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TRF 2019 15’LI RAGBI LIGLERI REGLAMANI 

1) 15’li Naim Süleymanoğlu Ragbi 1. Ve Mehmet Yağcı 2. Liglerin formatları, federasyonun 
her sezon öncesinde ilgili duyurularında açıkladığı esaslara ve fikstüre göre düzenlenir. 

2) 15`li Ragbi Naim Süleymanoğlu Ragbi 1. Ligi, sezon sonunda oynanan Play-Off maçlarında 
1. Lige çıkma hakkı elde eden takımlar ile 8 takımdan oluşmaktadır. 

 
1. Lig hedef takım sayısı 8 takım olarak belirlenmiştir. Bu sebeple 1. Lig takımlarından 
herhangi birinin lig maçlarının başlamasından 10 iş günü öncesine kadar ligden çekildiğini 
mazeretiyle federasyona bildirdiği ve çekilmenin federasyon yönetimi tarafından 
onaylandığı durumlarda, son düzenlenen terfi maçları dikkate alınarak ligdeki takım 
sayısı 8’e tamamlanır. Terfi maçı düzenlenmediyse bir önceki sezon sonunda bir alt 
ligteki en yüksek puana sahip takım bir üst lige çıkar puanlamada madde 8’deki esaslar 
uygulanır. 

1. Lige terfi turnuvasında yer alan takımlar, diğer 15’li liglerine katılan kulüplerle birlikte 
federasyona ilettikleri ve sezon boyunca kullanacakları kadrolarla terfi müsabakalarına 
çıkar. Ancak ragbi branşının gelişimi ve yeni oyuncuların branşa kazanılmasının önünün 
açılması amacı ile sezon içerisinde yeni oyuncu takım kadrosuna dahil edilebilir. 

3) Naim Süleymanoğlu ragbi 1. Ligde takımlar, açıklanan fikstür kapsamında 1er kez karşı 
karşıya gelir. Maçların tamamlanmasının ardından puan durumunda 1. olan takım Türkiye 
15’li Naim Süleymanoğlu Ragbi 1. Ligi Şampiyonu olur. Puan durumunda 8. olan takım 
Mehmet Yağcı ragbi 2. Ligine düşer, 7. olan takım ise 2. ligin 2. siyle deplasmanda play-out 
maçı oynar. Bu maçı kazanan takım, bir sonraki yıl 1.ligde yer alır. 

 
4) 15’li Mehmet Yağcı Ragbi 2. Ligi, 2018 Mayıs-Haziran aylarında oynanan Play-Off 

maçlarında 1. Lige çıkma hakkı elde edememiş olan takımlardan ve 15’li ligine katılmak 
için yeni başvuruda bulunan takımlardan oluşur. Bu takımlar, gruplardaki takım sayıları ve 
coğrafi uzaklıklar dengeli dağılacak şekilde iki gruba ayrılır ve fikstür de bu önceliklere 
oluşturulur. Bu gruplarda takımlar 1er kez karşı karşıya gelir. Gruplarında 1. olan takımlar, 
diğer grubun 2. leriyle kendi evlerinde tek maçlı Yarı-Final karşılaşması yapar. Bu maçların 
galipleri, federasyonun belirlediği bir sahada oynanacak bir final maçında karşı karşıya 
gelir. Final maçının galibi, Türkiye 15’li Ragbi 2. Ligi Şampiyonu olur ve 1. lige yükselir. 
Finalde mağlup olan takım, Türkiye 15’li Ragbi 2. Ligi 2.si olarak 1. Ligin 7.si ile kendi 
evinde play-out maçı oynar. Bu maçı kazanan takım, bir sonraki yıl 1. Ligde yer alır 

 
• Lige katılcaklarını taahüt eden takımlar fikstür çekildikten sonra ligten çekilmesi 

halinde 5000TL para ile cezanlandırılır. Cezasını ödemeden bir sonraki sezonlig 
başvurusu kabul edilmez. 

• Fikstür çekildikten sonra 10 gün içerisinde kulüpler fiktür takvimindeki tüm maçlarının 
hangi sahalarda yapılacağını federasyona resmi yazı ile bildirmeleri gerekmektedir. 

 
5) Lige katılan takımlar maçlarını federasyonca açıklanan tarihlerde oynar. 
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MAÇ ERTELEME GEREKÇELERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR; 
 
• Doğal afetler (ilgili şehir veya yol güzargahında valilik açıklaması ile geçerlidir) 
• Kötü hava koşulları 
• Takımlardan en az birinin 5 veya daha fazla sporcusunun milli takımda bulunması 
• Mhk tarafından alınan karar ile. 
• Takımların anlaşmaları müsabakanın ertelenmesine sebep olarak gösterilemez. 

 
 
Maç erteleme gerekçesinin oluştuğu durum düzeldikten sonra 1 ay içerisinde teknik kurul ve 

mhk tarafından federasyona önerilen ve federsyonca uygun bulunan tarihlerde maç 
oynanması gerekmektedir. 

 
6) Liglerde puanlama sistemi; 
 

• Galibiyete 4 puan 
• 4 veya daha fazla geçiş sayısı ile galibiyete 1 bonus puan 
• Beraberliğe 2’şer puan 
• Mağlubiyete 0 puan 
• 7 veya daha az sayı farkıyla mağlubiyete 1 

bonus puan şeklindedir. Takımlar arasındaki puanların eşit 

olması halinde; 

• Eşitlik iki takım arasındaysa sezon içerisinde yapılan karşılaşmanın galibi üst 
sırada yer alır. Eşitlik daha fazla takım arasındaysa bu takımların tümünün kendi 
aralarında oynadıkları maçlarda alınan puanlar göz önüne alınarak sıralama 
yapılır. 

• Yukarıdaki koşulların uygulanmasının ardından halen herhangi bir puan eşitliği 
mevcutsa, sözkonusu takımların genel puan durumundaki bonus puanları 
çıkarılarak sıralama yapılır. 

• Eşitliğin devam etmesi halinde sözkonusu takımların genel puan durumundaki 
atılan sayı-yenilen sayı farkı ile sıralama yapılır. 

• Eşitliğin devam etmesi halinde sözkonusu takımların genel puan durumundaki 
atılan sayısı ile sıralama yapılır. 

7) Play-Off gerektiren formatların tek maç içermesi halinde, maçı kazanan taraf turun galibi 
sayılır. Play-off gerektiren formatların çift maçlı eleminasyon içermesi halinde turun galibi, 
iki maçın skorlarının toplanmasıyla belirlenir. Skorların eşit olması durumunda geçiş 
sayıları göz önüne alınır. Geçiş sayılarının da eşit olması durumunda karşılaşma, 10’ar 
dakikalık 2 devre ile uzatılır. Eşitliğin bozulmaması halinde 22 metre penaltı atışlarına 
geçilir; Farklı oyuncuların attığı 5’er penalty atışının ardından üstünlük sağlayan takım 
olmaması durumunda bir taraf üstünlük elde edene kadar karşılıklı 1’er penaltı atışlarıyla 
devam edilir. 

 
8) 15’li Ragbi Liglerinde maç kadrosu 22 oyuncu (15 as-7 yedek ve 22’nin içinde minimum 5 

tane ilk sıra oynayabilecek oyuncu) 2. Kademe akredite edilmiş ragbi antrenör ve isteğe 
bağlı 1. kademe yardımcı antrenör (Takımın başında taahütnamede belirtilen   herhangi 
bir antenör olması yeterli olacaktır. Aynı anda iki antrenörün olmasına gerek yoktur.)1 
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imza yetkisi olan yönetici veya 1 teknik destek elemanından oluşmaktadır. Kadroda 
22’den az oyuncu bulunan durumlarda, World Rugby Oyunun Kuralları Kitapçığı - 3.3 ve 
3.5 numaralı “kadro ve ilk sıra oyuncuları ile ilgili kurallar” geçerlidir. Bu kurallar 
çerçevesinde; 

 
• Takımlardan birinin çeşitli sebeplerden dolayı eksik kalması halinde (Sarı- Kırmızı 

Kart, Sakatlık vb.) kenetlenmelerde (Scrum) en az 5 oyuncu olacak şekilde 10 
oyuncu kalana kadar maça devam edilebilir. 9 oyuncusu kalan takım, hükmen 50-
0 (10 geçiş sayısı ile) mağlup sayılır ve maça devam edilmez. Mevcut skor, 50 
sayılık farktan daha fazla olması halinde tescil edilir. 

• Takımlar maçlarda sakatlık, kanama, kafa sarsıntısı tespiti sarı kart veya kırmızı 
kart nedeniyle ön sıra oyuncusu kaybederse, maç boyunca sahada en az 3 ön sıra 
oyuncusu tutmak amacıyla yedeklerden ön sıra eğitimli bir oyuncusunu hakemin 
izniyle sahaya sürebilirler. Bu değişiklik sakatlığa, kanamaya veya kafa sarsıntısı 
tespiti durumuna maruz kalan oyuncu oyuncu ile yedek ön sıra oyuncusu 
arasında, sarı kart durumunda ise başka pozisyondaki bir oyuncu ile yedek ön sıra 
oyuncusu arasında yapılabilir. Bu değişiklik, kalıcı oyuncu değişikliği sayılmaz ve 
değişikliğe sebep olan sakatlık, kanama, kafa sakatlığı riski ve sarı kart cezası 
durumu 10 dakika içerisinde ortadan kalktığında çıkan ön sıra oyuncusu tekrar 
sahaya dönebilir. 10 dakikanın dolmasının ardından çıkan ön sıra oyuncusu 
sahaya dönmüyorsa değişiklik kalıcılaştırılır. 

• (BU KURALIN AMACI OYUNCU SAĞLIĞINI KORUMAK VE MAÇIN DÜZGÜN BİR 
ŞEKİLDE İLERLEMESİNİ SAĞLAMAKTIR.EĞER KADROSUNDA DEVAMLILIĞI 
SAĞLAYAMAYAN BİR TAKIM OLUR İSE OYUNCU SAĞLIĞINI KORUMAK AÇISINDAN 
UNCONTEST YANİ KARŞILIKLI İTİŞME OLMADAN SCRUM POZİSYONLARINI 
YAPMAK GEREKECEKTİR Kİ BUNU NORMAL ŞARTLAR ALTINDA İKİ TAKIM 
MÜTABIK OLDUĞUNDA HAKEM UNCONTEST OLARAK SCRUM POZİSYONLARINI 
DEVAM ETTİRİR.) 

9) Kafileler yanlarında il müdürlüğünce düzenlenen valilik oluru ile müsabakalara katılabilir. 
10) Takımlar, listelerindeki oyuncuların lisanslamasını spor müdürlüklerinden yaptırır, 

karşılaşmanın 1 saat öncesinde sahada bulunarak federasyon sitesinde yayınlanan 
dökümanlardan “Ek 2” formatında hazırlanmış maç kadrosu listesini lisanslarla birlikte 
gözlemciye sunar. 

 
• Türkiye ragbi federasyonu çatısı altında gerçekleştirlen müsabakalarda ilgili spor 

dallarının ağır sporlar olup yaralanmalarının oluşabileciği göz önünde bulundurularak 
,Sağlık kurulu tarafınca , müsabakalara katılan kulüpler tarafından her maç öncesi en 
az bir adet sağlık çantasının hazır bulundurulmasına, bu çanta içeriğinin uygun 
şekilde hazırlanmış olmasına ve her maç öncesinde kulüplerin sağlık çantalarının tarif 
edildiği şekilde hazır bulundurup bulundurmadıklarının kontrol edilmesine, buna 
müteakip müsabakaların başlatılmasına karar verilmiştir. 

 
• Sağlık kurulunun belirlediği, aşağıda yazan listenin sağlık çantasında bulunması 

zorunludur. 
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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 povidon iyodin antiseptic solüsyon 100ml 
-1 adet tıbbi turnpike 
-1 kutu 20 tablet 500mg parasetemol içeren ağrı kesici 
-1 adet kinesio tape gold ağrı bandı 5x5cm 
-1 adet etofenemat nonstereoid antienflamatuar içeren topical sprey 100mg/ml 
-1 kutu steri-strip bant 6 adet 6mm x100 mm 
 

• Kulupler federasyonumuzun verdiği antrenör kimlikleri maçtan once kontrol edilmek 
üzere gözlemciye teslim etmek zorundadır. Her antrenör kimliğini maç boyunca 
boynunda okunacak şekilde bulundurması zorunludur. Akreditasyonu yapılan 
antrenörlerin boyun kimlik kartları federasyonumuzca ücretsiz olarak temin 
edilecektir. Kaybolması halinde tekrarı 50 tl karşılığında temin edilebilir. 

 
11) Maç kadrosunda Türkiye Ragbi Milli Takımlarında oynama yetkinliğine sahip olmayan 

oyuncu sayısı, 3 oyuncudan fazla olamaz. Türkiye Ragbi Milli Takımlarında oynama 
yetkinliği, World Rugby 8. Yönetmeliği’ne göre tespit edilir. Bu koşulu sağlayan 
oyuncuların durumunu ispat eden belgeler, oyuncunun oynayacağı ilk karşılaşmadan 2 iş 
günü önce mesai saati bitimine kadar federasyona gönderilir. Kulüp yönetimi, bu madden 
sorumludur. Daha sonradan tespit durumunda kulüp discipline sevk edilir ve o maçı 
hükmen kaybetti sayılır. 

 
12) Maçlarda oyuncuların giyebilecekleri malzemeler, “World Rugby Oyunun Kuralları” 

kitapçığı 4. Maddesiyle ve World Rugby 12. Yönetmeliğiyle çelişmeyecek ekipmanlar 
olmalıdır. Karşılaşma hakemi veya gözlemci, maç öncesinde bu esaslarla çelişen 
ekipmanların giyilmemesini kontrol etmekle sorumludur. 

 
13) Ragbinin gelişimine katkı ve popüleritesinin arttırılması adına maç yorumunun spiker 

tarafından yapılarak çekiminin yapılıp info@trf.gov.tr adresine (wetransfer üzerinden) 3 iş 
günü içersinde gönderlimesini ve ileride yaşanacak itirazlar için video üzerinden bakılarak 
karara bağlanılmasında yardımcı etken olduğu için görüntününün net olması zorunludur. 

 
14) Ev sahibi takım en az üç adet no.5 boyutunda müsabaka topu hazır bulunduracaktır. 
 

15) Ev sahibi takım sahayla ilgili ayarlamalardan sorumludur. (çizgilerin çizilmesi vb.) Hakem 
ve gözlemci, teknik yönlerden ve oyuncu sağlığı açısından sahanın uygunsuzluğuyla ilgili 
ortak karar vermeleri durumunda karşılaşmayı tatil edebilirler. 

 
16) Liglerde hakem atamalarını MHK gerçekleştirir. Atanan hakeme karşı oyuncu ve/veya 

kulüp bazında gerçekleştirilen her olumsuz hareket, Türkiye Ragbi Federasyonu Disiplin ve 
Ceza Talimatına göre Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılır. 
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• Maçlardaki masa hakemi maç sonuçlarını maç bitiminde ilgili branş sorumlusuna ivedi bir 

şekilde federasyona bildirmek ile yükümlüdür. 
 

17) Lige katılmak isteyen kulüpler 2. kademe belgesi olan atrenör belirtmek zorundadır. 
 

• Kulupler 2. Kademe belgesine sahip asil antrenör ile beraber 1. Kademe belgesine 
sahip ikinci bir yardımcı antrenör isteğe bağlı olarak çıkabilir. Maç günü sahada 
takımın başında bir antrenör olması yeterlidir. 

 
18) Saha kenarında yedek oyuncular dışında 1 asil antrenör, 1 yardımcı antrenör isteğe bağlı , 

1 kulüp görevlisi veya 1 teknik destek elemanı bulunacaktır. Karşılaşmalarda yer alacak 
basın mensupları, federasyon akreditasyonuna bağlı olarak saha kenarında bulunabilir. 
Saha kenarında belirtilen kurallara uymayan takımlar uyarı cezası alırlar tekrarında ise 
disipline sevk edilirler. 

 
19) Gözlemciler ve hakemler müsabakalarda düzenledikleri raporları diğer hafta oynanacak 

maçların aksamaması ve ceza gerektiren durumların zamanında açıklanması için 2 iş günü 
içerisinde federasyona ulaştırmak zorundadır. 

 
20) İlk defa ragbi branşına dahil olan kulüpler Federasyon hesabına 3.500 tl yatırmak şartı ile 

lige katılabilir. Mevcutta Federasyonun ragbi branşında bulunan kulüpler bu ödemeden 
muaftır. 

 
21) Federasyon, faaliyet programının daha verimli işlemesi amacıyla maç tarihlerini 

düzenleme hakkını saklı tutar. 
 

22) 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 
Kontrolleriyapılmasını teşvik etme, Dopinglemücadele 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, Herbir 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 
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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 Kontrolleriyaptırmak için hazır bulunmalıdır. 
Bu Dopingle Mücadele Talimatı, Dopingle Mücadele Komisyonu ‘nun sonuç değerlendirme 
yetkisine sahip olduğu bütün Doping Kontrolleri için geçerli olacaktır. 

 
 
MADDE 1 TALİMATIN UYGULANMASI 1.1 
 
Talimatın Ulusal Spor Federasyonları için uygulanması 
 

• 1.1.1 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. 

 
• 1.1.2 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: Herbir 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). 

 
• 1.1.3 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 işbirliği içinde çalışmaları yönünde teşvik edilir.] 

 
• 1.1.4 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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• 1.1.5 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. 

 
MALİ KONULAR  
  Ragbi federasyonu müsabaka hakemlerinin, lig organizyon kurulu üyelerinden bir 
temsilcinin, teknik kurul üyelerinden bir temsilcinin ve federasyon görevlilerinin yolluk ve seans 
ücretlerini öder. Müsabakanın deplasman takımına 22 oyuncu,  1 antrenör ve 1 idarecisine yol 
ücretleri federasyon tarafından ödenecektir. Aynı şehirde yapılacak olan müsabakada 
deplasman takımı olamaz. 

 
ÖDÜLLER: 

• Lig sonunda ilk 3 e giren takımlara kupa ve madalya federasyonca verilir 
• En centilmen sporcuya plaket federasyonca verilir 
• En teknik oyuncuya plaket federasyonca verilir 
• Sezon sonu seçilen 3 hakeme plaket federasyonca verilir 

 
HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER: 

• Bu reglamanda yer almayan konular, hakkında karar verme yetkisi teknik kurulun ve 
mhk başkanlğının önerisi ile ragbi federasyonuna bağlıdır. 

 
23) Lige katılacak olan kulüpler Federasyon tarafından hazırlanmış olan 

tüzük/yönetmeliklere, Federasyonca gönderilmiş olan taahhütnameye ve teknik kurulca 
alınmış kararlara uymak zorundadır. Taahhütnameyi belirtilen tarihe kadar federasyona 
iletmeyen kulüpler lige dahil edilmeyeceklerdir. 

 
 

 
Türkiye Ragbi Federasyonu Teknik Kurul Başkanlığı 

 


