2021 – 2022 ANADOLU YILDIZLAR LİGİ
RAGBİ SPOR DALI TALİMATI
1. Yarışmalar; ANALİG Uygulama Talimatına, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce öngörülen
hükümlere, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.
2. Yarışmalar;
a. Türkiye birinciliği olarak, erkek ve kadın il karmaları arasında yapılacaktır.
b. Türkiye birinciliği yarışmalarına ait duyurular ve katılımcı listeleri Genel Müdürlüğümüzce
belirlenen ve ilan edilen takvim doğrultusunda analig.gsb.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.
Doğum tarihleri:
Yaş Kategorisi

2004 – 2005 – 2006 – 2007

3. Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak erkek ve kadın takımları en az 10, en fazla 15 sporcudan
oluşur. Spor kafileleri, “Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” gereğince oluşturulacaktır.
4. İl Dışı Çıkış Oluru Spor Kafileleri Seyahat Yönergesine göre düzenlenecektir.
5. Mali konularla ilgili hususlarda, ANALİG Uygulama Talimatının 17’inci maddesine göre işlem yapılır.
6. Genel Müdürlük ve İl Tertip Komitelerinin Yetkileri:
a. Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde, spor dalı talimatını ve yarışmalara dair diğer hususları
değiştirmede yetkilidir.
b. İl Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda, Genel Müdürlük
tarafından yayımlanan spor dalı talimatını ve yarışmalara dair diğer hususları dikkate alarak,
müsabaka programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir.
7. Yarışma alanına, sporcu ve çalıştırıcıdan başkasının girmesine izin verilmeyecektir.
TEKNİK AÇIKLAMALAR:
8. Açıklaması yapılmayan hususlarda 7’li Ragbi Uluslararası oyun kuralları ve Türkiye Ragbi
Federasyonu yarışma talimatı geçerli olacaktır.
9. Müsabaka süresi ilk devre 7 dakika, 1 dakika devre arası, ikinci devre 7 dakika olmak üzere
toplam süre 15 dakika ile sınırlıdır.
10. Yarışmalar, TRF hakemleri tarafından yönetilir.
11. Her takımın 5 oyuncu değişikliği hakkı vardır.
OYUN KURALLARI VE TOPLAR:
14. Gençler kategorisinde büyükler kategorisinin oyun kuralları uygulanır
15. Müsabakalarda 5 numara ragbi topu kullanılmalıdır.

Ragbi Oyun Kuralları
“Oyun Kuralları ve Toplar” maddesinde belirtilen özelliklere uygun Ragbi Topu
Kural 1 Top
Kadro,
Oyuncu ve
Oyuncu
Kural 2 Değişikliği
Sayısı

*Yarışmalarda; takım kadroları en fazla 15 sporcudan oluşacaktır.
*Takımlar; sahada 7 kişi ile yer alabilecektir. Diğer 8 sporcu yedek olacaktır.
*1 takım, 10 kişiden daha az bir kadroyla yarışmaya alınmaz ve hükmen mağlup
sayılır.
*Yarışmalarda bir takım yarışma süresince 5 oyuncu değişikliği hakkına sahip
olacaktır.
*Kartlar TRF yarışma kurallarına göre uygulanacaktır.
*Oyuncu değiştirmeler, TRF oyuncu değiştirme kurallarına uygun olarak, hakem
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kontrolünde yapılacaktır.

Oyuncu
ve
Kural 3 Giysi
Gereçleri
Kural 4 Hakem

Forma, çorap, şort ve rakip oyuncuya zarar vermeyecek yumuşak yüzeyli kafa ve
vücut korumaları kullanılabilir.
Yarışmalar 1 orta ve 2 yan hakem tarafından yönetilecektir.
7’li Ragbi’de Yarışmalar 2x7’şer dakikalık 2 devre halinde oynanacaktır. Devre
arası dinlenme süresi 1 dakikadır.
TRF’nin büyükler kategorisinde uyguladığı oyun kuralları geçerli olacaktır.

Kural 5 Oyun
Süresi

16. Saha ölçüleri:
Boyutlar

Oyun Alanı Uzunluğu

Sayı Alanı Uzunluğu

Oyun Alanı Genişliği

Maksimum

100

22

70

Minimum

94

6

68

17. Oyun ve sayı durumu:
TRY

CONVERSİON PENALTI- TRY

DROP GOL

7 Puan
5 puan

2 Puan

Gol Post’un
karşısından
ortadan
kullanılmalıdır.

3 Puan

MÜSABAKA SİSTEMİ:
18. Yarışmalarda galibiyete 3 puan, beraberliğe 2 puan ve mağlubiyete 1 puan verilir.
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a) Takımların belirlenmiş bir fikstür gereğince birbirleriyle karşılaşarak kazandıkları puan
durumlarına göre derecelendirilmelerine “Puan Usulü Sistemi” ismi verilir. Buna göre, yapılan
yarışmalarda kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takımlara 2’şer (ikişer), kaybeden takıma
ise 1 (bir) puan verilir.
b) “Spor Dalı Uygulama Esaslarında” aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki sistem uygulanır: puan
usulü ile yapılan yarışmalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci, ondan sonra gelen
ikinci ve devamı olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır.
Aynı puana sahip takım sayısı iki ise;
 Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları yarışmalardaki puan üstünlüğüne
bakılır,
 Kendi aralarındaki yarışmalarda puan eşitliği varsa kendi aralarındaki yarışmalardaki
sayı averajına bakılır.
 Kendi aralarındaki yarışmalarda puan ve sayı eşitliği devam ediyorsa, kendi
aralarındaki yarışmalarda geçiş sayısı üstünlüğüne bakılır.
 Kendi
aralarındaki yarışmalarda geçiş sayısı eşitliği devam
ediyorsa, genel puantajdaki sayı averajına bakılır.
 Takımların sayı averajları da eşit ise daha fazla sayı atmış olan takım üstün sayılır.
 Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde kura ile belirlenir.
Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise;
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.)
 Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.
 Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki sayı averajına
bakılır.
 Sayı averajı da eşit ise daha fazla sayı atan takıma bakılır.
 Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile pozitif ve negatif sayıları eşit ise genel
puan cetvelindeki averaja bakılır.
 Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla geçiş sayısı atmış olan takım üstün
sayılır.
 Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım
üstün sayılır.
 Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde kura ile belirlenir.
Eleme Usulü
1. Yenilenlerin elenmesi ve yenenlerin birbirleriyle karşılaşması suretiyle en son galibi
belirlenen sisteme eleme usulü denir.
2. İl Tertip Komiteleri yarışmaların tek veya çift maç eleme usulü üzerinden oynanmasına
karar vermeye veya başka bir sisteme göre eşleştirme yapmaya yetkilidir.
3. İlgili yarışma talimatında ayrıca düzenlenmediği müddetçe, eleme usulüne göre
oynanacak olan yarışmaların normal süresinin beraberlikle sonuçlanması halinde, yarışma
5’er dakikalık iki devre halinde uzatılır. Her beş dakikanın sonunda iki takım oynadığı yarı
sahayı ara olmaksızın değişir ve maça başlar. İlk sayı kaydeden takım maçın galibi olur.
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