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TÜRKİYE BEYZBOL5
GENÇLİK MERKEZİ LİGİ

Beyzbol5 Gençlik Merkezi Ligi Milli Takım Oluşturma Usul ve Esasları 

1) Milli takımda yer alacak sporcular ligde yer alan  takımlardan seçilir.  
2) Rekabe� ve teşviği ar�rmak amacı ile takımlara verilecek kontenjan aşağıdaki gibidir: 

2.1 Milli takımlar 4 kız 4 erkek olmak üzere 8 sporcudan oluşur. 
2.2 Erkek liginde yer alan 5 takımdan;  

• şampiyon olan takımdan 2 sporcu seçilecek�r. 
• 2. olan takımdan 1 sporcu seçilecek�r. 
• 3. olan takımdan 1 sporcu seçilecek�r. 

2.3 Kız liginde yer alan 5 takımdan;  
• şampiyon olan takımdan 2 sporcu seçilecek�r. 
• 2. olan takımdan 1 sporcu seçilecek�r. 
• 3. olan takımdan 1 sporcu seçilecek�r. 

 3) Takımlar sporcuları belirlerken gözleme dayalı seçim yapamazlar. Somut ve ista�s�ğe dayalı 
sonuçlarla milli takıma verecekleri sporcuları
paylaşmak kaydı ile  belirlemelidirler.  

4) Sporcu seçme ve belirlemede kullanılacak ista�s�k sonuçları elde edecek parametreler 
Beyzbol, So�bol ve Beyzbol5 oyununun ana unsurları olan temel parametreler olacak�r. Tüm 
takımlar aynı parametrelerle seçmesini yapacak olup aşağıdaki şekli iledir, takımların 
parametrelerin yetersiz olduğunu düşünmeleri halinde Federasyondan izin almak kaydı ile 
ekleme yapabilirler.  

4.1 Vuruş hızı (Ölçüm için Radar temini Federasyondan sağlanılabilir.) 

4.2 A�ş hızı (Ölçüm için Radar temini Federasyondan sağlanılabilir.) 

4.3 Kaleler arası 13 metre olduğu için; 

                  4.3.1    1 kale koşusu (13 metre koşusu) 
 

    4.3.2    2 kale koşusu (13+13=26 metre koşusu) 

                   4.3.3 3 kale koşusu (13+13+13=39 metre koşusu) 

2.4 Milli takım sporcuları her kulübe verilen kontenjan sayısınca kulüplerin kendi yapacağı 
seçmelerde belirlenecek olup kulüplerin seçmeleri Gençlik Merkezi müdürü ve Gençlik Merkezi 
Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Gençlik Hizmetler İlçe Müdürü kontrolünde, onun belirlediği 
yer ve tarihte yapılacaktır.

 belirlerler.  İsta�s�k sonuçlarını sporcular ve ailelerle
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 4.4 İsabetli a�şa 10 puan verilir. Puanlama 100 üzerinden yapılır.   

                  4.4.1 Sporcu 13 metrede olmak kaydı ile daha önceden belirlenmiş 30 cm’e 30 cm’lik bir 
alana 10 kez a�ş yapar. Kutucuğun içine denk gelen isabetli a�şa puan verilir. 

     4.4.2 Sporcu 26 metreden olmak kaydı ile daha önceden belirlenmiş 40 cm’e 40 cm’lik bir 
alana 10 kez a�ş yapar. Kutucuğun içine denk gelen isabetli a�şa puan verilir.  

5) Teknik direktör kızlarda şampiyon olan takım antrenörü olacak�r.  
Baş antrenör kızlarda 2. olan takım antrenörü olacak�r. 
Teknik direktör erkeklerde şampiyon olan takım antrenörü olacak�r.  
Baş antrenör erkeklerde 2. olan takım antrenörü olacak�r.    

9) Kafile sorumluları erkeklerde şampiyon olan takımın Gençlik Merkezi müdürü ve kızlarda 
şampiyon olan takımın  .  

7) Doktor Federasyonca ya da Genlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce belirlenir. 
8) Tercüman Federasyonun uluslararası ilişkiler uzmanı olacak�r.  

6) Kafile Başkanı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen kişi olacak�r.  

             Koşular, var ise, fotosel ile yapılmalı. Fotosel yok ise, gençlik merkezinden temin edilebilir; temin 
edilememesi halinde sporcunun kendisi ve velisinin görebileceği saat kronometre kullanılmalı.

Gençlik Merkezi müdürlüğünün bağlı bulunduğu 
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olacak�r.�


