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MAÇ KURALLARI
- Bir müsabakanın sona ermesi 5 tam devrenin(inning*) veya 60 dakikalık sürenin herhangi
birinin önce bitmesi ile gerçekleşir.
- Sürenin sona ermesi durumunda hücumun tamamlanması beklenmez.
- Müsabakalarda 3. inningin sonunda sayı farkı 15, 4. inningin sonunda sayı farkı 10 olursa
müsabaka sona erer.
- Müsabakalarda galip gelen takım 3 (üç), mağlup olan takım 0 (sıfır) alır.
- Beraberlik durumunda 5 dakikalık birer devre uzatma yapılır. Uzatmalarda eşitlik bozulmazsa
uzatma devrelerindeki eleme sayısı az olan takım galip ilan edilir. Eşitlik bu şekilde de bozulmazsa uzatma devrelerinde alınan kale sayılarında önde olan takım galip ilan edilir.
- Müsabakalar iki takım kaptanı arasında hakem tarafından yapılan ‘yazı-tura’ atışı ile hücum ve
savunma takımları belirlenir.
- 2 etap sonunda birbirleriyle yaptıkları müsabakalarda elde ettikleri puanlar ile en yüksek puanı
toplayan 4 takım final etabını oluşturur.
- Final etabında ise en yüksek 4. puanı toplayan takım ile en yüksek puanı toplayan 1. takım, en
yüksek 2. takım ile en yüksek 3. takım yarı final eşleşmelerini, yarı final müsabakalarında mağlup
olanlar 3.’lük ve 4.’lük, galip olanlar ise final müsabakalarını oynar.
- Hakemler Federasyonca akredite edilen Beyzbol ve Softbol hakemlerinden oluşacaktır.
* Bir takımın hücum ve savunma yapmasını ifade eder.

www.beyzbol.gov.tr
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TEKNİK TOPLANTI VE MÜSABAKALARIN BAŞLAMASI
- Teknik toplantılar maç günü saat 08.00-09.00 arasında yapılacaktır. 1 antrenör ve 1 genel
idarecinin katılması gerekmektedir. Katılım sağlamayan takım alınan farklı kararları kabul etmiş
sayılacaktır.

TAKIMLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN EVRAKLAR:
- Sporcu aile muvafakatnameleri (18 yas altı sporcular için)
- Esame Listesi (Online TRF’den alınmış güncel liste)
- 1. ve 2. Kademe Antrenör belgesi ve kartı (Kartı olmayanlar güncellemelerini yaparak
Federasyondan tedariğini sağlamalıdır.)
- Gençlik Spor Bakanlığı Sporcu Bilgi Sistemi’nde kayıtlı branş fark etmeksizin herhangi bir sporcu
lisansları olmak zorundadır.
- Sporcuların aynı zamanda Gençlik Merkezi üyesi olması gerekmektedir.

ÖDÜLLER
- Sezon bitiminde ilk üçe giren takım sporcularına ve antrenörlerine (12 sporcu, 2 antrenör)
madalyayalar Federasyonca verilecektir.
- Şampiyon olan takıma kupa Federasyonca verilecektir.

ÖDEMELER VE MALİ KONULAR
- Hakem yol harcırah ve ödemeleri Federasyonca yapılacaktır.
- Sporcu kafileleri ulaşım ve konaklama giderleri bağlı bulundukları il müdürlüklerince
yapılacaktır.
- Ulaşım seyahat genelgesi kapsamında yapılacaktır. Seyahat Genelgesi Linki:
https://trf.gov.tr/genclik-ve-spor-faaliyetleri-seyahat-guvenligi-ile-ilgili-20221-sayili-genelge

www.beyzbol.gov.tr
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SAĞLIK
- Müsabaka boyunca 1 sağlıkçı olmak zorundadır ve giderleri gençlik ilçe müdürlüklerince
karşılanacaktır.
- Takımların sağlık çantası bulundurması zorunludur.

SAĞLIK ÇANTASI İÇERİĞİNDE YER ALMASI GEREKENLER;
- 2 adet kullanıma hazır bulundurulan sıcak soğuk jel kompres 13x27cm
- 1 adet elastic bandaj 8cmx3,5m
- 1 kutu steril gaz kompres 25 adet 7,5x7,5cm
- 1 adet elastic sabitleme bandı 10x10cm
- 1 adet makas 16cm
- 5 adet yara bandı
- 1 adet alkollü acil durum antiseptiği 100ml
- 1 adet %10 povidoniyodinantiseptic solüsyon 100ml
- 1 adet tıbbi turnike
- 1 kutu 20 tablet 500mg parasetemol içeren ağrı kesici
- 1 adet kinesiotapegold ağrı bandı 5x5cm
- 1 adet etofenematnonstereoidantienﬂamatuar içeren topical sprey 100mg/ml
- 1 kutu steri-strip bant 6 adet 6mm x100 mm

GÜVENLİK
- Müsabakaların yapılacağı yerde güvenlik tedbirleri giderleri il müdürlüğü tarafından
karşılanacaktır.

KIYAFET KURALLARI
- Sporcular için daha önce takımlar tarafından belirlenen renk ve tasarımda kıyafetler olacaktır.
- Hakemler için Federasyonca uygun görülen kıyafetler tercih edilecektir.

www.beyzbol.gov.tr
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DOPİNGLE MÜCADELE VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
- Ulusal Dopingle Mücadele Programı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dopingle Mücadele
Komisyonu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi arasında
24.05.2011 tarihinde imzalanan protokole dayanarak kurulmuştur. Dopingle Mücadele Komisyonu,
bu protokol uyarınca “bağımsız Dopingle Mücadele Kuruluşu” olarak hareket etme niteliğinde
olup aşağıda belirtilen konularda gerekli yetki ve sorumluluğa sahiptir.
- Doping kontrolü konusunda planlanma, koordinasyon, uygulama, izleme ve yenilikleri takip
etme, İlgili diğer ulusal kurum, kuruluş ve diğer Dopingle Mücadele Kuruluşları ile işbirliği yapma,
Diğer Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşları ile karşılıklı Doping Kontrolleri yapılmasını teşvik
etme, Dopingle mücadele araştırmalarını destekleme, Maddi destek sağlanan herhangi bir
Sporcuya ya da Sporcu Destek Personeline, herhangi bir dopingle mücadele kuralını ihlal etmiş
olmaları durumunda, Sporcunun ya da Sporcu Destek Personelinin spordan men edildiği
dönemde bu maddi desteğin tümünü ya da bir kısmını kesme, Her bir doping vakasında, Sporcu
Destek Personelinin ya da diğer Kişilerin de olayın içinde olup olmadığını araştırmak da dahil
olmak üzere kendi sorumluluk alanına giren konularda, dopingle mücadele kurallarının ihlal
edilip edilmediği konusundaki bütün potansiyel gelişmeleri sıkı bir şekilde takip etme, Dopingle
mücadele ile ilgili bilgilendirme ve eğitim programlarının planlanma, uygulama ve izleme.
Kapsam İşbu Dopingle Mücadele Talimatı, Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından, Türkiye’deki
her Ulusal Federasyon ve Ulusal Federasyon çatısı altındaki sportif faaliyetlerin her katılımcısına
o katılımcının Ulusal Federasyonlara üyeliği, Ulusal Federasyonlar nezdindeki akreditasyonu ya da
onların organize ettikleri faaliyetlere ya da Turnuvalara katılımlarına ilişkin olarak uygulanır.
Türkiye’deki bir ulusal federasyonun Sporcusu olmayan ve Dopingle Mücadele Komisyonu kayıtlı
Doping Kontrolleri havuzunun bir parçası olmanın gerekliliklerini yerine getiren herhangi bir Kişi,
mutlaka kendi Ulusal Federasyonunun Sporcusu olmalıdır ve uluslararası müsabakalara ya da
kendi ulusal federasyonunun düzenlediği müsabakalara katılmadan en az on iki (12) ay önce
Doping Kontrolleri yaptırmak için hazır bulunmalıdır. Bu Dopingle Mücadele Talimatı, Dopingle
Mücadele Komisyonu ‘nun sonuç değerlendirme yetkisine sahip olduğu bütün Doping Kontrolleri
için geçerli olacaktır.
- Talimatın Ulusal Spor Federasyonları İçin Uygulanması
- Ulusal Spor Federasyonları işbu Dopingle Mücadele Talimatı’nı kabul edecek ve bu talimatı ya
doğrudan ya da atıfta bulunma suretiyle kendi temel yönetmelikleri ve/veya talimatları içine
dahil edeceklerdir. Böylece bu talimatı spor kurallarının ve üyeleri ile katılımcıların tabi olduğu
haklar ve yükümlülüklerin bir parçası haline getireceklerdir.
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DOPİNGLE MÜCADELE VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
- İşbu Dopingle Mücadele Talimatı’nın katılımcılar için uygulanması, Ulusal Spor Federasyonları
ile bunların üyeleri ya da katılımcıları arasında, federasyonun kurallarına göre spor faaliyetlerine
katılmayı kabul etmeleri yoluyla kurulmuş olan üyelik yükümlülüklerine dayanmak Türkiye Milli
Olimpiyat Komitesi, Dopingle Mücadele Komisyonu Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı 23 Eylül
2011 4 [Madde 1.1.2 ile ilgili açıklama: Her bir ulusal federasyonun çıkardığı üyelik kartı/lisans
belgesinin üzerine, o kart hamilinin Dopingle Mücadele Komisyonu ve ilgili uluslararası
federasyonun Dopingle Mücadele Kuralları ile bağlı olduğuna dair bir ibare eklemek ve bu kart
hamilinin de bunu kabul ettiğini kart üzerindeki imzası ile göstermesi pratik bir uygulama
olabilir).
- Ulusal Spor Federasyonları, Hükümetten, resmi bütçeden ya da Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi’nden maddi ya da diğer türde bir yardım almanın bir koşulu olarak, ilgili yaptırımların
bireylere uygulanması dahil olmak üzere, Ulusal Dopingle Mücadele Programı ve İşbu Dopingle
Mücadele Talimatı’nın ruhunu ve şartlarını kabul edecek ve bunlara riayet edecek ve Dünya
Dopingle Mücadele Kurallarına uygun olarak, ilgili Uluslararası Federasyonun kurallarına tabi
olmayan bütün dopingle mücadele konularında Dopingle Mücadele Komisyonu ve yargı
makamlarının yetkilerine riayet edecek ve onlarla işbirliği yapacaktır. [Madde 1.1.3 ile ilgili
açıklama: Dopingle Mücadele Kuruluşları, ulusal federasyonun dopingle mücadele politikalarının
kabul edilmesi ve uygulanmasının hükümet ve/veya Milli Olimpiyat Komitesinden finansal ya da
başka türde bir yardım almanın bir ön-şartı olmasını sağlamak için hükümetleri ile iş birliği
içinde çalışmaları yönünde teşvik edilir.]
- Ulusal Spor Federasyonları, İşbu Dopingle Mücadele Talimatı’nı kabul etmek ve bu talimat
hükümlerini kendi mevzuatları ve spor kuralları içine dahil etmek suretiyle Ulusal Dopingle
mücadele programının uygulanması için Dopingle Mücadele Komisyonu’nun yetki ve
sorumluluğunu tanımış ve Dopingle Mücadele Komisyonu’nu Doping Kontrollerini
gerçekleştirmek konusunda yetkili kılmış olmaktadır ve buna bağlı olarak Ulusal Spor
Federasyonlarının üyeleri ve katılımcıları da bu yetki ve sorumluluğu tanımış olmaktadırlar.
Uluslararası federasyon ve Dopingle Mücadele Komisyonu, Dünya Dopingle Mücadele Kurallarında
öngörülen şekilde, birbirlerinin yetki ve sorumluluğuna saygı gösterecektir.
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DOPİNGLE MÜCADELE VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
- Ulusal Spor Federasyonları, İşbu Dopingle Mücadele Talimatı’nı kabul etmek ve bu talimat
hükümlerini kendi mevzuatları içine dahil etmek suretiyle hem kendilerini hem de kendi yetki
alanı içinde ya da kontrolü altında bulunan ya da kendi mevzuatına ya da spor kurallarına tabi
olan Sporcuları da işbu Dopingle Mücadele Talimatı’na tabi hale getirmiş olmaktadır. Ulusal Spor
Federasyonları işbu Dopingle Mücadele Talimatı’na uygun olarak alınan kararlara, özellikle de
Sorgulama makamlarının kararlarına uymayı kabul ederler. Buna bağlı olarak, Federasyonların
üyeleri ve katılımcıları da bu keyfiyet ve mutabakatı, işbu talimatta öngörülen temyiz haklarına
tabi olarak kabul ederler. Takımlar müsabaka esnasında doping kontrolü için gelen sağlıkçılara
istenilen tüm bilgileri anında vermek zorundadır.
- Lige katılacak olan tüm antrenörlerin aşağıda belirtilen linkten ‘Dopingle Mücadeleyi Kavrama
Çevrimiçi’ eğitimini tamamlayıp, sertifika almaları zorunludur. Eğitim Linki:
https://tdmk.triagonal.net/online/login/signup.php
Takımlar müsabaka esnasında doping kontrolü için gelen sağlıkçılara istenilen tüm bilgileri
anında vermek zorundadır
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