
 
 

 

TÜRKİYE   
RAGBİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 

ETAPLI 10-13 KÜÇÜKLER SOFTBOL LİGİ 
 

 
 

   Türkiye Etaplı 10-13 Küçükler Softbol Ligi 3 etaplı olacak şekilde planlanmıştır. 1. etap Mart 
ayında, ANKARA/Kızılcahamam’da yapılacaktır. İkinci etap Nisan ayında 3. Etap (Final) Mayıs ayında 
yapılacaktır. Final etabına ise ilk iki ayakta en yüksek puan ve averaja sahip olan 4 takım kalacaktır. 2. ve 
3.(Final) etapların yapılacağı iller muhteliftir. Katılacak kulüpler 05.03.2019 tarihi mesai bitimine 
kadar kulüp üst yazısının, kulüp karar defterinin bir nüshası ile takımlarına ait sporcu ve kulüp 
taahhütnamelerini, ilk etabın esame listesini, sporcu lisanslarının fotokopilerini, sporcu alie 
muvafakatmanelerini (aile izin belgesi), kulüp karar defterinde 2. Kademeli Softbol Antrenörü ile 
yapılan çalışma sözleşme nüshasını Federasyona e-posta ile teslim edeceklerdir.  

 
 

MADDE 1- TEKNİK TOPLANTI VE MÜSABAKALARIN BAŞLAMASI:  
         

1.1 Müsabakaların teknik toplantısı, kura çekimi ve uygulanacak fikstür modeli müsabakadan bir 
gün önce 09.03.2019 tarihinde CUMARTESİ günü saat 18.00 ’de, ANKARA /KIZILCAHAMAM’ da 
yapılacaktır. Müsabakalar 10.03.2019 tarihinde saat 09.00’da yapılacak olan açılış törenini 
takiben başlayacaktır.    
1.2 Tüm takım temsilcilerinin katılımı zorunludur. Herhangi bir sebeple toplantıya geciken ya da 
katılamayan takımlar alınan kararları kabul etmiş sayılırlar.   
1.3Kafile sorumluları kafile listelerini, kafilenin seyahat sağlık sigortasını, sporcu lisanslarını, 
fotoğraflı kimlik veya yerine geçen resmi evrak (zarf içinde) ile birlikte teknik toplantıda hazır 
bulunmalıdır. Toplantıda kayıt işlemlerinin kontrolünün tamamlanmasının ardından kura 
çekimine geçilecektir.  
1.4 Etaplı liglere 2019 sezonu vizeli lisanslı sporcular ve 2.Kademe Softbol Antrenörleri 
katılabilecektir.   

  

MADDE 2- GENEL KURALLAR:  
 

2.1 Etaplı ligte WBSC Softbol Oyun Kuralları temel alınır.   
2.2 Etaplı ligte  takımlar esame listelerinde belirtecekleri 12 sporcu, 1 Antrenör, 1 İdareci ile 
katılabilirler bu sayı altında katılım kabul edilmeyecektir. ( Fazla katılıma federasyon tarafından 
ödeme yapılmaz.) 
2.3. Kulüpler etaplı lige, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince düzenlenen Valilik oluru ve Kafile 
Seyahat Sağlık Sigortası ile geleceklerdir. Onaylı kafile listesini ve Kafile Seyahat Sağlık Sigortasını 
getirmeyenler başvuru yapmış olsalar dahi müsabakaya kesinlikle alınmayacaklardır. 
2.4 Kulüplerin sporcuları lisanslı olmak zorunda olup, lisanssız sporcu oynatan takımlar tespit 
edilir ise liglerden ihraç edilir ve federasyon disiplin kuruluna sevk edilir.  
2.5.Maç esame listesindeki oyuncu ve antrenörler dışında sahada kimse bulunamaz. Takımlar 
sahada 9 savunma sporcusu ve antrenörü ile zamanında hazır bulunmalıdır. Müsabaka esnasında 
9 savunma oyuncusu 6 ya düşmesi durumunda (mazeretine bakılmaksızın) hükmen yenilmiş 
sayılır.   
  

        2.6 Turnuva Teknik Heyeti: Heyet 5 kişiden oluşturulur. Merkez Hakem Kurulundan 2 kişi,       
Teknik Kuruldan 2 kişi, Federasyon Temsilcisi 1 kişi. Heyet, turnuva boyunca talimatların uyulması, 



 
itirazların değerlendirilmesi, talimatların dışındaki durumların karara bağlanması ile ilgili konularda 
yetkilidir.  
      2.7  Kıyafet Kuralları: Tüm oyuncular karşılaşmalarda forma giymek zorundadır. Formalar 
numaralı (1-99) olmak zorundadır, bir oyuncu turnuva boyunca aynı numara ile maçlara çıkar. Takım 
listelerindeki oyuncular turnuva boyunca oynar, aynı şehrin takımlarının oyuncu değiştirmesi 
mümkün değildir. Tespit edilen sporcu değiştirilmesinde takımlar turnuvadan ihraç edilir. 
Federasyon yönetmelikleri doğrultusunda sorumlu kişiler veya kulüpler disiplin kuruluna sevk edilir.  
Federasyondan izin almadan forma üzerinde reklam bulunduramazlar. 

 2.8 Lige katılan takımlar oyun için gerekli olan kask, sopa, eldiven ve tutucu koruyucuları yeterli 
sayıda olacak şekilde turnuvaya geleceklerdir, takımlarda bulunması gereken malzemeler 9 
oyuncu eldiveni, 1 pitcher(atıcı) eldiveni, 2 Softbol sopası, 1 catcher (tutucu) takımı, 5 hücum 
kaskıdır. Malzemeleri eksik kulüpler lige alınmayacaktır.  

      2.9Takımlar kadrolarında 2 yabancı oyuncu bulundurabilir, maçta aynı anda 1 yabancı oyuncu 
oynatabilir.  
      2.10Lige katılan kulüpler açılış ve kapanış seremonisine katılmak 
zorundadırlar. Seremoniye katılmayan kulüpler turnuvaya katılmamış kabul edilecek ve bir sonraki 
Türkiye Softbol Etaplı Ligine kabul edilmeyecekler ve aldığı başarı varsa tescil edilmeyecektir. 
       2.11 Sağlık çantası olmayanlar maçlarda müsabakaya dahil edilmeyecektir ve sağlık çantasının 
kontrolü federasyon temsilcisi tarafından kura çekimi esnasında yapılacak ve müsabaka öncesinde 
tekrarlanacaktır. Sağlık çantasının içeriği TRF sitesindeki dökümanlar kısmında ilgili bölümde yer 
almaktadır. 

        2.12 Müsabakaların yapılacağı yerde sağlık ve güvenlik tedbirleri Federasyon tarafından 
sağlanacaktır. 

         2.13 Sahada kasksız olan sporcunun kendisi ve antrenörü Merkez Hakem Kurulu Tarafından 
verilecek cezayı kabul eder. 

         2.14 Federasyon, faaliyet programının daha verimli işlemesi amacı ile maç tarihlerini düzenleme 
hakkına sahiptir. 

         2.15 Gelişmekte olan Softbol branşımızda takımlar 2019 birinci liginde sahada 2. kademe 
antrenörün yerine kulüp bünyelerinde 1. kademeli antrenör bulundurabilir ve takımın başında yer 
alabiliriler. (Not. Sezon başında takım mutlaka 2. Kademe Antrenörle sözleşme yapmak zorundadır) 

MADDE-3 OYUN KURALLARI:  

  

3.1 Hakemler: Merkez hakem kurulunun atayacağı hakemler maçları 3’ lü sistemle yönetirler.  
3.2 Takımlar oynayacakları maçlardan 15 dakika önce sahada hazır bulunmalıdırlar. 
3.3  Takımlar line-up listelerini 1 saat önceden masa hakemlerine teslim etmek zorundadır.  
3.4 Oyuncu değiştirme kuralı: Daha önce oyundan çıkmış oyuncu sahaya ancak daha önce yerine 
sahaya alınmış oyuncunun yerine geçerek girebilir. (eşleşmiş oyuncu durumu)  

       3.5 Maç Süreleri:   
a) Softbol (10-13 ) yaş kategorisinde 45 dakika ya da 5 tam devre (inning), durumlarından 
herhangi biri önce gerçekleştiğinde maç sonlandırılır. Maçın son 5 dakikasından sonra yeni 
devre başlamaz. Süre hakem tarafından tutulur.  

b) Müsabaka saatinde hazır bulunmayan takımlar 10 dakika beklenir, halen sahaya 
çıkmamışsa o maç için hükmen yenik sayılır.   



 
       3.6 Hükmen yenilgi; hükmen yenilgi alan takım oynadığı kategorinin inning sayısı kadar sayı           
ile yenilmiş sayılırlar.  
       3.7 Sporcu atıcı tarafından 3 isabetli yani (streak atışa) olumlu cevap veremez ise antrenörü 
tarafından yandan top beslemesi ile atış hakkına sahip olur. Sporcu antrenörü tarafından besleme 
yapılan topa vuramaz ise bir hakka daha sahiptir. 
      3.8 Takımlar arasında ana puan tablosunda averaj yedikleri sayıya bakılır.  

3.9 Takımlar, maçlardaki kural ihlali olarak değerlendirdikleri durumları, itirazlarını turnuva 
heyetine kulüp yetkilisi tarafından dilekçe ile ve federasyonun hesabına itiraz ücreti olarak 500 
TL yatıracaklardır. İtirazları haklı görülürse ödeme iade edilecek, itiraz geçerli olmazsa iade 
yapılmayacaktır.  
3.10 Takımlar müracaat sayıları dikkate alınacak olup, grup veya elemeli sistemine teknik komite 
karar verecektir.  

 
3.11 Sayı Farkı Kuralı: (Mersi Rule):  Aşağıda belirtilen sayı farkları inningi sonlandırır. 
 

   İnning 
( DEVRE ) 

SOFTBOL ( 10-13) 

2.İnning Sonu 4 sayı fark 
3.İnningSonu 4 sayı fark 
4.İnning Sonu 4 sayı fark 
5.İnning Sonu 4 sayı fark 

 
• Türk Softbolunun oyun mantığının ve sporcunun oyun zevkinin farkına varması ve 

tüm oyunculara eşit fırsat doğması amacı ile inning içindeki sayı farkları dünya 
ülkelerinde bulunan örneklerden yola çıkılarak aşağıya çekilmiştir. 

 
 
 
3.12 Saha Ölçüleri ve Maç Süreleri Tablosu: 

 
 
 
 
 

 
3.11 Müsabakalarda galip gelen takım 2 puan alır, mağlup takım1 puan alır. 
 
 

MADDE 4-ÖDEMELER VE MALİ KONULAR 
 
4.1 Etaplı lige katılan takımlara kanuni ulaşım giderleri, kanuni harcırahları (Kafilelerin katılım 
sağladığı il ve faaliyet alanı arası belediye rayiç bedeli temel alınmak kaydıyla) Federasyonca 
karşılanacaktır. 
 
4.2 Ligde dereceye giren takımlara kupa, sporculara madalya ve en centilmen sporcu, en başarılı 
antrenör ve hakem plaketleri federasyon tarafından verilecektir. 
 
4.3 Lige katılacaklarını taahhüt eden takımlar fikstür çekildikten sonra ve diğer etaplarda ligden 
çekilmesi halinde 5.000 TL para ile cezalandırılır. Ligten çekilen takımın kulübü bir daha o kulüp ile 
Türkiye Ragbi Federasyonunun faaliyetlerine kesinlikle katılamaz. 

SOFTBOL 
YAŞ KATEGORİSİ KALELER ARASI ATICI-TUTUCU ARASI MAÇ SÜRELERİ 
10-13 YAŞ 16.76 m 5.66m 5 İnning ya da 45 dakika 



 
4.4 İlk defa Softbol branşına dahil olan kulüpler  Federasyon hesabına 3.500 TL yatırmak şartı ile lige 
başvurabilir. 2018 sezonunda mevcutta Federasyonun Softbol branşında faaliyetlere katılmış ve 
tamamlamış bulunan kulüpler bu ödemeden muaftır. 
 
MADDE 5-DİĞER HÜKÜMLER VE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 

 

5.1 Bu reglaman, Türkiye Softbol Etaplı Ligi ile ilgili düzenleme ve kuralları kapsamaktadır. Bu 
reglamanda yer almayan konular hakkında karar verme yetkisi Softbol Teknik Kurulu ve Softbol Mhk 
Başkanlığının  önerisi ile Ragbi Federasyon Başkanlığına aittir. 
5.2 Lige katılacak olan kulüpler Federasyon tarafından hazırlanmış olan  reglemanlara, 

Federasyonca hazırlanmış olan taahhütnameye ve teknik kurulca alınmış kararlara uymak 
zorundadır.  

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

5.4 Türkiye Ragbi Federasyonu müsabaka yer ve tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar. 

MÜSABAKA SONUÇLARININ TESCİLİ  

Düzenlenen müsabakaların sonuçları, TRF tarafından tescil edilmeden geçerli sayılmaz. 

YÜRÜRLÜK 

Bu reglaman TRF web sayfasından yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 


