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TANIMLAR                                           Düzenlenme Tarihi: 05.01.2023-15:05 

GSB – Gençlik ve Spor Bakanlığı 

SHGM – Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SEDB – Spor Etkinlikleri Dairesi Başkanlığı 

TRF – Türkiye Ragbi Federasyonu 

RAGBİAPP – Türkiye Ragbi Federasyonu Uygulaması 

ANALİG – Anadolu Yıldızlar Ligi  

ERTŞ – Etaplı Ragbi Türkiye Şampiyonası 

İTK – İl Tertip Komitesi 

 

1. GENEL HÜKÜMLER 

 

1.1. Yarışmalar; ANALİG Uygulama Talimatına, SHGM’ce öngörülen hükümlere, Uluslararası Oyun 

Kuralları ve Yarışma Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır. 

1.2. Yarışmalar; 

a) ERTŞ, 3 etaplı olacak şekilde yapılacaktır. 3. etap, final etabı olacaktır. 

b) Bir şehirden en fazla 3 takım ERTŞ’ye katılabilecektir. 

c) 1. ve 2. etapta takımlar puan toplayacaktır. 

ç) 3. etaba yani final etabına, 1. ve 2. etapta en yüksek puan toplayan en iyi 8 takım kalacaktır. 

d) Müsabaka programının oluşturulması (fikstürün) TRF’ce geliştirilmiş olan yazılım 

RAGBİAPP ile sağlanır. ERTŞ’ye başvuru yapan takımlar, algoritma ile eşlenir ve fikstür 

oluşturulur. 

e) RAGBİAPP, fikstürü belirlerken algoritma belirli kriterlere bağlı kalarak hakem 

atamalarının gerçekleşmesini sağlar. 

f) ERTŞ’ye ait duyurular ve katılımcı listeleri SHGM’ce belirlenen ve ilan edilen takvim 

doğrultusunda Spor Bilgi Sistemi ANALİG portalı ve https://ragbi.gov.tr/ragbiapp 

adreslerinden yayımlanacaktır. 

1.3. Doğum tarihleri: 

Yaş Kategorisi  2005 (18 yaş) – 2006 (17 yaş) – 2007 (16 yaş) 

1.4. ERTŞ’ye katılacak erkek ve kadın takımları en az 10, en fazla 13 sporcudan oluşur. Spor kafileleri, 

“Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” gereğince oluşturulacaktır. 

1.5. İl Dışı Çıkış Olur’unda; 3. maddede belirtilen sporcu ve Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi’nde yer 

alan idareci - çalıştırıcı sayısından fazla kişi yer alamaz. 

1.6. İl Dışı Çıkış Oluru Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi’ne göre düzenlenecektir. 

1.7. Mali konularla ilgili hususlarda, ANALİG Uygulama Talimatı’nın 17. maddesine göre işlem yapılır. 

1.8. Yarışma alanına, sporcu, çalıştırıcı ve idareci dışında başkasının girmesine izin verilmeyecektir. 

 

 

 

https://ragbi.gov.tr/ragbiapp
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1.9. SHGM ve İTK’nin Yetkileri: 

a) SHGM gerekli gördüğü takdirde, spor dalı talimatını ve yarışmalara dair diğer hususları değiştirmede 

yetkilidir. 

2. İTK, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda, SHGM tarafından yayımlanan spor dalı 

talimatını ve yarışmalara dair diğer hususları dikkate alarak, müsabaka programını ve fikstür modelini 

(Lig Usulü, Eleme Usulü, Karma Sistem) belirlemek ve uygulamakla yetkilidir. 

3.  MİLLİ TAKIMLAR SEÇMELERİ ve FEDERASYON TÜRKİYE ŞAMPİYONASI   

Federasyon tarafından uluslararası yarışmalara katılmak üzere oluşturulan milli takımlar için seçmeler 

ANALİG müsabakalarından yapılacaktır. ANALİG final etabında ilk 4 dereceye giren takımlar arasında 

federasyonca Türkiye Şampiyonası düzenlenecektir. 

4. TEKNİK AÇIKLAMALAR: 

4.1. Açıklaması yapılmayan hususlarda 7’li Ragbi Uluslararası Oyun Kuralları geçerli olacaktır. 

4.2. Yarışmalar, TRF hakemleri tarafından yönetilir. 

 

5. OYUN KURALLARI VE TOPLAR: 

5.1. Gençler kategorisinde büyükler kategorisinin oyun kuralları uygulanır. 

5.2. Müsabakalarda 5 numara ragbi topu kullanılmalıdır. 

  
Ragbi Oyun Kuralları 

Kural 1 Top “Oyun Kuralları ve Toplar” maddesinde belirtilen özelliklere uygun Ragbi Topu 

 

 

 

Kural 2 

 

Kadro, 

Oyuncu ve 

Oyuncu 

Değişikliği 

Sayısı 

*Yarışmalarda; takım kadroları en fazla 13 sporcudan oluşacaktır. 

*Takımlar; sahada 7 kişi ile yer alabilecektir. Diğer 6 sporcu yedek olacaktır. 

*1 takım, 10 kişiden daha az bir kadroyla yarışmaya alınmaz. 

*Yarışmalarda bir takım bir maç süresince 5 oyuncu değişikliği hakkına sahip 

olacaktır. 

*Kartlar TRF yarışma kurallarına göre uygulanacaktır. 

*Oyuncu değiştirmeler, TRF oyuncu değiştirme kurallarına uygun olarak, hakem 

kontrolünde yapılacaktır. 

Kural 3 Hakem Yarışmalar 1 orta ve 2 yan hakem tarafından yönetilecektir. 

Kural 4 Oyun 

Süresi 

7’li Ragbi’de Yarışmalar 7’şer dakikalık 2 devre halinde oynanacaktır. Devre arası 
dinlenme süresi 1 dakikadır. Toplam süre 15 dakikadır. 

TRF’nin büyükler kategorisinde uyguladığı oyun kuralları geçerli olacaktır. 

6. SAHA ÖLÇÜLERİ: 

Boyutlar Oyun Alanı Uzunluğu Sayı Alanı Uzunluğu Oyun Alanı Genişliği 

Maksimum 100 M 22 M 70 M 

Minimum 94 M 6 M 68 M 
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7. OYUN VE SAYI DURUMU: 

TRY CONVERSİON PENALTI- TRY DROP GOL/ PENALTI GOL 

5 puan 2 Puan 7 Puan 3 Puan 

 

8. MÜSABAKA SİSTEMİ: 

8.1. Yarışmalarda kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takımlara 2’şer (ikişer), kaybeden takıma ise 1 

(bir) puan verilir. 

8.2. “Spor Dalı Uygulama Esaslarında” aksi belirtilmediği sürece şu sistem uygulanır: puan usulü ile 

yapılan yarışmalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve devamı 

şeklinde sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır. 

8.3. Aynı puana sahip takım sayısı iki ise; 

a) Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları yarışmalardaki puan üstünlüğüne bakılır. 

b) Kendi aralarındaki yarışmalarda puan eşitliği varsa kendi aralarındaki yarışmalardaki sayı 

averajına bakılır. 

c) Kendi aralarındaki yarışmalarda puan ve sayı eşitliği devam ediyorsa, kendi aralarındaki 

yarışmalarda geçiş sayısı üstünlüğüne bakılır. 

ç) Kendi aralarındaki yarışmalarda geçiş sayısı eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki sayı 

averajına bakılır. 

d) Takımların sayı averajları da eşit ise daha fazla sayı atmış olan takım üstün sayılır. 

e) Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde kura ile belirlenir. 

8.4. Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise; 

a) Bu takımların birbirleriyle oynadıkları yarışma sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile 

kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında 

oynanan yarışma sonuçlarına tekrar bakılmaz.) 

a) Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır. 

b) Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki sayı averajına 

bakılır. 

c) Sayı averajı da eşit ise daha fazla sayı atan takıma bakılır. 

ç) Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile pozitif ve negatif sayıları eşit ise genel 

puan cetvelindeki averaja bakılır. 

d) Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla geçiş sayısı atmış olan takım üstün 

sayılır. 

e) Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım 

üstün sayılır. 

f) Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde kura ile belirlenir. 

g) İlgili yarışma talimatında ayrıca düzenlenmediği müddetçe, oynanacak olan müsabakanın  

normal süresinin beraberlikle sonuçlanması halinde, müsabaka 5’er dakikalık iki devre 
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halinde uzatılır. Her beş dakikanın sonunda iki takım oynadığı yarı sahayı ara olmaksızın 

değişir ve maça başlar. İlk sayıyı, yani altın sayıyı kaydeden takım maçın galibi olur. 

ğ) Eşitlik devam ederse 22 metre çizgisinden 5’er penaltı atışı yapılır. Eşitlik hala devam 

ederse seri penaltı atışları yapılır. 

9. KIYAFET KURALLARI: 

9.1. Forma alt (şort) ve üstlerinde yırtılmaya karşı direnci güçlü kalın kumaş tercih edilmelidir. 

9.2. Müsabakaların yapıldığı saha zeminine uygun ayakkabı tercih edilmelidir. 

9.3. Tercih edilen kramponların çivileri (vidaları) demir kabul edilmeyecek olup, plastik olmalıdır. 

9.4. Rakip oyuncuya zarar vermeyecek yumuşak yüzeyli kafa ve vücut korumaları kullanılabilir. 

9.5. Maç öncesi, maç esnası ve maç sonrasında forma üst değişimi sporculara ayrılan yerlerde 

gerçekleştirilmelidir. Saha, saha kenarı, tribün, tribün dışı, kafile otobüslerinde kesinlikle 

yapılmayacaktır. Bu kuralı ihlal ettiği tespit edilen sporcunun takımı müsabakalardan men 

edilecektir. 

 

 


