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TRF	2017	–	2018	15’li	Ragbi	Ligleri	Talimatnamesi	

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

2) 15`li	 Ragbi	 1.Ligi,	 2017	Mayıs-Haziran	 aylarında	 oynanan	 Play-Off	 maçlarında	 1.lige	
çıkma	hakkı	elde	eden	8	takımdan	oluşmaktadır.		
	
Play-Off`larda	 1.ligde	 oynama	 hakkı	 kazanan	 ancak	 başvuru	 gerekliliklerini	
tamamlamayan	Samsun	1919	Ragbi	SK`nin	liglerden	men	edilmesine	karar	verilmiştir.	
Samsun	 1919	 Ragbi	 SK	 yerine	 1.ligde	 yer	 alacak	 takım,	 aşağıdaki	 kriterlere	 göre	
belirlenen	takımlar	arasında	oynanacak	olan	1.lige	terfi	turnuvasıyla	belirlenecektir.	
	
A-Play-Off	etabındaki	karşılaşmaları	tamamlanmayan	Şahi	SK	
	
B-Play-Off'larda	 elenen	 takımlar	 arasında	 	 en	 başarılı	 performansı	 (Atılan	 sayı	
türünden)	gösteren	Firüzköy	SK	ve	Play-Off'larda	Samsun	1919	ile	eşleşen	ancak	rakibi	
lehine	elemelerden	çekilen	ANKÜ	SK	
	
Bu	takımlar	arasındaki	karşılaşmalar	şu	şekilde	düzenlenecektir;		
	
13-14	Ocak	tarihinde	Play-Off'larda	elenen	takımlar	arasında	en	başarılı	 takım	olarak	
Firüzköy	SK,	Play-Off'larda	Samsun	1919	 ile	eşleşen	ancak	 rakibi	 lehine	elemelerden	
çekilen	ANKÜ	SK	ile	karşı	karşıya	gelir		Bu	maçın	galibi	20-21	Ocak	tarihinde,	Play-Off	
etabındaki	karşılaşmaları	tamamlanmayan	Şahi	SK	ile	final	maçına	çıkar.	Karşılaşmanın	
sonucunda	kazanan	takım,	3-4	Şubat	2018'de	başlayacak	olan	TR1L'de	yer	alır.	
	
Karşılaşmaların	evsahipleri,	3	Ocak	2018	günü	Türkiye	Ragbi	Federasyonu'nda	
yapılacak	kuraya	göre	şu	şekildedir;	
	

• Yarı-Final	karşılaşması	evsahibi:	ANKÜ	SK	
• Final	karşılaşması	evsahibi:	Şahi	SK	

	
Ön	eleme	karșılașmaları,	3-4	Șubat	olan	 lig	bașlama	tarihinin	ve	fikstür	hazırlıklarının	
olumsuz	 etkilenmemesi	 için	 sadece	 yukarıda	 belirtilen	 haftasonlarında	 oynanır.	
Karşılaşmaya	 çıkmayan	 takım,	 hükmen	 mağlup	 kabul	 edilir	 ve	 rakibi	 bir	 üst	 tura	
yükselir.	
	
1.Lige	 terfi	 turnuvasında	 yer	 alan	 takımlar,	 diğer	 15’li	 liglerine	 katılan	 kulüplerle	
birlikte	18	Aralık	2017-12	Ocak	2018	tarihleri	arasında	federasyona	ilettikleri	ve	sezon	
boyunca	kullanacakları	kadrolarla	terfi	müsabakalarına	çıkar.	
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3) 1.Ligde	 takımlar,	 açıklanan	 fikstür	 kapsamında	 1er	 kez	 karşı	 karşıya	 gelir.	 Maçların	

tamamlanmasının	ardından	puan	durumunda	1.	olan	 takım	Türkiye	15’li	Ragbi	1.Ligi	
Şampiyonu	olur.	Puan	durumunda	8.	olan	takım	2.	Lige	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	 Ragbi	 2.Ligi,	 2017	 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	direkt	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	
	

5) Lige	 katılan	 takımlar	 maçlarını	 federasyonca	 açıklanan	 tarihlerde	 oynar.	 Bir	
karşılaşmanın	iki	takımının	mutabık	kalmasi	halinde	maçın		“yedek	maç	haftası”	olarak	
belirtilen	 haftalara	 kaydırılması,	 asıl	maç	 tarihinden	7	 iş	 günü	öncesi	mesai	 bitimine	
kadar	 talep	 edilebilir.	 	 Federasyonun	 yazılı	 onayı	 durumunda	müsabaka	 ,	 belirlenen	
yedek	maç	haftasında	oynanır.	Federasyon,	talebin	milli	takım	hazırlıklarına	veya	diğer	
organizasyonlara	 denk	 gelmesi	 ihtimali	 çerçevesinde	 bu	 talebi	 geri	 çevirme	 hakkına	
sahiptir.	Bu	durumda	karşılaşma,	federasyonun	belirttiği	tarihte	oynanır.		
	

6) Federasyonun	 onayladığı	 tarihlerde	 müsabakaya	 çıkmayacağını	 ve/veya	 erteleme	
maçını	 gerçekleştirmeyeceğini	 7	 iş	 günü	 öncesi	 mesai	 bitimine	 kadar	 federasyona	
bildiren	takımlar	50-0		(10	geçiş	sayısı	ile)	yenik	sayılır.	7	iş	günü	öncesi	mesai	bitimine	
kadar	 bildirimde	 bulunmadan	 tek	 taraflı	 olarak	 federasyonun	 onayladığı	 tarihlerde	
müsabakaya	 çıkmayan	 ve/veya	 erteleme	 maçını	 gerçekleştirmeyen	 takım(lar),	 50-0		
(10	 geçiş	 sayısı	 ile)	 yenik	 sayılır,	 ek	 olarak	 	 5	 puanları	 silinir	 ve	 Disiplin	 Kuruluna	
sevkedilir.	 Disiplin	 Kurulu,	 kararını	 Türkiye	 Ragbi	 Federasyonu	 Disiplin	 ve	 Ceza	
Talimatına	 göre	 belirler.	 Maçın	 oynanmasına	 yazılı	 onay	 alınmayan	 maçlar	
federasyonun	sorumluluğunda	değildir	
	

7) Fikstürde	 evsahibi	 olarak	 açıklanan	 takım,	 5	 iş	 günü	 öncesi	 mesai	 bitimine	 kadar	
müsabakanın	oynanacağı	sahayı	federasyona	bildirir.	
	

8) Liglerde	puanlama	sistemi;	
	

• Galibiyete	4	puan	
• 4	veya	daha	fazla	geçiş	sayısı	ile	galibiyete	1	bonus	puan	
• Beraberliğe	2’şer	puan	
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• 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.	
	

9) 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.	
	

10) 15’li	 Ragbi	 Liglerinde	 maç	 kadrosu	 22	 oyuncu	 (15	 as-7	 yedek	 ve	 22’nin	 içinde	
minimum	5	tane	ilk	sıra	oynayabilecek	oyuncu)	1	TRF	onaylı	antrenör	,	1	imza	yetkisi	
olan	 yönetici	 ve	 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	 veya	 sarı	 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	
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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.	

	
11) Maç	 esnasında	 sahadan	 herhangi	 bir	 sebeple	 çekilen	 takım,	 disiplin	 kuruluna	 sevk	

edilir.	
	

12) Takımlar,	 15’li	 ligleri	 boyunca	 kullanacakları	 oyuncuların	 listesini	 18	 Aralık	 2017-12	
Ocak	 2018	 tarihleri	 arasında	 federasyona	 gönderir	 ve	 sezon	 boyunca	 bu	 listeye	
ekleme	yapılamaz.	
	

13) Takımlar,	 listelerindeki	 oyuncuların	 lisanslamasını	 spor	 müdürlüklerinden	 yaptırır,	
karşılaşmanın	 1	 saat	 öncesinde	 sahada	 bulunarak	 federasyon	 sitesinde	 yayınlanan	
dokumanlardan	“Ek	2”	formatında	hazırlanmış	maç	kadrosu	listesini	lisanslarla	birlikte	
gözlemciye	 sunar.Takımların	 sezon	 öncesi	 federasyona	 ilettikleri	 kadro	 listesinde	
isimleri	bulunan	ancak	federasyon`un	diğer	branşlarından	lisanslanmış	olan	oyuncular,	
bu	 lisansın	 aslını	 ve	 Kulüp	 Başkanı’nın	 yazılı	 onayını	 lig	 öncesinde	 federasyona,	maç	
öncesinde	 de	 gözlemciye	 sunarak	 ragbi	 müsabakalarında	 yer	 alabilirler.	
	

14) 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.	Hakem	ve	gözlemci,	
bu	kuralın	uygulanmasını	maç	öncesinde	denetler.	
	

15) 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.		
	

16) Ev	sahibi	takım	maçı	çekip	federasyona	tam	olarak	göndermekle	sorumludur.	
		

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

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

19) 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.	
	

20) Saha	 kenarında	 yedek	 oyuncular	 dışında	 1	 antrenör,	 1	 kulüp	 görevlisi	 ve	 1	 teknik	
destek	elemanı	bulunacaktır.	Karşılaşmalarda	yer	alacak	basın	mensupları,	federasyon	
akreditasyonuna	 bağlı	 olarak	 saha	 kenarında	 bulunabilir.	 Kural	 ihlali	 halinde	 Disiplin	
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Kurulu	 cezayı	 Türkiye	 Ragbi	 Federasyonu	 Disiplin	 ve	 Ceza	 Talimatına	 göre	
belirleyecektir.	
	

21) 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.	
	

22) 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.	
	

23) Federasyon,	 faaliyet	 programının	 daha	 verimli	 işlemesi	 amacıyla	 maç	 tarihlerini	
düzenleme	hakkını	saklı	tutar.	


