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Bu belge, 20 Haziran 2021 tarihli web konferans görüşmesinde kabul edilen Sualtı Rugby için 

Uluslararası kurallarda onaylanan değişiklikleri özetlemektedir. 

CMAS Yönetim Kurulu, Uluslararası Sualtı Rugby kurallarında yapılan bu değişiklikleri 2021'de 

onayladı. 

 

Kural Eski Kural Yeni Kural Sebep 
Birkaç tane Şu anda tüm paragraf referansları bir 

bölüm başlığı içermemektedir. Ayrıca, 

bazı referanslar kaybolmuş ve yalnızca 

0 veya Hata! vermektedir. Referans 

kaynağı bulunamadı. 

Tüm paragraf referanslarında paragraf 

başlığını düzeltildi ve eklendi (örn. 

5.18 referansına Kasıtlı olarak oyunu 

geciktirme eklendi). 

Başvurulan bölümün ne 

hakkında olduğunu 

netleştirmek. Örneğin 

kurallardaki 3.1.8 önerisine 

bakınız. 

1.1.16 Topa sahip olma 

Graz'daki 2019 Dünya Kupası sırasında 

açıklandı. 

Topu tutan / iten / kapan herhangi bir 

oyuncu topa sahip sayılacaktır. Bu 

durum aşağıdaki durumlarda geçerlidir, 

ancak bunlarla sınırlı değildir; 

• Mücadele esnasında topa 

birden fazla oyuncu sahiptir 

ve bu nedenle birden fazla 

oyuncuya saldırılabilir. Gol 

atmaya çalışırken, bir oyuncu 

başka bir oyuncu tarafından, 

eğer o oyuncu da topa sahipse, 

kale savunucusunu itmek 

ve/veya hareket ettirmek için 

desteklenebilir. 

Graz'daki 2019 Dünya Kupası 

sırasında açıklamanın kurallara 

eklenmesi. 

2.1.2.d Takım lideri için esame listesinde 

herhangi bir isim belirtilmemişse, 

takım kaptanı takım lideri olarak kabul 

edilir. Takım kaptanı 

işaretlenmemişse, en düşük başlık 

numarasına sahip oyuncu (yedek 

olmayacak) hem takım kaptanı hem 

de takım lideri olarak kabul edilir. 

Takım lideri için esame listesinde 

herhangi bir isim belirtilmemişse, 

takım kaptanı takım lideri olarak kabul 

edilir (2.4.4 Takım kaptanları). 

Yinelenen açıklama kaldırıldı ve 

bunun yerine referans eklendi. 

2.4.4 Kaptan aktif bir oyuncu değilse, 

takımın yeni bir kaptan seçmek için 

makul bir zamanı olacaktır. Eğer takım, 

kaptanın kim olduğuna karar 

veremezse, en düşük başlık numarasına 

sahip aktif bir oyuncu kaptan olarak 

seçilecektir. Bu durumda ve sadece bu 

durumda kaptanın kol bandı takması 

gerekmez. 

Kaptan aktif bir oyuncu olmalıdır. 

Eğer kaptan seçilmemişse, 

takımın kaptan seçmek için makul bir 

zamanı olacaktır. Eğer takım, 

kaptanın kim olduğuna karar 

veremiyorsa, başlık numarası en az 

olan aktif oyuncu kaptan olarak 

seçilecektir. Bu durumda ve sadece bu 

durumda kaptanın kol bandı takması 

gerekmez. 

Açıklık getirme. 

3.1.2.e Yüzey hakemi her zaman aşağıdaki  

duraklamalardan sonra maçı başlatır: 

• Her devre başlangıcında 

• Gol olduktan sonra oyunu 

başlatmak 

• Serbest atışları başlatmak 

• Takım oyuna başlaması 

• Hakem atışlarını başlatmak 

• Penaltı atışlarını başlatmak  

Yüzey hakemi her zaman bir 

duraklamadan sonra maçı başlatır (örn. 

her periyodun başlangıcı, gol sonrası, 

serbest atışlar, takımın oyuna 

başlaması, hakem atışı, penaltı atışları 

vb.) 

Sadeleştirme. 
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Kural Eski Kural Yeni Kural Sebep 
3.1.8 Hakem oyun süresini uzatabilir. (5.18) Hakem oyun süresini uzatabilir (kural 

5.18 Kasıtlı olarak oyunu 

geciktirmek 

Gecikme durumundan dolayı 

kaybedilen süre hesaplanarak maç 

süresi uzatılmalıdır). 

Eklenecek süreyi netleştirmek. 

3.1.9 Uyarı için görsel işaret eksik. Uyarı için Görsel işaret eklendi. 

 

 

 

Eksikti. 

4.1.2.c Gol atıldıktan hemen sonra hücum 

yapılırken, top rakip takımın herhangi 

bir oyuncusundan 2 metre mesafeye 

kadar görünür şekilde tutulacaktır. 

Gol atıldıktan sonra oyuna 

başlandığında, top, rakip takımın 

herhangi bir oyuncusundan 2 metre 

mesafeye kadar topla birlikte olan 

oyuncunun ön tarafında görünür 

şekilde tutulacaktır. 

Açıklık getirme. 

4.3.5.b Altın gol devresinde ceza süresi 

dolmayan oyuncular varsa, ilk turda 

hücum oyuncusu veya defans 

oyuncusu olarak kullanılamazlar. 

Altın gol devresinde ceza süresi 

dolmayan oyuncular varsa, ilk turda ne 

hücum oyuncusu ne de defans 

oyuncusu olarak kullanılamazlar. 

Açıklık getirme. 

4.3.5.b 

4.3.5.c 

Her takımdan üç farklı oyuncu üç 

penaltı atışı yapacaktır Kale 

savunucusu istendiği zaman 

değiştirilebilir 0'dan penaltı atışlarını 

yapan üç oyuncu da dahil olmak üzere 

hiçbir oyuncu, takımlarındaki tüm 

oyuncular penaltı atışı yapıp 

performansları tamamlana kadar 

tekrar oynamayacaktır. Kaleci isteğe 

göre değiştirilebilir 

Her takımdan üç farklı oyuncu, hem 

savunma hem de hücum oyuncuları 

olmak üzere üç penaltı atışı yapacaktır. 

Kaleci isteğe göre değiştirilebilir 

4.2.5.b'deki ilk 3 penaltı atışına 

saldıran ve/veya savunan üç oyuncu 

da dahil olmak üzere hiçbir oyuncu, 

takımlarındaki tüm oyuncular birer 

penaltı atışına hücum edip veya 

savunma yapana kadar tekrar hücum 

etmeyecek ve/veya savunma 

yapmayacaktır.  

Bir oyuncu, tüm takım oyuncuları 

saldırıp veya savunma yapana kadar 

yalnızca bir saldırı ve bir gol 

savunması yapabilir.  

Bir oyuncunun, hücum oyuncusu 

veya defans oyuncusu olarak 

yalnızca tamamlanan penaltı atışları 

sayılır.  

Eğer hücum oyuncusu, defans 

oyuncusunun yanlış davranışı 

nedeniyle yeni bir penaltı atışı alırsa 

ve takım hücum oyuncusunu 

değiştirmeyi seçerse, bu penaltı atışı 

hücum oyuncusu için yapılmış 

sayılmaz.  

Her iki takım da hem savunmacı hem 

de hücum oyuncusu olmak üzere 12 

oyuncudan oluşan bir sıralı takım 

listesi sağlamalıdır. 

Penaltı atışlarında savunma 

yapan takımların avantajını 

ortadan kaldırarak, birkaç 

kaleciyi yeniden kullanabilmek 

yerine tüm oyuncuları kale 

savunucusu olarak kullanmayı 

sağlamak. 
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  Her iki liste yeniden başlatılmadan 

önce, savunma yapan takım 

listelerindeki tüm oyuncular savunma 

yapmış olmalıdır. 

 

5.2 - Topa yumruk atmak/temas etmek için 

parmakları kapalı yumruk kullanan bir 

oyuncu için. Parmakları kapalı 

yumrukla kaçırılan bir yumruk/temas 

’ın hakemler tarafından görülmesi 

zordur ve yaralanma riskini artırır. 

Ancak, avuç içi açıkken topa 

vurmak/temas etmeye izin verilir. 

Yaralanma riskini azaltmak. 

5 

6.1.1 

6.3.2 

5.7 - 5.12 kuralları için, ihlalin ve 

dolayısıyla cezanın sertliğine karar 

vermek hakeme bağlıdır… 

 

Kural 5.7 –5.18 ihlalleri için bir hakem 

serbest atış verebilir. 

 

Kural 5.1 – 5.12 ihlalleri için veya 

herhangi bir kuralın sonradan 

tekrarlanarak ihlal edilmesi sonucu 

hakem tarafından bir zaman cezası 

verilebilir. 

 

5.7 – 5.12 kurallarının ihlallerinin 

zaman cezası yerine sadece serbest 

atışla cezalandırılabileceği 

unutulmamalıdır. 

 

İhlalin ve dolayısıyla cezanın sertliğine 

karar vermek hakeme bağlıdır… 

 

Kural 5.1 – 5.18 arasındaki faul 

nedeniyle hakem tarafından serbest atış 

verilir. 

 

Herhangi bir kuralın ihlali için hakem 

tarafından bir zaman cezası verilebilir. 

Mümkünse belirli faul 

bölümlerini kaldırarak ihlalin ve 

dolayısıyla cezanın sertliğine 

karar vermenin hakeme ait 

olduğu amacını basitleştirerek 

ve aşağıdaki tabloyu yeni bir ek 

olarak eklemek. 

5.4.1 Maç sırasında giriş hattından başka bir 

yerden suya girmek veya maç sırasında 

potansiyel olarak tehlikeli herhangi bir 

şekilde suya girmek. 

Maç sırasında giriş hattından başka bir 

yerden suya girmek veya maç sırasında 

potansiyel olarak tehlikeli bir şekilde 

suya girmek (4.2.1.d Maç sırasında 

oyuncu değişimi). 

Oyun alanında orta çizgiden 

önce girme konusunda 

4.2.1.d'ye referans eksik. 

5.8 - Hiçbir koşulda ve hiçbir zaman, 

hiçbir oyuncu (ne hücumcu ne de 

defans oyuncusu) daha iyi bir 

pozisyon elde etmek için kaleyi 

kaldıraç olarak kullanmamalıdır. 

Ek açıklama eklendi. 

5.10 Boyunda boğucu bir tutuş yapmak. Boğazda boğucu bir tutuş yapmak. Açıklık getirme. 

5.12 Bu bölümler tanımlayıcı kuralları 

içerdiğinden ve çoğu herhangi bir ceza 

belirtmediğinden, hakem durumu 

ciddiyet, tekrar, olası kazanç, 

küçümseme/huzursuzluk, maç 

akıcılığına müdahale vb. açısından 

değerlendirmeli ve kural 6.1, 6.2 veya 

6.3’ye göre uygun cezayı vermelidir. 

Eğer bir takım kuralları çiğnemeye 

devam ederse, hakemlerin her seferinde 

duruma uygun bir zaman cezası 

vermesi tavsiye edilir, çünkü bunun 

takımların davranışını değiştirmesi için 

en etkili yol olduğu kanıtlanmıştır. 

- “Bu gibi bölümler...” Bölüm 5 

Faullü Oyun Kısmına eklenmiş 

ve birleştirilmiştir ve 5.12 

Gelecekteki hatalı genel 

davranış kısmında gelecekte 

gerekli 

görüldüğünde/önerildiğinde 

örneklendirilecektir. 
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5.13 Bu yasak, akıcı ve kaliteli bir maç 

sağlamak için önemlidir. Bu nedenle 

hakemler, davranış devam ederse uyarı 

ve ardından zaman cezası vermelidir. 

... 

Hakemler, kural 6.1'e göre uyarı ve 

sonrasında zaman cezası verebilir. 

Bu yasak, akıcı ve kaliteli bir maç 

sağlamak için önemlidir. Bu nedenle 

hakemler, davranış devam ederse uyarı 

ve ardından zaman cezası verebilir. 

... 

Hakemler, kural 6.2'e(Dikkat) göre 

uyarı ve sonrasında zaman cezası 

verebilir. 

Her iki cümle için tutarlı bir 

şekilde "ebilmek" kullanın ve 

doğru referans numarasının 

kullanımı. 

5.18 Gerekirse oyun süresi uzatılabilir 

(3.1.9). 

Skorda önde giden takım, oyunun 

amacına göre oynamaya çalışmazsa; 

örneğin bir oyuncu, rakipler 

yaklaştığında fetüs pozisyonunda topu 

bloke ediyorsa 

 

Gerekirse oyun süresi uzatılabilir (3.1.8 

Oyun süresinin uzatılması). 

Bir takım sporun amacına göre 

oynamaya çalışmazsa; örneğin, bir 

oyuncu, rakipler yaklaştığında fetüs 

pozisyonunda topa blok yapıyor veya 

aynı takımdan iki oyuncu birlikte 

topa ulaşılmasını engelliyorsa. 

Doğru referans ve kuralı skorda 

öndeki takımla sınırlanması ve 

ek örnek eklenmesi. 

6.1 Bu bölümdeki Serbest Atış açıklaması 

taşınmalıdır. 

Serbest Atış açıklamasını bölüm 

4.1.6'ya taşınması 

Mantıklı bir şekilde yeniden 

yapılandırılması. 

6.1.4.b Rakibin yarı sahasında verilen bir 

serbest atış, ihlalin meydana geldiği 

yerden veya merkez çizgiye doğru 

çekilerek kullanılır, ancak defans 

oyuncularının çıkış çizgisine 3 

metreden daha yakın olmayacak 

şekilde yapılacaktır. 

Rakibin yarı sahasında verilen bir 

serbest atış, ihlalin meydana geldiği 

ancak defans oyuncularının çıkış 

çizgisine 3 metreden daha yakın 

olmayan yerden ve merkez çizgiye 

doğru çekilerek kullanılabilir. 

Açıklık getirme. 

6.4 Bu bölümdeki Penaltı Atışı Açıklaması 

başka yere taşınmalıdır. 

Penaltı Atışı açıklamasını bölüm 

4.1.7'ye taşındı. 

Mantıklı bir şekilde yeniden 

yapılandırıldı. 

6.4.6 - Penaltı atışı, defans oyuncusunun 

yüzeyden saldırmasıyla kesintiye 

uğrarsa, bu aynı zamanda sportmenlik 

dışı davranış olarak kabul edildiğinden 

çifte cezaya neden olacaktır. 

Her iki oyuncunun da hava 

almak için yüzeye çıkması ve 

savunma oyuncusunun boş bir 

kaleye atacağı kesin bir golü 

önlemek için hücum 

oyuncusuna yüzeyde saldırması 

durumunda, ceza daha ağır 

olmalıdır. 

6.6.1 

6.6.2 

Bir değişim oyuncusu ihraç edilen bir 

oyuncunun yerine takımı beş kişi 

olarak -5 dakikalık cezasını bitirdikten 

sonra girebilir ve bundan sonra oyunda 

altı kişi olarak ve değişimde 

maksimum beş kişi olarak devam 

edebilirler. 

Oyundan atılan oyuncu, oyun 

alanının/değişim alanının yakın 

çevresinden ayrılmalıdır. Ayrıca 

oyuncu bir sonraki maça katılamaz. Bir 

sonraki maçta rezerv bir oyuncu 

girebilir. 

• Oyundan atılan oyuncu, oyun 

alanının/değişim alanının 

yakın çevresinden 

ayrılmalıdır. 

• İhlali yapan takımdan başka 

bir oyuncu, 5 dakikalık 

zaman cezasını takımdan bir 

oyuncu eksik bırakarak 

harcayacaktır. 

• İhlali yapan takımın gol 

yemesi durumunda, 5 

dakika zaman cezası alan 

oyuncu, ceza alanında 

kalmaya devam edecektir. 

• Bir değişim oyuncusu ihraç 

edilen bir oyuncunun yerine 

takımı beş kişi olarak -5 

dakikalık cezasını bitirdikten 

sonra girebilir ve bundan 

sonra oyunda altı kişi olarak 

ve değişimde maksimum beş 

kişi olarak devam edebilirler. 

 

Kural 6.6.1 ve 6.6.2'deki 

kopyalanmış metni bölüm 6.6'ya 

taşınıp ve olayların sırasına 

ilişkin açıklamalar eklendi. 
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  • İhraç edilen oyuncu bir 

sonraki maça turnuva 

jürisinin/lig yönetiminin 

kararına bağlı katılamayabilir 

buna ilaveten de ek maç ceza 

da olabilir. 

Bir sonraki maçta rezerv bir oyuncu 

girebilir. 

 

7.2 Organizasyonu yapan kulüp veya 

dernek, şampiyonada geçerli olan 

herhangi bir kural değişikliğinin 

bildirilmesinden sorumludur. Dünya 

veya Bölge Şampiyonaları için, 

değişiklikler önceden CMAS 

tarafından kabul edilmelidir. 

Organizasyonu yapan kulüp veya 

dernek, bir şampiyonada geçerli olan 

herhangi bir kural değişikliğini 

bildirmekle yükümlüdür. Dünya veya 

Bölge Şampiyonaları için, değişiklikler 

Sualtı Rugby Komisyonuna bildirilmeli 

ve önceden CMAS tarafından kabul 

edilmelidir. 

Sualtı Rugby Komisyonu, 

CMAS tarafından kabul 

edilmeden önce kurallarda 

yapılacak herhangi bir 

değişiklik/eklemeden haberdar 

olmalıdır. 

 

 

Manuel Tito de Morais 
Baş Hakem 
e-Mail: manuel@kajman.nu 
Cep Tel: +46 723765486 


