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Lig kuralları ve yönetmelikler: 
 

Bu bildirimin amacı, ragbi ligi sezonunun tadının çıkarılabilmesi ve böylece müsabakaların 
olabildiğince sorunsuz geçebilmesidir. Bunu yapmak için, her birimiz istisnasız bir şekilde 
kural ve yönetmeliklere uymak durumundadır. 
 
Maç Lojistiği: 
- Hakemler maçtan en az bir hafta önce görevlendirilecek ve sahayı, maç zamanını kontrol 
etmek için ev sahibi takımla iletişim  halinde olacaktır. 
- Ev sahibi takımlar sahayı düzenlemekle sorumludur 
- Herhangi bir program değişikliği, her iki takım tarafından kabul edilmeli ve beklenmeyen 
meteorolojik durumlar veya öngörülemeyen bir olay gibi bazı olağanüstü durumlar haricinde 
maçtan 2 hafta önce TRL'ye bildirilmelidir. 
- Hükmen mağlup sayılmak: Bir takımla iletişim kurulamazsa, daha önce kabul edilmesine 
rağmen maçı oynamaya istekli olmaz veya sahaya çıkmazsa ,o takım hükmen mağlup sayılır 
ve 5 try farkla (30-0) kaybetmiş sayılır. 
- Maçın tüm son detayları , İstanbul bölgesindeki maçlar için saha bulunabilmesi amacıyla 
maçtan önceki Çarşamba Günü, İstanbul dışındaki maçlar için ise hakem ayarlanabilmesi 
amacıyla maçtan bir hafta öncesinde TRLD ile paylaşılmalıdır.  
- Maçlara sağlanacak ambülanslar, TRLD  ve evsahibi takım koordinasyonunda 
ayarlanacaktır. Lojistik olarak mümkün olduğu durumlarda, TRLD anlaşmalı kuruluşu tercih 
edilecektir. 
 
Maç günü: 
- Her takımın resmi takım tablosunu doldurması ve başlama vuruşundan en az 30 dakika 
önce hakeme vermesi gerekir. Sezon içinde herşey belgelenmelidir.  Eğer bir takım bu 
duruma uymazsa, gerekli yaptırımların uygulanması için disiplin kuruluna sevk edilecektir. 
- Ev sahibi takım, yetkili dosyasını doldurmak için bir maç yetkilisi atamak zorundadır. Bu 
gelecekteki gelişim ve iletişim için önemli bir araçtır (maç raporları, basın…). Bu nedenle en 
skorerleri, maçın adamını, kartları, sakatlıkları takip edebilmek için bu noktada ısrarcı 
davranıyoruz. Nihaî skor, maçın bitimi itibari ile bir saat içinde ulaştırılacak ve sonraki 3 ila 4 
saat içerisinde ise yetkili dosyasına iletilecektir. 
 
Oyuncular: 
- Her oyuncu TRLD tarafından düzenlenen takımların seçimlerine karşılık verme görevine 
sahiptir (Milli takım, menşei bölge maçları, TRL Karması vs.) 
- Oyuncu transferlerine TRLD aksini iddia etmedikçe veya oyuncu diğer bir kulübün 
bulunduğu başka bir şehre gitmediği sürece, sezon boyunca izin verilmeyecektir. 
- Kırmızı kart alan herhangi bir oyuncu otomatik olarak bşr maç uzaklaştırma alır ve eğer 
kırmızı kart hakeme ait bir rapor içeriyorsa, bu rapor disiplin komitesine gönderilir. 
- Sezon boyunca, bir kulübe bağlı herhangi bir oyuncu, kendi kulübünün kendisini bırakmayı 
kabul etmesi koşuluyla bir Balkan süper lig maçına katılabilecektir. Bunun ardında yatan fikir, 
bu platformda daha fazla çıkardıkça yabancı takımların gelip bizi ziyaret edecek olması ve 
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onları farklı şehirlerdeki kulüplere maç yapmaları için yönlendirebilecek olmamızdır. Ayrıca 
oyuncular sık sık birlikte oynayacaklar ve bu milli takımın yararına olacaktır. 
 
Kulüpler: 
- Her bir kulübün başkanı, TRLD’ye üye olmak zorundadır, lütfen nasıl üye olunacağına dair 
ayrıntıları inceleyiniz. 
- Her başkan, aynı yarışta yer alan diğer kulüplerin değil , yalnızca kendi kulübünün bir üyesi 
olabilir. 
- Hiçbir başkan, müsabakaların, spor etiğinin ve ragbi ligi imajına  zarar verebilecek herhangi 
bir olumsuz tutum veya saldırganlık gösteremez. Başkanlar ayrıca oyuncularının ve kulüp 
üyelerinin buna göre davrandığından emin olmalıdır. 
- Her başkan maçtan en fazla 24 saat sonra, hakeme hakemlik performansına göre 1 ile 10 
arasında bir puan vermesi gerekecektir. Bunun amacı, sezon boyunca hakemleri 
gözlemlemek ve yardımcı olmak ve finalleri yönetmesi için en iyi hakemleri ödüllendirmektir. 
- Kadro listesi 19 Eylül'den önce iletilmelidir. 
- Türkiye’de başka bir ragbi lig kulübüne kayıtlı olmayan, takımı ligden çekildiğini açıklayan 
veya ragbi lige yeni başlayan oyuncular sözkonusu olmadığı sürece, takımlara 19 Eylül’den 
sonra yeni oyuncu alınamaz. 
- Normal sezon-Grup aşamaları sonrasında yeni oyuncu eklenmeyecektir. Takımların normal 
sezonun-Grup aşamalarının ardından kadro değişikliğinde bulunmaları istenmemektedir 
- Yeni bir oyuncunun takıma katılması durumunda, TRL, kulübün bir sonraki maçından en az 
3 gün önce haberdar edilmelidir. 
 
Müsabakalar: 

- TOP 4: Grup aşamasının ardından 1. Ve 2. Takımlar, büyük final gününde final maçı 

oynarlar. Büyük final sonrasında TOP 4 dördüncüsü ile TRL Kupası Galibi, gelecek yılın 

yükselen-elenen takımını belirlemek için play-out maçı oynarlar. TRLD olağanüstü bir 

koşul sözkonusu olmadığı sürece bu karşılaşmanın Aralık ayı içerisinde, TRL Kupa 

Galibi sahasında oynanmasını tercih etmektedir  

- Kadınlar: Grup aşamasının ardından 1. Ve 2. Takımlar, büyük final gününde final maçı 

oynarlar. 

TRL Kupası: Grup aşamasının ardından 1. Ve 2. Takımlar, büyük final gününde final 

maçı oynarlar. Büyük final sonrasında TOP 4 dördüncüsü ile TRL Kupası Galibi, 

gelecek yılın yükselen-elenen takımını belirlemek için play-out maçı oynarlar. TRLD 

olağanüstü bir koşul sözkonusu olmadığı sürece bu karşılaşmanın Aralık ayı 

içerisinde, TRL Kupa Galibi sahasında oynanmasını tercih etmektedir  

- Bir grup maçı sonunda beraberlik olması durumunda: ekstra zaman 2x 10 dakika altın 

puanlarla uygulanır (herhangi bir puan alan takım maçı kazanır) 

- Grup maçı puan sistemi aşağıdaki gibi olacaktır: 
o Ekstra süre sonrası maçın kazanılması: 3 puan 
o Ekstra süre sonrası  berabere : 2 puan 
o Mağlubiyet: 0 puan 
o Maç 12 puan veya daha az bir farkla kaybedildiyse: 1 puan 

- Grup tablolarında eşitlik olması halinde, takımlar şu şekilde ayrılacaktır: 
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o Özel gol ortalaması 
o Her iki takımın hala eşit olması durumunda genel gol ortalaması kullanılacaktır. 

- Eşitlik durumunda (playoff usulü maçlar)  
o Ekstra süre 2X15 dakika altın puan sistemi ile uygulanacaktır. 
o Ekstra süre boyunca puan kazanılmazsa: 

• Oyunda daha fazla try yapan takım 

• Hala aynı penaltı sayısı varsa 

• Hala aynı drop goal oranı varsa 

• Takım birkaç kart gördüyse 

• Bundan sonra, eğer takımlar hala aynı puanda olursa, takımlar penaltı atışları ile 
ayrılacaktır. Saha ortasından 20 metre ile 5 penaltı, atışı ilk kaçıran kaybeder. 

 
Halkla İlişkiler: 
- TRLD, oyunun tamamını veya bir bölümünü facebook sayfaları üzerinden yayın yapılması 
için ev sahibi takımı teşvik eder. Bu çaba, kulübe uzun vadede de fayda sağlayacaktır. Bu bir 
gereklilik değildir, ancak sizin geliştirdiğiniz ve paylaştığınız herhangi bir şeye inancımız tam 
olduğundan talep edilen ve tavsiye edilenler, daha sonra size daha fazla kapsama alanı 
sağlamak için ana sayfamız ve Avrupa ragbi lig sayfasında paylaşılacaktır. 
- Maçınız için el ilanı, tanıtımınız açısından büyük bir artı sağlayacaktır, bu nedenle basılması 
konusunda bizden yardım almak konusunda tereddüt etmeyin. 
- Müsabaka fotoğrafları: TRL, kulüpleri ve ligleri tanıtmak için, her oyundan en az 2 
fotoğrafa ihtiyaç duyacaktır: 1’i her iki takım ve 1’i hareket resmi. Elbette daha fazla görüntü 
alınması da tarafımızca uygun bulunmaktadır. 


