
           2023 ANALİG 

ETAPLI BEYZBOL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

SPOR DALI TALİMATI 

 

ANALİG Beyzbol Spor Dalı Talimatı Sayfa 1 
 

TANIMLAR      Düzenlenme Tarihi: 05.01.2023-14:55 

GSB – Gençlik ve Spor Bakanlığı 

SHGM – Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SEDB – Spor Etkinlikleri Dairesi Başkanlığı 

TRF – Türkiye Ragbi Federasyonu 

BEYZBOLAPP – Türkiye Ragbi Federasyonu Uygulaması 

ANALİG – Anadolu Yıldızlar Ligi  

EBTŞ – Etaplı Beyzbol Türkiye Şampiyonası 

İTK – İl Tertip Komitesi 

1. GENEL HÜKÜMLER   

1.1. Yarışmalar; ANALİG Uygulama Talimatına, SHGM’ce öngörülen hükümlere, uluslararası oyun 

kuralları ve yarışma talimatlarına uygun olarak yapılacaktır. 

1.2. Yarışmalar; 

a. EBTŞ, 3 etaplı olacak şekilde yapılacaktır. 3’üncü etap, final etabı olacaktır.  

b. Bir şehirden en fazla 3 takım ESTŞ’ye katılabilecektir. 

c. 1. ve 2. Etapta takımlar puan toplayacaktır. 

d. 3. Etaba yani final etabına, 1. ve 2. Etapta en yüksek puan toplayan en iyi 8 takım kalacaktır. 

e. Müsabaka programının oluşturulması (Fikstürün) TRF’ce geliştirilmiş olan yazılım 

BEYZBOLAPP ile sağlanır. EBTŞ’ye başvuru yapan takımlar, algoritma ile eşlenir ve fikstür 

oluşturulur. 

f. BEYZBOLAPP, fikstürü belirlerken algoritma belirli kriterlere bağlı kalarak hakem 

atamalarının gerçekleşmesini sağlar. 

g. EBTŞ’ye ait duyurular ve katılımcı listeleri SGHM’ce belirlenen ve ilan edilen takvim 

doğrultusunda Spor Bilgi Sistemi ANALİG portalı ve https://beyzbol.gov.tr/beyzbolapp 

adreslerinden yayımlanacaktır. 

1.3. Doğum tarihleri: 

Yaş Kategorisi 2009 (14 yaş) – 2010 (13 yaş) – 2011 (12 yaş) – 2012 (11 yaş) 

1.4. EBTŞ’ye katılacak erkek takımları en az 9, en fazla 12 sporcudan oluşur. Spor kafileleri, “Spor 

Kafileleri Seyahat Yönergesi” gereğince oluşturulacaktır. 

1.5. İl Dışı Çıkış Olur’unda; 3. maddede belirtilen sporcu ve Spor Kafileleri Seyahat Yönergesinde yer 

alan idareci - çalıştırıcı sayısından fazla kişi yer alamaz. 

1.6. İl Dışı Çıkış Oluru Spor Kafileleri Seyahat Yönergesine göre düzenlenecektir. 

1.7. Mali konularla ilgili hususlarda, ANALİG Uygulama Talimatının 17. maddesine göre işlem yapılır. 

1.8. Yarışma alanına, sporcu ve çalıştırıcıdan başkasının girmesine izin verilmeyecektir. 

1.9. SHGM ve İTK’nin Yetkileri:   

a) SHGM gerekli gördüğü takdirde, spor dalı talimatı ve yarışmalara dair diğer hususları 

değiştirmede yetkilidir. 

b) İTK, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda, SHGM tarafından yayımlanan spor 

dalı talimatı ve yarışmalara dair diğer hususları dikkate alarak, müsabaka programını ve fikstür 

modelini (Lig Usulü, Eleme Usulü, Karma Sistem) belirlemek ve uygulamakla yetkilidir. 

 

Spor
https://beyzbol.gov.tr/beyzbolapp
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2. MİLLİ TAKIMLAR SEÇMELERİ ve FEDERASYON TÜRKİYE ŞAMPİYONASI   
2.1. Federasyon tarafından uluslararası yarışmalara katılmak üzere oluşturulan milli takımlar için 

seçmeler ANALİG müsabakalarından yapılacaktır. ANALİG final etabında ilk 4 dereceye giren 

takımlar arasında federasyonca Türkiye Şampiyonası düzenlenecektir. 

3. TEKNİK AÇIKLAMALAR: 

3.1. Yarışmalarda kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takımlara 2’şer (ikişer), kaybeden takıma ise 1 

(bir) puan verilir. 

3.2. Müsabaka süresi 50 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. 50 dakikalık süre veya 3. inning sonunda beraberlik durumu olması halinde maç 

beraberlikle sonuçlanır. 

3.3. 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. 

3.4. Hükmen yenilgi alan takım oynadığı kategorinin inning sayısı kadar sayı ile yenilmiş sayılır. 

3.5. Atıcı oyuncu bir maçta en fazla iki (2) inning atış yapabilir. Atıcı herhangi bir inningde tek atış 

yapsa dahi inning hakkını kullanmış olacaktır. Bu nedenle müsabakaya gelen takımların yeteri kadar 

atıcı getirmeleri gerekmektedir. 

3.6. Sayı farkı kuralında tüm inninglerde kazanılan sayıların toplamı esas alınır ve süre dikkate 

alınmadan uygulanır. 

3.7. Müsabakalar yumuşak beyzbol topu ile oynanır. 

3.8. 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. 

3.9. Müsabakalarda antrenör tarafından yandan atılan top atışlarında band yapılamaz. Band yapan 

sporcu 1 vuruş hakkını kullanmış sayılacaktır. 

3.10.  Müsabakalarda antrenör tarafından yandan atılan toplarda top antrenörün elinden çıkmadan 

kaledeki hücum oyuncuları kalelerini terk edemezler. Kural ihlali yapan oyuncu ve oyuncular elenir. 

3.11.  Müsabakalarda antrenör tarafından yandan atılan toplarda top antrenörün elinden çıkmadan 

savunma oyuncusu olan atıcı atış alanını terk edemez. Kural ihlali durumunda hücum takım oyuncu 

ve oyuncuları 1 kale ilerler. (BLOK)  

3.12.  Müsabakalarda antrenör tarafından yandan atılan toplarda antrenör kaleye 1.5 m. uzaklıktaki sağ 

ve sol çizgide belirtilen alanda atışını yapar. Bu kuralı ihlal eden antrenör atışı 1 strike sayılır.  

3.13. Final müsabakalarında beraberlik durumunda tüm ininglerdeki eleme sayısı fazla olan (karşı takımdaki 

oyuncuyu eleyen) takım maçın galibi olur.  

4. KIYAFET KURALLARI: 

4.1. Müsabakalar suni çimde oynandığı ve Beyzbol’un doğasında kayarak kale çalma olduğundan, suni çimde 

kaymalar vücut yanıklarına sebebiyet vermektedir. Bu nedenle şort kabul edilmeyecek olup, sporcular 

beyzbol pantolonu ve üstü giymelidir. 

4.2. Müsabaka ayakkabıları, müsabakanın yapılacağı zemine uygun halı saha diye tabir edilen ayakkabılardan 

olmalıdır. 

4.3. Krampon tercih edenlerin, krampon çivileri (vidaları) demir kabul edilmeyecek olup, plastik olmalıdır. 

4.4. Sahada yer alan kale koşucularının ve vurucuların koruyucu kask takmaları zorunludur. 
4.5. Atıcıların (Pitcherların) koruyucu yüz maskesi takması zorunludur. 
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4.6. Sahada bulunan dış saha ve kale koruyucularının göz alan ışık (güneş, saha aydınlatması vb.) engelleyici 

şapka takmaları zorunludur.  

4.7. Her takım oyun için gerekli olan eldiven, sopa, kask ve tutucu setini getirmek zorundadır. 

4.8. Müsabaka süresince forma değişimi sporculara ayrılan yerlerde gerçekleştirilmelidir. Saha, saha 

kenarı, tribün, tribün dışı, kafile otobüslerinde kesinlikle yapılmayacaktır. Bu kuralı ihlal ettiği 

tespit edilen sporcunun takımı müsabakalardan men edilecektir. 

4.9.  Saha ölçüleri, oyun sayı ve süre durumu: 

 

KATEGORİ 

 

SÜRE VE İNİNG 

 

1. İNNİNG 

 

2. İNNİNG 

 

3. İNNİNG 

 

 

 

 

 

YILDIZLAR 

Süre 3 ining veya 50 

dakikadır. 

Ining bir takımın       

1 hücum 1 savunma 

yapmasını ifade eder. 

 

 

 

Hücum 

takımı 7 sayı 

kazandığında 

hücum - savunma yer 

değiştirir. 

 

 

 

Hücum 

takımı 7 sayı 

kazandığında hücum - 

savunma yer 

değiştirir. 

 

 

 

Hücum 

takımı 7 sayı 

kazandığında hücum - 

savunma yer 

değiştirir. Bu inning 

sonunda sayı üstünlüğü 

sağlayan takım 

müsabakayı kazanır. 

KATEGORİ KALELER ARASI MESAFE ATICI VE ANAKALE ARASI 

YILDIZLAR 21.33 M 15.24 M 

*SAYI FARKI: Takımların toplam skorları arasındaki farktır. 

 

  


