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WBSC Başkanı
Riccardo Fraccari

“Beyzbol 5 yeni beşlik sistemli, beş devrelik Beyzbol/Softbol oyununun her 
yerde oynanabilen sokak versiyonudur. Bu hızlı şehir disipliniBeyzbol ve 
Softbol’u daha önceden mümkün bile olmayan yeni yerlere taşıyacaktır.”

www.beyzbol.gov.tr



Türkiye Beyzbol, Softbol, 
Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu Başkanı

Murat Pazan

Federasyon yönetimine talip olduğumuz günden bugüne, camialarımızın hayallerine 
rehberlik etmek ve onları yeniliklerle buluşturmanın gayreti içerisinde olduk. Bu 
bağlamda ülkemizde Beyzbol ve Softbol altyapısını güçlendirecek Beyzbol5’i spor 

severlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yer ve ekipman yönünden oldukça 
tasarru�lu ve oldukça basit kurallara sahip bu yeni branş, her yaştan insanımızın 

vazgeçilmezi olacak ve Beyzbol-Softbol alt yapısına güçlü bireyler yetiştirerek dünya 
arenasında daha fazla söz sahibi olmamızı sağlayacaktır.
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“Her çevreye uyarlanabilir.”

“Beceriler geleneksel Beyzbol ve Softbol’a 
aktarılabilir.”

“Herhangi bir komplekse ya da özel 
bir alana ihtiyaç yoktur.”   

“Sosyal katkı sağlar.”
“Toplumun her kesimine uygun bir oyundur.”

“İhtiyaç duyduğunuz tek şey
 bir toptur.”
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“Herhangi bir komplekse ya da özel bir alana ihtiyaç yoktur.
Beyzbol5TM her yüzeyde, içerde veya dışarda oynanabilir. 
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Giriş

1- Saha
2- Oyun Ön Hazırlıkları
3- Oyun Kuralları
4- Oyun Sonu

1. SAHA
1.1 İç Saha

1.2 Fair Bölgesi

Resim 1

Beyzbol5TM klasik Beyzbol/Softbol oyununun sokak versiyonudur.
Softbol ve Beyzbol ile aynı kurucu ilkelere dayalı hızlı, genç ve dinamik bir disiplindir.
Beyzbol5TM her yerde oynanabilir ve oyun için ihtiyaç duyulan tek şey plastik bir toptur.

İç saha her köşede kaleleri bulunan kare şeklinedir. 
Kaleler arası uzaklık 13 metredir.
Vurucu kutusundan ( batter box) başlayarak, 
ana kalenin arkasına kadar gider. (Resim 1)
Kaleler saat yönünün tersine göre numaralandırılır. 
(Birinci, ikinci ve üçüncü)

Fair bölgesi her kenarı 18 metre olan, bir kenarı ana kale ile 
kesişen kare şeklindedir.
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“Her çevreye uyarlanabilir.”
Bu tam bir sokak disiplinidir: oyun daha 
önceden planlanmış herhangi bir oyundaki 
gibi, çevreye göre, açıklık konusunda 
takımlar tarafından anlaşılarak 
uyarlanabilir.
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1.3 Vurucu Kutusu ( Batter Box)
Vurucu kutusu her kenarı 3 metre olan kare şeklindedir.
Fair bölgesinin dışında bulunur ve ana kale köşesinde 
kesişen iki foul çizgisinin uzantısına yerleştirilir. (Resim 2)

1.4 Kaleler

1.4.1 Birinci Kale

 

1.4.3  Ana Kale

Resim 2

Resim 3

1.5 Çitler

Çarpışmaları önlemek için, birinci kale ‘çift’tir (Resim 3). 
Bu sayede fair bölgesinde savunma oyunu devam ederken, 
vurucu/koşucunun (batter/runner) amacı foul 
bölgesindeki kaleye dokunmaktır.

Çitlerin ideal yüksekliği 60 ila 80 cm olmalıdır. Yine de her 
lig/turnuva organizasyonu oyun sahasını nasıl sınır-
landıracağına; örneğin var olan duvarları kullanmaya 
yada yeri işaretlemeye kendi karar verebilir. Bu durum-
larda, özel alan kurallarına ihtiyaç vardır. 

1.4.2 İkinci Kale
Birinci kaleye koşan vurucu (batter) topu oyuna soktuktan 
sonra kaleye dokunmalıdır ve kalenin ve 1,5 metre güvenli 
bölge alanında kalmalıdır. (3. Resim)

Beyzbol-Softbol ana kalesi gibi şekillendirilebilir.

Tüm kaleler için ideal şekil ve ölçü 50 cmlik karelerdir.
1. ve 3. Kaleler tamamen fair bölgesinde bulunmalıdır, bir 
kenarı da foul çizgisine teğet geçmelidir.

VURUCU KUTUSU
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“İhtiyaç duyduğunuz tek şey 
bir toptur.”
Plastik top oyunun oynanması için 
gerekli olan tek malzemedir.
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2. OYUN ÖN HAZIRLIKLARI
2.2 Top
Oyun WBSC Beyzbol5TM ‘in resmi topu ile oynanır.

2.2 Devre

2.3 Takım Oyuncuları

3. Oyun Kuralları

3.1 Savunma Takımı

Resim 4

Devre Beyzbol5TM her takım için vuruş sıralarının 
bölünmesidir. Bir Beyzbol5TM oyunu 5 devreden oluşur.

Oyun sırasında her takım için aktif oyuncu sayısı her 
zaman için 5’tir.
İsim listesinde olabilecek maksimum oyuncu sayısı 8’dir. 
(5’i oyunda ve 3’ü yedek.)

Ev sahibi takım oyuna savunma olarak, deplasman takımı ise 
oyuna hücum olarak başlar.
Savunma takımının amacı, taraf değiştirebilmek için, hücum 
takımındaki üç oyuncuyu elemektir.(OUT olmalarını sağlamak)
Sonrasında, savunma takımı hücum takımının yerine geçer. (ya 
da tam tersi.)

Savunma takımının beş oyuncusunun tümü, vurucu(batter) 
topa vurduğunda fair bölgesinde olmalıdır.
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“Beceriler geleneksel Beyzbol ve Softbol’a aktarılabilir.”
Beyzbol5TM bireysel becerilerin ve el-göz koordinasyonun 
ön plana çıktığı hızlı bir takım sporudur.
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3.1.1 Pozisyonlar:
 1. Kale
 2. Kale 
 3. Kale
 Shortstop (Kısa Topçu)
 MidFielder (Orta Saha Oyuncusu)

3.2 Hücum Takımı

3.2.1 Vuruş

3.2.2 Kuraldışı Vuruş

3.3 “Outs” (Dışarda)

3.3.1 Savunma elemeyi nasıl yapar? 
(Out yapabilir?)

3.2.3 Puanlar/Koşular (Runs)
Bir puan (koşu) oyuncunun sırasıyla 1. kaleye,2. kaleye, 3. 
kaleye ve ana kaleye dokunarak, böylelikle kendi 
takımının hücum sırasında tüm kalelerin etrafında tam 
turu tamamlamasından sonra elde edilir. 

Hücum takımı, 1’den 5’e kadar, 5 aktif oyuncu ile vuruş 
sırasını belirlemeli ve oyun başlamadan vuruş sırasında 
hazır bulunmalıdır. Vuruş sırasına oyuncu değişikliği 
olmadığı takdirde, oyun süresince bu sıraya uyulmalıdır. 
Oyuncu değişikliği durumunda, değişen oyuncu vuruş 
sırasında yerine geçtiği oyuncunun sırasını/yerini 
almalıdır.

Topların yumuşak bir şekilde vurulmasını ya da çok sert 
bir şekilde vurulup yüksekten sekmesini önlemek için, 
topun ilk sıçraması(sekmesi) anakaleden en az 3 metre 
uzağında olmalıdır (14 yaş altında 2 metre). 

Vuruş, vurucu tümüyle vurucu kutusunda iken(batter-
box) ve vurulan top fair bölgesine girene kadar 
 vurucunun çizgiler içinde kaldığı sürede gerçekleşir.
Topa sert bir şekilde, avuçla veya yumrukla vurulmalıdır 
( top tokatlanmalı) ve topun bir kere fair bölgesine 
dokunması gerekmektedir.

Koşucu zorunlu koşuda iken, kaleye dokunarak (Topa 
sahipken);
Vurulan topu yerde en az bir kere sekmede  yakalayarak;
Koşucuyu kalede olmadığında tagleyerek. (Koşucuya elde 
top varken dokunmak.)

Savunma takımı, yer değiştirmek ve hücum takımı 
olabilmek için her devrede 3 rakibi elemelidir.
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“Toplumun her kesimine uygun bir oyundur.”
Beyzbol5TM dahiliyeti teşvik eder; kadınlar,erkekler 
ve gençler oynayabilir; her seviyede bundan 
faydalanabilir ve eğlenebilirler.
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3.3.2 Hücum takımı kural dışı davranış/hareketler ile nasıl kendilerini elerler?
- Topa vururken vurucu kutusundaki herhangi bir çizgiye dokunmak;
- Foul bölgesindeki topa vurmak;
- Çitlerin dışına çıkmadan veya çitlere dokunmadan önce vurulan topun fair bölgesine en azından bir kere sektirmemek;
- Vuruş sırasına saygı duymamak ve takım arkadaşının yerine vuruş yapmak;
- Vurucu topa vurmadan koşucunun kaleden ayrılması;
- Kaleleri koşu sırasında takım arkadaşlarını geçmek;
- Aynı kalede bir veya iki takım oyuncusundan fazla oyuncu bulunması ile taglenmek. 
   Vurucu sırasındakinin arkasındaki oyuncu elenmiş olur. 
NOT: Savunma ile çarpışmayı engellemek adına koşucular ellerinden geleni yapmalıdır. 
Eğer hakem koşucunun çarpışmayı engelleyebileceğine karar verir ise, koşucu elenir.

3.4 Oyuncu Değişikliği

4. Oyun Sonu

Oyun başlangıç sırasındaki oyuncular oyuncu değişikliğinden sonra tekrar oyuna girebilir. Yedek oyuncular oyuna 
sadece 1 kere girebilirler; bu nedenle oyuncu değişikliğinden sonra tekrar giremezler. 

Oyun eğer bir takım diğerinden daha fazla sayı elde ettiyse, beş devre sonunda biter. Eşitlik durumunda, takımlar 
bir takım diğerinden daha fazla sayı elde edene kadar oynayıp, ekstra devreleri tamamlarlar.

Eğer ev sahibi takım, beşinci hücum devresini tamamlayan deplasman takımından önde ise, oyun sona erer ve ev sahibi 
takım kazanır. 
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“Sosyal katkı sağlar.”
Beyzbol5TM  tümüyle spora katılımının ve genç 

insanlar arasında fiziksel aktivitenin artmasına 
katkı sağlayacaktır. Oyunun ulaşılabilirliği, 

özellikle yetersiz hizmet almış toplulukların 
çoğuna oyunu paha biçilemez kılacaktır.
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TM

Beyzbol ve Softbol’un bu  ‘basit’ versiyonu, özellikle geleneksel oyunun sınırlamaları ile 
karşılaşan yoğun ve fazla nüfuslu bölgelerdeki çoğunlukla genç nüfusu hede�lemektedir. 

Sporumuzun gelişim potansiyeli çok yüksektir. Beyzbol5   ile WBSC sporumuzu tüm dünyaya 
yaymak ve birleştirmek adına bir köprü oluşturmayı amaçlamaktadır.
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#playeverywhere
#heryerdeoyna
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