunduktan
sonra, saha oyuncusu topu düşürür. Tag(dokunma)’in geçerliliğini
belirlerken, saha oyuncusu topu tam kontrolüne sahip olduğunu
kanıtlayacak kadar uzun süre tutacaktır. Saha oyuncusu hücum
oyuncusuna bir dokunma ve dokunmayı takiben bir atış yaparken
topu düşürürse, dokunarak elemenin yapılmış olduğuna karar
verilecektir. Bu tanımın amaçları doğrultusunda, takılan herhangi
bir takı (örneğin kolyeler, bilezikler vb.), oyuncunun vücudunun bir
parçası sayılmayacaktır.
ATIŞ (THROW), topu el ve kol ile belirli bir hedefe doğru itme
eylemidir ve her zaman pitcher atışından ayırt edilmelidir.
BERABERE BİTEN OYUN, her takımın aynı sayıda koşuya sahip
olması durumunda çağrılan bir kural oyunudur.
“TIME (MOLA)”, bir hakem tarafından, Dead Ball olduğunda (top
ölü top olduğunda) oyunun kurallara uygun olarak durdurulduğunu
duyurulmasıdır.
DOKUNMA (TOUCH), bir oyuncuya veya hakeme dokunmak,
vücudunun herhangi bir yerine veya giydiği herhangi bir forma
veya ekipmana dokunmaktır (ancak bir oyuncunun taktığı takılara
(örneğin kolyeler, bilezikler vb. dokunmamaktır).
(Dokunma) Yorum: Ekipman, bir oyuncu veya hakem tarafından,
kişinin üzerinde amaçlanan yeri ile temas halindeyse giyilmiş olarak
kabul edilecektir.
üçlü eleme), elemeler arasında hata olmaması koşuluyla, sürekli
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hareket sonucunda üç hücum oyuncusunun oyundan atıldığı,
savunma tarafından oynanan bir oyundur.
SERT TOP (WILD PITCH), atışın çok yüksek, çok alçak veya çok geniş
olduğu, catcher (tutucu) tarafından sıradan bir çaba ile yakalanamaz
olduğu atıştır.
WIND-UP POZİSYONU, kurallara uygun iki atış pozisyonundan
biridir.
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