2021 – 2022 ANADOLU YILDIZLAR LİGİ
SOFTBOL 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, kız 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.
c. Federasyonca düzenlenen Türkiye şampiyonaları 2020–2021 sezonlarında ilk 3

dereceye giren takım sporcuları, 2021–2022 sezonu ANALİG il karmalarında yer
alamazlar.
3. Doğum tarihleri:
Yaş Kategorisi

2008 – 2009 – 2010

4. Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak kız takımları en az 9, en fazla 12 sporcudan oluşur. Spor
kafileleri, “Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” gereğince oluşturulacaktır.
5. İl Dışı Çıkış Oluru Spor Kafileleri Seyahat Yönergesine göre düzenlenecektir.
6. Mali konularla ilgili hususlarda, ANALİG Uygulama Talimatının 17’inci maddesine göre işlem yapılır.
7. 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.
8. Yarışma alanına, sporcu ve çalıştırıcıdan başkasının girmesine izin verilmeyecektir.
TEKNİK AÇIKLAMALAR:
9. Müsabaka süresi 60 dakika ile sınırlı olup 3 inning (devre) ile oynanır. Süre bitiminde sayı farkı
kuralına ve kaç inning oynandığına bakılmaksızın sayı üstünlüğü olan takım lehine maç sonuçlandırılır.
Süre veya 3. inning sonunda beraberlik durumu var ise uzatma inningi oynanır. Skorda eşitlik bozulana
kadar uzatma inningi / inningleri devam eder.
10. Oyun en az 9 savunma sporcusu ile başlar, oyun başladıktan sonra oyun süresi içerisinde oyuncu sayısı
9 savunma sporcu sayısının altına düşerse takım hükmen yenik sayılır ve yeni inning başlamaz.
11. Hükmen yenilgi alan takım oynadığı kategorinin inning sayısı kadar sayı ile yenilmiş sayılır.
12. Kazanan takıma 1 puan verilir, kaybeden takıma puan verilmez.
13. Sayı farkı kuralında tüm inninglerde kazanılan sayıların toplamı esas alınır ve süre dikkate alınmadan
uygulanır.
14. Atıcı dairesine girdiğinde 20 saniye içinde atış yapmalıdır. Set sonunda 3 saniye beklemelidir.
15. Her takım oyun için gerekli olan eldiven, sopa, kask ve tutucu setini getirmek zorundadır.
16. Atıcı oyuncu bir maçta en fazla iki (2) inning atış yapabilir. Atıcı herhangi bir inningde tek atış yapsa
dahi 1 inning oynamış sayılır.
17. Müsabakalar on iki (12) inch yumuşak softbol topu ile oynanır.
18. Müsabaka süresince; atıcı her hücum oyuncusuna 4 ball atış yaptığında; hücum takım antrenörü
tarafından kalan strike sayısı kadar vurucu oyuncuya yandan top atılır. Atıcı strike atış yapamamışsa
antrenör yandan 3 atış yapar. Bir strike atış yapmışsa yandan 2 atış yapar 2 strike atış yapmışsa yandan
1 atış yapar. Kalan strike sayısı kadar antrenör tarafından yandan atılan topa vuruş yapamazsa vurucu
oyuncu elenir.
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19. Antrenör yandan atışları vuruş kutusu dışından yapacaktır.
20. Antrenör tarafından yandan yapılan atışlara band yapılamaz.
21. Antrenör tarafından yandan atış yapılırken savunma oyuncuları ana kaleye doğru yaklaşmak isterlerse atıcı
plakasını geçmeden pozisyon almalıdırlar.
22. Antrenör tarafından yandan atış yapılırken tutucu kaskı takılı doğal duruşunda ve yerinde bekleyecektir.
23. Antrenör tarafından yandan atış yapılırken top antrenörün elinden çıktığı anda hücum oyuncuları kale çalma
yapabilir.
24. Saha ölçüleri:
KATEGORİ
YILDIZLAR

KALELER ARASI MESAFE
18.29 M

ATICI VE ANAKALE ARASI
12.19 M

25. Oyun ve sayı durumu:
KATEGORİ İNNİNG 1. İNNİNG

YILDIZLAR

3
60 dk

2. İNNİNG

3. İNNİNG

UZATMA
İNNİNGİ

3eleme olana
kadar devam
3 eleme olana
Hücum
Hücum
eder. 3 inning
kadar devam
takımı 7 sayı takımı 7 sayı
sonunda toplam
eder. İnning
kazandığında kazandığında
sayı farkı 15
sonunda skorda
hücumhücum- savunma olduğunda süreye
eşitlik bozulana
savunma yer yer
bakılmaksızın
kadar devam
değişir.
değişir.
müsabaka
eder.
sonlandırılır.

SAYI FARKI : Takımların toplam skorları arasındaki farktır.
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