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CMAS 

SUALTI RAGBİ İÇİN ULUSLARARASI KURALLAR 

Sualtı ragbisinin kısa tanımı 

Sualtı ragbisi, oyun alanının derinliği en az 3,5 metre ve en fazla 5 metre olan bir yüzme havuzunda su 

yüzeyinin altında oynanan zorlu bir üç boyutlu spordur. Suda oyunun herhangi bir zamanında en fazla 

6 oyuncu bulundurabilen iki takım ile oynanır. Oyuncuların her biri, maske, şnorkel ve paletlerin yanı 

sıra mayo ve birbirine uyumlu renklerde bir başlık içeren temel serbest dalış ekipmanı giymektedir; bir 

takım beyaz, diğer takım siyah veya koyu mavi mayo ve başlık kullanmaktadır. Oyunun amacı, topu 

rakip takımın kalesine sokmaktır. Top ağırdır ve bırakılırsa havuzun dibine batacaktır. Kaleler sepet 

şeklindedir ve havuzun her iki ucunda birer kale bulunur. 

Su altı ragbisi fiziksel temas sporudur. Kurallar çoğunlukla doğal olarak adil oynamaya ve mantıklı, 

sağduyuya dayalıdır. Topa sahip olmayan rakibine saldırmaya/hareket ettirmeye izin verilmediği bilgisi 

ile – ancak bir oyuncu topa sahipse ve genel olarak adil oyun anlayışına göre bu kişi temelde oyuna 

hazır demektir. 

Bir maçta üç hakem, suda iki hakem ve bir yüzey hakemi vardır. Bir sporun kurallara ve hakemlere 

sahip olmasının en bariz nedeni, kuralların oyunun nasıl oynandığını ve bir oyuncunun ne yapmasına 

izin verildiğini tanımlaması ve hakemlerinde oyuncuların kurallara uyduğundan emin olmak için orada 

olmalarıdır. Ancak hakemlerin en önemli amacı havuz ve çevresindeki tüm kişilerin güvenliğini 

sağlamaktır, bu özellikle su altı ragbisi gibi fiziksel bir spor için geçerlidir. Bu nedenle, herhangi birinin 

zarar görebileceği herhangi bir durum olduğunda veya bu durumdan şüphelendiğinde hakemin oyunu 

durdurması ve bir ceza vermesi önemlidir. Bu durumda, oyuncular cezalardan kaçınmak ve hakemlerin 

durumu yanlış yorumlamaması için hareketlerini çok net yapmalıdır. 
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1 TANIMLAR, OYUN ALANI VE OYUN MALZEMELERİ 

 

1.1 TANIMLAR 

1.1.1 Turnuva 

 Bir turnuva ilk maçın olduğu günden son maçların gününe kadardır. 

1.1.2 Oyun / Maç 

Sualtı Ragbisi, iki takım arasında oynanan bir Oyundur, her Maç hem Oyun İçi hem de Oyun 

Dışı'nı Zamanını kapsar. 

1.1.3 Oyun Dışı Zaman 

Devrelerin(1.Devre, 2.Devre ve uzatma devresi), altın gol devresinin ve penaltı atışlarının 

öncesi ve sonrası, sürenin durduğu zaman (yani devreler, altın gol, penaltı atışları arasındaki 

süreler, molalar ve sürenin durduğu diğer devreler). 

1.1.4 Oyun İçi Zaman 

 Oyun saatin çalıştığı zaman (yani devreler/altın gol/penaltı atışları sırasında). 

1.1.5 Kilitlenme 

Kilitlenme, 2 veya daha fazla oyuncunun topu kendi aralarında kilitlemesi veya bloke etmesidir. 

Oyuncuların farklı takımlardan olup olmaması önemli değil. 

1.1.6 Seri Penaltılar 

 Maçın sonunda her iki takımın en az 3 penaltı atışından oluşan bir penaltı atış serisi. 

1.1.7 Yüzey Hakemi 

Yüzey hakemi bir maçın ana hakemidir. Yüzey Hakemi oyun alanı boyunca havuzun kenarında 

bulunur. 

1.1.8 Su Hakemi 

 Her maçta her biri maçın oynandığı alanın birer tarafı boyunca pozisyon alan iki su hakemi 

 bulunmaktadır. 

1.1.9 Baş Hakem 

Turnuvanın baş hakemidir. Dünya veya Kıta Şampiyonalarında baş hakem CMAS tarafından 

atanır. 

1.1.10 Jüri 

 Jüri teknik toplantı esnasında CMAS Kuralları ve Düzenlemelerine göre seçilir. Turnuvadaki 

 en üst otoritedir. 

1.1.11 Maç Protokol Masası 

Oyun alanının yanında, yüzey hakeminin arka tarafında bulunan masadır. Maç protokolü ve maç 

saati burada bulunur ve buradan takip edilir. 
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1.1.12 Takım Lideri 

 Normalde oyuncu olmayan ve takımı temsil eden bir kişidir. 

1.1.13 Takım Kaptanı 

Her takım için oyuncular arasından seçilen bir temsilcidir. Kaptan yedek oyunculardan değil 

aktif oyunculardan seçilmelidir. Maç protokolünde kaptan “C” ile işaretlenir. 

1.1.14 Değişim Oyuncusu 

Oyun süresi içerisindeki bir anda, oyun alanında veya ceza bankında olmayan toplamda 12 aktif 

oyuncu içerisinden bir oyuncu. 

1.1.15 Rezerv 

Maç protokolünde belirtilen takımın toplamda 15 oyuncusu arasında yer alan, oyuncu ya da 

değişim oyuncusu olmayan ve rezerv olarak listelenen bir oyuncu. 

1.1.16 Topa Sahip Olma 

 Topu tutan, iten veya kavrayan herhangi bir oyuncu topa sahip olarak tanımlanacaktır. 

 Aşağıdaki durumlarda geçerlidir, ancak bunlarla sınırlı değildir; 

• Kilitlenme esnasında topa birden fazla oyuncu sahiptir (tutan, iten veya kavrayan) ve bu 

nedenle kilitlenme pozisyonunda topa sahip olan (tutan, iten veya kavrayan) birden fazla 

oyuncuya saldırılabilir. 

• Topa sahip olan (tutan, iten veya kavrayan) bir oyuncu gol atmaya çalışırken, topa sahip 

olan (tutan, iten veya kavrayan) başka bir oyuncu tarafından, kale savunucusunu itmek 

ve/veya hareket ettirmek için desteklenebilir. 

 

1.2 OYUN ALANI (EK 1’E BAKINIZ) 

1.2.1 Boyutlar 

 Uzunluk: Oyun alanı 12 m - 22 m uzunluğunda olacaktır. 

Genişlik: Oyun alanı 8 m - 12 m genişliğinde olacaktır. 

Derinlik: Su derinliği 3.5 m - 5 m olacaktır. 

Havuz kenarlarının tabana dik şekilde olması tercih edilir. 

Merdivenler, oluklar, havuz inişleri, havuz basamakları vb. oyun alanı içinde olsalar bile oyun 

alanının parçası değildir. 

1.2.2 Oyun alanı işaretlemesi 

Su yüzeyi boyunca bir ip/kulvar, oyun alanının uzunluğunu belirleyecektir. Başka bir işaret hattı 

ile havuz tabanı da oyun alanının uzunluğunca belirtilmelidir. 

1.2.3 Oyun giriş kulvarı 

Oyun alanı çizgisine/kulvarına paralel olacak şekilde bu hatta 3 m uzaklıkta ek bir hat ile 

belirtilir, bu bölge oyun giriş kulvarıdır. 
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1.2.4 Değişim alanı 

Değişim alanları, oyun alanının karşılıklı her iki kısa kenarı ve giriş hattının dışında kalan havuz 

güvertesindeki bölgelerdir. Oyun alanının kısa kenarının tamamı ve giriş kulvarının kısa kenarı 

değişim hattıdır. Değişim alanı çizgiler veya çitlerle işaretlenmelidir. 

1.2.5 Değişim bankı 

Değişim bankı/sandalyeleri, değişim alanı içinde, giriş hattının her iki ucunda havuzun yanında 

olacaktır. 

1.2.6 Çıkış hattı 

Oyun alanını ve değişim alanını birbirinden ayıran, oyun alanının her iki tarafındaki kısa hattır. 

Çıkış hattı oyun alanı boyunca devam etmez, yani giriş hattı ve değişim alanını bölmek için 

uzanmaz. 

1.2.7 Ceza bankı 

 Ceza bankı, değişim alanına yakın olacak, ancak açıkça ayrılacaktır. 

1.2.8 Serbest atışlarda boş bırakılacak bölge 

 Serbest atışın yapılacağı yerden 2 metreyi kaplayan tam küre. 

1.2.9 Yarı saha çizgisi 

Yarı saha çizgisi, her takımın değişim alanından eşit uzunlukta, havuzdaki hayali bir çizgidir 

(oyun alanını enine böler). 

1.2.10 Orta çizgi 

Orta çizgi, oyun alanını iki eşit yarıya bölen ve iki takımın kalelerinin arasından geçen 

havuzdaki hayali bir çizgidir (oyun alanını boyuna böler). 

 

1.3 Kale (Ek 2’ye bakınız) 

1.3.1 Kalelerin konumları 

Kaleler, her biri oyun alanının bitiş çizgisinin her iki ucunun ortasında, yüzme havuzunun 

dibinde duvara dayalı iki sert sepetten oluşur. Kaleler ile duvar arasında topla oynamak mümkün 

olmayacak mesafede olmalıdır. Maç sırasında kaleler kolayca hareket ettirilemeyecek şekilde 

olmalıdır. 

1.3.2 Kalelerin boyutları 

 Kalenin boyutları 445 - 455 mm yüksekliğinde ve 390 - 400 mm üst iç çapında olacaktır. 

1.3.3 Kalelerin koruyucu malzemeleri 

Kalenin kenarı, gerekli 390 - 400 mm üst iç çapı değiştirmeyecek şekilde yumuşak bir malzeme 

ile kaplanacaktır. 
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1.4 Sualtı ragbisi topu(Ek 2’ye bakınız) 

1.4.1 Topun batma oranı 

Oynamak için Negatif yüzerlikte olacak şekilde suyla doldurulmuş bir top kullanılacaktır. Top 

saniyede 1000 - 1250 mm batma hızına sahip olacaktır. 

1.4.2 Topun çevresi 

Topun çevresi erkekler ve U21 maçları için 520 - 540 mm, bayanlar maçları için 490 - 510 mm 

olacaktır. 

1.4.3 Topun görsel durumu 

Topun rengi hem oyuncular/hakemler hem de seyirciler için suda (video, yayın vb. yoluyla) 

kolayca görülebilecek şekilde olmalıdır. Topun rengi takımların renklerinden farklı olmalıdır. 

1.4.4 Top seçimi 

Şampiyonalarda, tüm takımların değerlendirilmek üzere birer top sunma hakkı vardır. Hakemler 

topun çevresini, negatif yüzerliliğini, sertliğini, tutuşunu, rengini, kontrastını, yön stabilitesini 

vb. kontrol edeceklerdir. Bu, teknik toplantıda belirtilen yer ve zamanda yapılacaktır. Gerekli 

görülürse, hakemler test edilecek top sayısını azaltabilir. Her takımın temsilcisi turnuvada hangi 

topun kullanılacağını oylayabilir. Erkekler/U21 ve kadın maçları için üçer top sıralanır. Toplar 

net bir şekilde işaretlenir ve maç protokol masasının hemen yakınında el altında tutulur. Toplar 

ayrı ağlarda asılı tutulmalı veya su ile dolu kovalarda tamamen daldırılmış şekilde muhafaza 

edilmelidir. 

 

1.5 Sinyal Aletleri 

1.5.1 Sinyal ekipmanları 

Sinyal ekipmanları turnuvadan önce temin edilmeli ve test edilmelidir. Başlama/durdurma 

sinyalleri oyun alanının her yerinde, giriş kulvarında ve karada net bir şekilde duyulabilir 

olmalıdır. 

1.5.2 Ekipmanların emniyeti 

Yüzme havuzu alanında kullanılan tüm ekipmanlar, belirlenen alanda kullanım için yerel ve 

ulusal gereksinimleri karşılamalıdır. Tüm ekipman güvenli olmalıdır. 

1.5.3 Sinyal ekipmanlarının sayısı 

Her üç hakem için de ihtiyaç duydukları alanı serbestçe dolaşabilmelerini sağlayan sinyal 

ekipmanları bulunacaktır; yani su hakemleri en azından kalelere/ötesine ulaşmalı ve yüzey 

hakemi en azından oyun alanının tamamı boyunca yürüyebilmelidir.  

Şampiyonalarda en az 2 tam teşekküllü sinyal ekipmanı ve isteğe bağlı olarak mekanik bir yedek 

sinyal ekipmanı olmalıdır. 

 

 

 

 



CMAS Sualtı Ragbi Komisyonu 

CMAS Sualtı Ragbi Kuralları 

CMAS Sualtı Ragbi Komisyonu       Haziran 2021                                   Sayfa 8 / 49 

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu adına tercüme eden: Ersin COŞAR, Tarkan LALELİ 

 

        

 

2 TAKIMIN GÖREVLERİ, TAKIMIN OLUŞTURULMASI, MALZEMELERİ 

 

2.1 Oyuncuların ve Takım Liderinin sorumlulukları 

2.1.1 Aşağıdakiler oyuncuların ve Takım Liderinin sorumluluğudur 

2.1.1.a Turnuva boyunca her zaman sporu teşvik edecek şekilde davranmak 

2.1.1.b Kuralları bilmek ve ona göre davranmak 

2.1.1.c Maç boyunca ekipmanlarının her zaman kurallara uygun olmasını sağlamak 

2.1.1.d Maç boyunca her zaman hakemlerden gelen talimatları uygulamak. 

2.1.2 Aşağıdakiler Takım Liderinin sorumluluğundadır 

2.1.2.a Turnuva direktörü tarafından belirtilen yer ve zamanda, takım liderinin adını, maçta kullanılacak 

tüm oyuncuların adını ve karşılık gelen başlık numarasını içeren esame listesi sağlamak. Takım 

kaptanı “Captain” veya “C” ile işaretlenecektir. Rezervler “Reserve” veya “R” ile 

işaretlenecektir. Takım liderinin adı da belirtilmelidir. Liste, Turnuva direktörü tarafından 

belirtilen zamanda ve yerde sağlanmalıdır.  

2.1.2.b Değişim alanındaki tüm oyuncu olmayan kişilerin davranışları. 

2.1.2.c Takım adına herhangi bir itiraz dilekçesini imzalamak 

2.1.2.d Protokolde takım lideri için bir isim belirtilmemişse, takım kaptanı takım lideri olarak kabul 

edilir (2.4.4 Takım kaptanları). 

2.1.3 Takım kaptanının ayrıcalıkları 

 Takım kaptanı protokolde belirtildiğinde ve kural 2.4.4 Takım kaptanlarına göre 

belirlenebildiğinde, maçta ortaya çıkabilecek kuralların yorumlanmasıyla ilgili her türlü soruyu 

yüzey hakemi ile tartışma ayrıcalığına sahiptir. 

 Takım kaptanları, uyarılar vb. ile ilgili durumlarda bilgilendirmek için yüzey hakeminin yanına 

da çağrılabilir. Bu tarz durumlarda dikkatli olunması gerekir aksi halde uyarılar gözden 

kaçırılabilir. (6.2.3 Uyarı bildirimi). 

2.1.4 İtiraz 

2.1.4.a Maç protokolü, itiraz edecek takımın herhangi bir üyesi tarafından imzalanmamışsa, takım o 

maçla ilgili itiraz edebilir. 

2.1.4.b İtiraz, maçın bitiminden sonra 30 dakika içinde Turnuva direktörüne dilekçe olarak yazılı 

iletilmelidir. Maç protokolüne maçın bitiş süresi yazılmalıdır. Turnuva için belirtilen itiraz 

ücreti itiraz dilekçesi ile aynı anda teslim edilmelidir (3.1.2.m Maç Sonu). 

2.1.4.c İtiraz sadece takım lideri tarafından imzalanabilir (2.1.2.c ve 2.1.2.d Takım Liderinin 

sorumlulukları). 

2.1.4.d İtirazın doğru alıcıya teslim edildiğinden ve alıcının itirazın aslı üzerine alınan itiraz ücretini, 

tam ismini ve zamanını yazdıktan sonra imzaladığından emin olmak takım liderinin görevidir. 
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2.2 Takım Yapısı 

2.2.1 Oyuncu sayısı 

 Bir takım, altısı suda, altısı değişim oyuncusu ve üçü rezerv oyuncular olmak üzere en fazla 15 

oyuncudan oluşur. 

Bir takım 15'ten az oyuncudan oluşabilir, ancak maçın başında en az 6 oyuncuya sahip olmalıdır. 

Bir turnuvada aynı maksimum sayı takım başına 15 oyuncudur ve tüm turnuva için geçerlidir. 

2.2.2 Değişim oyuncuları 

Değişim alanında bulunan bir takımdaki 12 (veya en az 6) oyuncu arasındaki tüm oyunculara 

değişim oyuncuları denir. Bir takımın 6’dan fazla oyuncusu varsa, tüm fazla oyuncular kural 

1.1.4 Oyun İçi Zaman’a göre her zaman değişim alanında olmalıdır. 

2.2.3 Rezerv oyuncular 

Rezerv oyuncuları nerede olduğu veya ne yaptığı konusunda herhangi bir gereklilik yoktur. 

Ancak değişim alanında iseler, kural 2.2.4 Değişim alanı kuralına uymak zorundadırlar. 

Havuzun uygun olması halinde rezervlerin giriş kulvarı ve oyun sahasının dışında havuzda 

ısınmasına izin verilir. 

2.2.4 Değişim alanı 

2.2.4.a Takımlarda maç sırasında değişim alanında oyuncu olmayan kişiler bulunabilir. Takım Lideri 

bu kişilerin davranışlarından sorumludur (2.1.2.b Takım Liderinin sorumlulukları). 

2.2.4.b Değişim alanındaki tüm oyuncu olmayan kişiler, oyunculardan kolayca ayırt edilmeli ve en 

azından gövdeleri ve omuzları kapalı olmalı ve başlık, maske veya palet takmamalıdır. Yüzey 

hakemi, bu kişilerin hakemleri engellediklerini veya maça müdahale ettiklerini tespit ederse, bu 

kişilerden sayı gözetmeksizin herhangi birilerinin alanı terk etmelerini isteyebilir. 

2.2.4.c Değişim alanındaki tüm kişiler bu oyunun kurallarına uymakla yükümlüdür ve oyuncu olmayan 

bir kişi kural ihlali yaparsa takım cezalandırılabilir. Bir zaman cezası verilirse, hakem takımdan 

bir oyuncu seçmesini ister, takım tepki vermezse hakem rastgele bir oyuncu seçebilir. Cezaya 

neden olan kişi değişim alanını ve yakın çevresini terk etmelidir. 

 

2.3 Kişisel ekipman 

2.3.1 Uygun olmayan ekipman 

 Maç sırasında herhangi bir zamanda kişisel ekipman kurallarını yerine getirmeyen bir oyuncu 

sudan çıkarılabilir veya hakemler tarafından suya girişi engellenebilir. Oyuncuya zaman cezası 

da verilebilir. 

Bir hakem tarafından çıkarılan bir oyuncu, yüzey hakemi tarafından ekipmanının iyi durumda 

olduğundan emin olana kadar oyuncunun suya tekrar girmesine izin verilmez. 

 

2.3.2 Gerekli kişisel ekipman 

Her oyuncu bir başlık, mayo, maske, palet ve bileklik ile donatılacaktır. Ayrıca şnorkel de 

kullanılabilir. 
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2.3.2.a Herhangi bir ekipman parçası üzerindeki potansiyel olarak zararlı çıkıntı yapan kenarlar 

kapatılmalıdır. 

2.3.2.b Paletler, palet tutucularla sabitlenebilir 

2.3.2.c Paletler istendiği kadar uzun olabilir 

2.3.2.d Mono paletler kullanılamaz 

2.3.2.e Paletler, su direncini yakalayacak kadar büyük/sert olmalıdır. Bu ayak vuruşlarından 

kaynaklanan hasarı önlemek/en aza indirmek içindir 

2.3.2.f Paletler, kimseye zarar vermeyecek şekilde tasarlanmalıdır. 

2.3.2.g Herhangi bir ekipmanın parçalarında kırılabilecek bir malzeme kullanılıyorsa, ekipmanın 

kırılması durumunda kimseye zarar vermemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. 

2.3.2.h Başlıklara kulak koruyucuları takılı olmalıdır ve bu koruyucular çıkarılamaz ve hiçbir şekilde 

değiştirilemez olmalıdır. Bu olası kulak hasarını önlemek içindir. 

2.3.2.i Numaralandırılmış başlığın altına giyilen lastik yüzücü bonesi, dış kulak yolunu 

kapatmamalıdır. Bu olası kulak hasarını önlemek içindir. Lastik bone takımın rengine uygun 

olmalıdır. 

2.3.2.j Oyuncuların numarası her oyuncuya özel olacak ve sayı 1 ile 99 arasında olacaktır. 

 Oyuncuların numarası her üç hakem tarafından da açıkça görülebilmelidir. 

 Oyuncu, üzerinde numara bulunan bir jersey kullanmıyorsa, oyuncu numarayı su geçirmez bir 

markör kullanarak kolunun üst kısmına yazmalıdır. 

 Cildin üzerinde su geçirmez markör ile işaretlenen numara maç boyunca görünür olmalıdır. 

2.3.2.k Jerseylerin kullanılması zorunlu değildir, ancak takım rengine uygunsa izin verilir. Jerseyler 

ıslandığında bile sıkı bir şekilde vücudu saracak tasarımda olmalıdır. 

 Jerseyler ekipmanın bir parçası olarak kabul edilir, mayo ve başlık ile kural açısından aynı 

statüde değerlendirilir, yani oyuncuların tişörtlere/jerseylere temas etmesine izin verilir, ancak 

tişörtleri/jerseyleri tutmasına/çekmesine izin verilmez. 

2.3.2.l Takım rengine veya bireysel ten rengine uygunsa dirsek ve diz koruması gibi ek korumaya izin 

verilir. Ek koruma, ıslakken bile sıkı bir şekilde vücudu saracak tasarımda olmalıdır. 

 Ek korumalar, ekipmanın bir parçası olarak kabul edilir, mayo ve başlık ile kural açısından aynı 

statüde değerlendirilir; yani, oyuncuların temas etmesine izin verilir ancak tutmasına/çekmesine 

izin verilmez. 

2.3.2.m Oyuncuları, topu, vb. gibi şeyleri yağladığı için suda çözünmeyen şampuan, vazelin vb. 

maddelerin paletlere sürülmesine izin verilmez. 

2.3.2.n Sporcu olarak dalış elbiseleri ve/veya ağırlık kemerleri giyilemez. 

2.3.2.o Maske, çift lens tasarımlı maske olmalıdır, tek bir lens içeren maske kullanılacaksa çerçevesi 

kırılmaya dayanıklı güvenlik sınıfı plastikten oluşan ve bir merkez ayırıcı ya da destek içeren 

monolitik bir çerçeve olmalıdır. 

2.3.3 Yaralanmanın önlenmesi 

2.3.3.a Oyuncular herhangi bir şekilde herhangi bir kişinin yaralanmasına neden olabilecek hiçbir şey 

giyemezler. 
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2.3.3.b Tırnaklar kısa kesilmeli ve keskin olmamalıdır. 

2.3.3.c Parmakların esnek kalması koşuluyla, parmakların düz bantla birbirine bağlanmasına izin 

verilir. 

2.3.3.d Maskelerin tüm çıkıntılı kenarları ve kenar tokaları düzleştirilmeli ve/veya kaplanmalıdır; bu 

bant veya benzeri bir malzeme ile yapılabilir. 

2.3.3.e Ekipmanının tehlikeli olabileceğini anlayan veya fark etmesi gereken bir oyuncu, derhal suyu 

terk etmeli ve alanda bırakılan tehlikeli ekipman hakkında yüzey hakemini bilgilendirmelidir. 

2.3.4 Vücut sürtünmesi 

 Bir oyuncunun vücudu ıslandığında kaygansa, maça katılması engellenebilir. Vücudun hiçbir 

yeri herhangi bir krem veya eşdeğeri ile yağlanmamalıdır. (3.1.2.c Ekipmanın kontrolü). 

2.3.5 Kavrama arttırıcı maddeler 

 Vücudun herhangi bir yerinde kavrama arttırıcı herhangi bir madde kullanılmasına izin 

verilmez. (3.1.2.c Ekipmanın kontrolü). 

2.3.6 Oksijenle güçlendirilmiş hava 

 Maçın oyuncu listesinde yer alan bir oyuncu, oksijen veya başka herhangi bir madde ile 

zenginleştirilmiş hava soluyamaz. O2 ya da O2 ile zenginleştirilmiş hava soluyan bir oyuncu 

otomatik olarak maçı terk etmiş sayılır ve maça dönmesine izin verilmez. İlk yardım olarak 

oksijen verildiğinde hakemlere önceden haber verilmesi gerekmez, ancak mümkün olan en kısa 

sürede bilgi verilmelidir. 

2.3.7 Arızalan ekipman 

 Oyuncunun ekipmanının bir kısmı oyun sırasında arızalanırsa, maçın ilerlemesine veya tüm 

kişilerin güvenliğine müdahale edilmeden yapılabilirse, oyuncu ekipmanını sudan çıkmadan 

onarabilir. 

 Bir oyuncu ekipmanı tamir etmek için suyu terk ederse, bu normal bir oyuncu değişimi (4.2.1 

Maç sırasında oyuncu değişimi ve 2.2.2 Oyuncu değişimi) yoluyla yapılmalıdır. 

 

2.4 Takımın Kimliği 

2.4.1 Uygun olmayan ekipman 

 Maç sırasında herhangi bir zamanda takım tanımlama kurallarını yerine getirmeyen bir oyuncu 

sudan çıkarılabilir veya hakem tarafından suya girişi engellenebilir. Oyuncuya zaman cezası da 

verilebilir. 

Bir hakem tarafından çıkarılan bir oyuncu, yüzey hakemi tarafından ekipmanının iyi durumda 

olduğundan emin olana kadar oyuncunun suya tekrar girmesine izin verilmez. 

2.4.2 Takım renkleri 

 Takımdaki tüm bireyler aynı renkte numaralı başlıklar giyecektir. Bir oyuncu lastik bone veya 

başka bir ekipman kullanıyorsa, görünen tüm kısımlar başlığa uyumlu bir renkte ancak başlığa 

göre koyu veya açık renkli olmalıdır. 
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2.4.3 Mayo renkleri 

 Her takım, uygun renklerde koyu renk bir mayo ve açık renkli bir mayo ve başlığa sahip 

olmalıdır. 

 Mayolarda bayrak renkleri, takım/ülke isimleri vb. ile küçük alanlar olabilir, ancak mayonun 

rengi açıkça baskın olmalıdır. 

Mayo suda açıkça belirgin olacak şekilde açık renk veya koyu renk olmalıdır. Transparan 

mayoların altından veya dışından görülebilen koyu renk mayolar veya renk bakımından farklı 

mayolar olanlar uygun olmayan mayolar olarak değerlendirilmelidir. 

 Dünya ve Kıta Şampiyonalarında her iki setin (mayo ve başlık) de kullanılabilmesi için 

müsabakaya gelmeden önce UWR Komisyonunun onayına ihtiyacı vardır. 

2.4.4 Takım kaptanları 

 Takım kaptanlarının isimleri maç protokolünde “C” ile işaretlenmeli ve kaptanlar bir kolunun 

üst kısmına bant takmalıdır. Bant, takım rengi ile aynı renkte olmalıdır. 

Kaptan aktif bir oyuncu olmalıdır. Herhangi bir kaptan seçilmezse, takıma yeni bir kaptan 

seçmek için makul bir zaman verilecektir. Takım, kaptanın kim olduğuna karar veremezse, en 

düşük sayıya sahip aktif bir oyuncu kaptan olarak seçilecektir. Bu durumda ve sadece bu 

durumda kaptanın kol bandı takması gerekmez. 

2.4.5 Bileklikler 

Koyu renk başlık ve mayo giyen takım koyu renk bileklik takmalıdır. Beyaz başlık ve mayo 

giyen takım beyaz bileklik takmalıdır. Bileklikler parmak giremeyecek genişlikte olmalıdır. 

2.4.6 Fazladan kişisel koruma 

Yumuşak malzemeden yapılmış dirsek ve diz koruyucuları vb. takım renginde veya oyuncunun 

ten renginde ise kullanılmasına izin verilir. Bu ekipmanlar bir kişinin parmakların takılması, 

kesilme vb. gibi yaralanmasına neden olmamalıdır (2.3.3.a Oyuncular herhangi bir şekilde 

herhangi bir kişinin yaralanmasına neden olabilecek herhangi bir şey giyemezler). 
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3 HAKEMLER VE JÜRİ 

 

3.1 Sayısı, Ünvanları ve Görevleri 

3.1.1 Hakemlerin sayısı 

 Her maçta en az üç hakem sorumlu olacaktır ve kararları bağlayıcıdır. (3.2.5 Video) 

3.1.2 Yüzey hakemi 

 Yüzey hakemi maçı havuz kenarından izler ve şunlardan sorumludur: 

3.1.2.a Maçın tüm yönlerinden ve genel gidişatından 

3.1.2.b Oyun alanı, değişim alanları, ceza banklarının konumları, kale ve top. Herhangi bir kural 

ihlalinin maç protokolünde işaretlenmesi. 

3.1.2.c Maçtan önce iki takımın ekipmanının, ıslak vücut kayganlığı, kavramayı arttırıcı madde vb. 

kontrolleri 

3.1.2.d Maç başlamadan önce oyuncuların isimlerinin ve numaralarının maç protokolüne girilip 

girilmediğini kontrol etmek. 

3.1.2.e Yüzey hakemi her zaman bir duraklamadan sonra maçı başlatır (Ör: her devrenin başlangıcı, gol 

sonrası, serbest atışlar, takım atışı, hakem atışı, penaltı atışları) 

3.1.2.f Oyun süresinden 

3.1.2.g Değişim oyuncularından 

3.1.2.h Zaman cezalarından 

3.1.2.i Gözlenen herhangi bir kural ihlalinden 

3.1.2.j Oyuncuların ekipmanlarının sürekli olarak kontrol edilmesinden ve ekipmanı kurallara 

uymayan herhangi bir oyuncuyu sudan alıp/suya girişini engellemekten 

3.1.2.k Oyuncu değişimlerinden 

3.1.2.l Maç protokolünün tutulmasından 

3.1.2.m Maç protokolünde maçın bitiş zamanının belirtildiğinden emin olmak. 

3.1.2.n Bu kurallarda yer almayan herhangi bir durum için, kendi yargısına dayanarak karar vermek 

 Yüzey hakemi, aşağıdaki görevleri kendi adına üstlenecek bir veya daha fazla yardımcıya sahip 

olabilir: 

• Zamanı tutmak 

• Maç protokolünü tutmak 

• Maç başlamadan önce oyuncuların kişisel ekipmanlarını kontrol etmek 

• Ceza bankındaki oyuncuları kontrol etmek 

• Oyuncu değişimleri 

• İhraç edilen oyuncuları kontrol etmek 

• Ekipmanları tamir etmek için sudan çıkan oyuncuları kontrol etmek 
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3.1.3 Su hakemleri 

Oyun alanının her iki yan tarafında birer tane olmak üzere suda iki hakem bulunur ve bunlara 

su hakemleri denir. Su hakemleri şunlardan sorumludur: 

3.1.3.a Gözlenen herhangi bir kural ihlalinden 

3.1.3.b İki uzun sürekli sesle bir gol atıldığında sinyal vermek 

3.1.3.c Oyuncuların kişisel ekipmanlarını sürekli olarak kontrol etmek ve ekipmanı kurallara uygun 

olmayan herhangi bir oyuncuyu sudan çıkarmak 

3.1.3.d Kaleleri, belirtici işaretleri ve diğer ekipmanların kurallara uygunluğunu sürekli kontrol 

edilmesinden. Belirtici işaretler şunlardır: bilekteki işaretler, kaptanın kolundaki işaret, 

omuzlarda ki yazılı sayılar, havuzda Oyun Alanının sınırını gösteren işaretler, vb. 

3.1.3.e Penaltı atışı verildiğinde topu hücum oyuncusuna vermek 

3.1.3.f Golün olmadığı veya zamanı dolan bir penaltı atışından sonra topu havuzun ortasına 

yerleştirmek. 

3.1.3.g Her devre başlangıcında topu havuzun ortasına yerleştirmek. 

3.1.4 Sakatlanan oyuncu 

 Hakemler, eğer bir oyuncunun ciddi şekilde yaralandığına inanıyorlarsa, maçı derhal 

durduracaktır. 

 Sakatlanan oyuncuya yardım edilir ve değişim bankından yeni bir oyuncu suya girebilir (4.2.1 

Maç sırasında oyuncu değişimi). Oksijen ya da oksijenle zenginleştirilmiş hava verilen bir 

oyuncu maçı terk etmiş sayılır. 

Maç bir hakem atışı veya takım atışı (4.1.4 Takım atışı ve 4.1.5 Hakem atışı) ile yeniden 

başlatılır. 

3.1.5 Bilinç kaybı yaşayan bir oyuncu 

 Hakemler, bir oyuncuyu aşağıdaki durumlarda oyundan çıkarma yetkisine sahiptir: 

3.1.5.a Eğer bir oyuncu açıkça aşırı yorgun ve bitkin hale gelirse. 

3.1.6 Top değişimi 

 Maç sırasında top sadece yüzey hakeminin onayı ile değiştirilebilir. 

Yüzey hakemi, her iki takım kaptanının da top değişimi hakkında bilgilendirildiğinden emin 

olacaktır ve değişimin nedeni maç protokolüne yazılacaktır. 

3.1.7 Takımların ayrılması 

Hakemler maç sırasında herhangi bir zamanda oyuncuların kendi taraflarına gitmelerini talep 

edebilir. Hakemler tarafından görsel bir işaret (3.1.9 Sesli ve görsel işaretler) verilir. 

 Bu, özellikle aşağıdaki durumlarda geçerlidir, ancak bunlarla sınırlı değildir; 

• Su hakemlerinin oyuncuları veya oyun alanını izleyemediğinde, örneğin; bir hakem molası 

esnasında, su hakemlerinin herhangi bir ekipmanı kontrol etmesi gerekiyorsa vb. 

• Maç, bilinmeyen veya uzun bir süre kesintiye uğradığında, Örneğin; bir sinyal ekipmanının 

arızalanması vb. 
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• Hakemlerin eylemi, oyuncuların görevlerini yerine getirmelerini engellediğinde, örneğin; 

oyunun durduğu esnada kaleyi kapatan bir oyuncuya uyarı vermek. 

• Hakemlerin, takım kaptanlarına uyarı vb. konularda bilgi vermek istediğinde ve oyun 

durduğu için görevlerini yerine getiremeyeceklerinden dolayı. 

3.1.8 Oyun süresinin uzatılması 

Hakem oyun süresini uzatabilir. 5.18 Kasıtlı olarak oyunu geciktirme kuralına göre, gecikme 

durumundan dolayı kaybedilen süre ile maç süresi uzatılmalıdır. 

3.1.9 Sesli sinyaller ve görsel işaretler (bkz. Ek 4, Görsel işaretler) 

Hakemler sesli ve görsel işaretlerle kendilerinin fark edilmelerini sağlayacaklardır. Mümkün 

olduğunda, hakemlerin oyunun durdurulma nedenlerini kısaca açıklaması tavsiye edilir. 

Hakemler birbirlerinin işaretlerini tekrarlayacaktır. 

 

3.2 Hakemlerin Ekipmanları 

3.2.1 Hakemlerin ekipmanları 

3.2.1.a Sesli sinyal ekipmanı: Her üç hakem de oyunu başlatmak ve durdurmak için sesli sinyaller 

verecek ekipmanlara sahip olacaktır. 

3.2.1.b Basınçlı hava: İki su hakemi gerekli görülürse basınçlı hava ekipmanı kullanabilir. 

 Dünya ve Kıta Şampiyona oyunlarında, her iki su hakemi de basınçlı hava ekipmanı 

kullanacaktır. 

3.2.2 Yüzey hakemi 

 Yüzey hakemi kırmızı veya siyah gömlek/t-shirt ve kırmızı veya siyah pantolon/şort/etek 

giyecektir. 

3.2.3 Su hakemleri 

 Su hakemleri kırmızı veya siyah tişört veya koyu renk dalgıç kıyafeti giyecektir. Koyu renkli 

kısım en azından gövdeyi ve omuzları örtmelidir, böylece yüzey hakemi işaret edilen serbest 

atış yönünü görebilir. Su hakemleri kırmızı veya siyah başlık takabilir. Başlıktaki kulak 

koruyucular herhangi bir renkte olabilir. 

3.2.4 Kişisel koruyucular 

 Herhangi bir kişisel koruyucu (dirsek veya diz koruyucu vb.) kullanan su hakemleri tercihen ten 

rengini veya ikinci bir alternatif olarak parlak kırmızıyı seçmelidir. 

3.2.5 Video 

 Video, hakemler veya jüri tarafından ihraç edilmeye yol açabilecek durumlar dışında herhangi 

bir nedenle kullanılamaz. 
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3.2.6 Jüri 

 Jüri, CMAS şampiyonalarında CMAS kurallarına göre seçilmelidir. 

3.2.7 Maçın iptal edilmesi 

 Bir maçın iptal edilmesi durumunda, Jüri daha sonra hangi işlemin yapılacağına karar verecektir. 
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4 OYUN 

 

4.1 Maçın başlaması 

 Oyun programında adı ilk geçen takım koyu renkli mayo ve başlık giyer. 

4.1.1 Devrenin başlaması 

 Her devrenin başında top, orta ve yarı saha çizgisinin kesiştiği noktada havuzun dibine 

yerleştirilir. 

4.1.1.a Sudaki tüm oyuncular, en az bir eli yüzeyde duvara dokunacak şekilde ait olduğu kısımdaki 

havuz kenarlarında olmalıdır. 

4.1.1.b Değişim oyuncuları değişim bankında ya da sandalyelerinde otururlar. 

4.1.1.c Yüzey hakemi maçı uzun ve sürekli bir ses sinyali ile başlatır. 

4.1.1.d Bir devrenin başında hatalı başlama durumunda, oyun durdurulacak ve saat başlangıç saatine 

geri alındıktan sonra yeniden başlatılacaktır. 

 Topu oyunun başlangıcında sabitlemek için, oyuncuları tehlikeye atmamak kaydıyla bir halka 

veya alçak bir kâse kullanılabilir. 

4.1.2 Gol atıldıktan sonra oyunun başlaması 

 Bir gol atıldıktan sonra, takımlar kendi başlangıç çizgisine geri döner. Ardından, hakemin 

işaretini takiben, golün atıldığı takım topla atağını başlatır: 

4.1.2.a Top, kısmen suyun üzerinde, yüzey hakemi tarafından görülebilecek şekilde yüzeyde 

tutulacaktır. Takımlara başlamaya hazırlanmaları için makul bir süre verilmelidir (5.18 Oyunu 

kasten geciktirme). 

4.1.2.b Bir golün ardından oyun yeniden başlatıldığı esnada, başlama işareti sırasında suda bulunan tüm 

oyuncular, oyuna başlamadan önce kendilerine ait taraftaki havuz duvarının yüzeyine elleriyle 

dokunmalıdır. 

4.1.2.c Bir golün ardından oyuna başlandığında topla birlikte olan oyuncu rakip takımın herhangi bir 

oyuncusundan 2 metre mesafeye kadar topu önünde görünür şekilde tutulmalıdır. Top sırtın 

arkasında, bacakların arasında vs. tutulamaz (5.15 Başlamada topun saklanması). 

4.1.3 Penaltı atışından sonra oyunun başlatılması 

 Penaltı atışı tamamlandıktan sonra maç şu şekilde yeniden başlatılır: 

4.1.3.a Gol olursa, penaltı atışını savunan takım topla başlar ve oyun kural 4.1.2'ye göre başlatılır. 

4.1.3.b Penaltı atışının süresi boyunca gol atılmazsa veya hücum oyuncusu tarafından yapılan bir kural 

ihlali nedeniyle penaltı atışı yarıda kesilirse (4.1.7.q Hücum oyuncusunun hatalı davranışı), maç 

normal başlangıç şekliyle başlatılır. 4.1.1 Su hakemi, topu oyun alanının ortasına yerleştirir. 

4.1.4 Takım atışı 

 Hakem, oyun durdurulduğunda gol, serbest atış veya penaltı atışı verilmediğinde ve hakem 

atışının açıkça adil olmadığı düşünüldüğünde takım atışı verebilir. 

Her iki takım da tüm oyuncularını oyun alanının kendi yarı sahasında bulundurmalıdır. Top, 

maç durdurulmadan önce topa sahip olan takıma verilir. Takım kendi yarı sahasında herhangi 
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bir başlangıç noktası seçebilir. Top yüzeyde gösterilir. Yüzey hakemi, top yüzeye 

kaldırıldığında takımın başlamaya hazır olduğunu gösterdiği için maçı başlatır. 

• Bu, özellikle aşağıdaki durumlarda geçerlidir, ancak bunlarla sınırlı değildir; 

• Oyun, hücum eden takımın topa sahip olduğu açıkken, sakatlanan bir savunma oyuncusu 

nedeniyle durdurulduğunda 

• Bir takım açıkça topa sahip olduğunda sinyal ekipmanı arızası gerçekleştiğinde 

• Bir hakem tarafından hatalı bir işaret verildiğinde topa açıkça sahip bir takımın olması 

durumunda 

4.1.5 Hakem atışı 

Maç durdurulduğunda gol, penaltı atışı, serbest atış veya takım atışı verilmezse, oyun hakem 

atışıyla başlatılır. 

Yüzey hakemi tarafından yarı saha çizgisinde suya bir "hakem atışı" yapılacaktır. Oyuncular su 

altında olmadığı sürece topla müdahale edemez. 

4.1.6 Serbest atış 

4.1.6.a Serbest atış her zaman yüzeydeki bir oyuncu tarafından kullanılacaktır. 

4.1.6.b Takımın kendi yarı sahasında verilen kural ihlali sonucu atış, yarı saha çizgisinin ortasında 

yapılacaktır. 

4.1.6.c Rakibin yarı sahasında verilen bir serbest atış, kural ihlalinin gerçekleştiği yerden, ancak defans 

yapan takımın çıkış çizgisine 3 metreden daha yakın olmayacak şekilde yapılacaktır ve yarı saha 

çizgisine doğru hareket ettirilebilir. 

4.1.6.d Yüzeyde, doğru noktada bulunan bir oyuncu topu tutar; bu oyuncu serbest atışı kullanacak 

oyuncudur. Eğer bu oyuncu topu yüzeyde tutarsa, hakem bunu oyuncunun serbest atışı 

başlatmak istediği şeklinde yorumlamalıdır. Hakem, hakemin diğer görevleri  kısmında 

belirtildiği üzere uygun gördüğü anda oyuna başlatmalıdır. Eğer atışı başlatacak oyuncu topu 

yüzeyin altında tutarsa, hakem bunu, atışı başlatacak oyuncunun serbest atış başlamadan önce 

daha fazla zaman istediği şeklinde yorumlamalıdır. Hakem oyuna başlamadan önce oyunculara 

makul bir süre vermelidir. 

4.1.6.e Rakip takımın tüm oyuncuları, serbest atışın ilk pası yapılana kadar serbest atış alanı (1.2.8) 

dışında kalmalıdır. Serbest atış alanı içindeki herhangi bir rakip hatalı bir pozisyonda ise , tekrar 

serbest atış alanı dışına çıkana kadar oyuna dahil olamaz. Serbest atış için başlama işaretinin 

verilmiş olması ve pasın yapılmış olması önemli değildir, oyuncu tekrar oyuna katılmadan önce 

serbest atış alanı dışına çıkmak zorundadır. 

4.1.6.f Oyunu başlatacak oyuncu, başlama sinyalinden sonraki üç saniye içinde pas vermelidir. Attığı 

pas ulaşana kadar sudaki konumunu değiştirmemelidir. Oyunu başlatan oyuncunun topu geri 

alabilmesi için başka herhangi bir oyuncunun topa dokunması gerekir. 

4.1.6.g Oyunu başlatan oyuncudan gerekli olan 2 metre mesafeyi korumayan bir rakip olursa ve bu 

rakip oyuncu serbest atış alanının gerekli mesafesi dışına çıkmazsa bu oyuncu uyarılır ve maç 

içerisinde sürekli olarak bu müdahalesine devam ederse bu oyuncuya zaman cezası verilir (5.14 

Serbest atışa müdahale). 
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4.1.6.h Serbest atışın başlatılmasına yüzey hakemi tarafından izin verilir. 

4.1.6.i Serbest atış doğru yapılmazsa, top diğer takıma geçer. 

4.1.7 Penaltı atışı 

4.1.7.a Geçerli oyun süresi içinde bir penaltı atışı yapılır ve gerekirse penaltı atışını tamamlamak için 

oyun süresi uzatılmalıdır. 

4.1.7.b Penaltı atışı, kural ihlalini yapan takımın kalesi önünde her takımdan birer oyuncu tarafından 

kullanılır. 

4.1.7.c Zaman cezası alan veya oyundan atılan bir oyuncu penaltı atışında oynayamaz. 

4.1.7.d Takımlar penaltı atışını gerçekleştirmek için kendi oyuncularını seçerler. Penaltı atışı sırasında 

diğer oyuncular oyun alanı dışında olacaktır. Giriş hattı üzerine uzanabilirler. 

4.1.7.e Hücum oyuncusu yarı saha çizgisinin ortasından başlayacaktır. 

4.1.7.f Su hakemi topu hücum oyuncusuna verir (3.1.3.e Su hakemi). 

4.1.7.g Kale savunucusu, kendi kalesinin üzerinde olacak ve başlama esnasında su yüzeyinde olacak ve 

havuz kenarından 2 m'den fazla uzakta olmamalıdır. 

4.1.7.h Başlama işareti yüzey hakemi tarafından verilir. Oyuna başlama sinyali; uzun, sürekli bir ses 

şeklinde olacaktır. 

4.1.7.i Kale savunucusu, her iki oyuncu da dalış yapmadan hücum oyuncusuna saldıramaz. 

4.1.7.j Hücum oyuncusunun gol atmak için 45 saniyesi vardır. 

4.1.7.k Penaltı süresi boyunca kale savunucusunun topa hâkim olmadan önce, hücum oyuncusunu 

durdurmaya çalışırken kaleye erişebilecek mesafede olmalıdır. Bu, kale savunucusunun 

herhangi bir pozisyonu seçebileceği (dik oturmak, düz yatmak vb.) ancak vücut pozisyonunu 

hareket ettirmeden her zaman kaleye bir kolu/bacağı ile uzanarak dokunabilecek durumda 

olması gerektiği anlamına gelir. Kale savunucusu, hücum oyuncusunu durdurmaya çalışmak 

için kendi isteğiyle kaleden uzaklaşamaz, eğer hücum oyuncusu tarafından kaleden çekilirse, 

kale savunucusu tutulmadığı anda kaleye geri dönmelidir. 

4.1.7.l Kale savunucusu topa hâkim olduğunda kale alanını terk edebilir. Kale savunucusunun hücum 

oyuncusunu tutarak yüzeye çıkabilmesi için topa hâkim olmak zorundadır, yüzeye getirilmesi 

gereken topun kendisi olduğu vurgulanmalıdır.  

4.1.7.m Hem hücum oyuncusu hem de kale savunucusu penaltı atışı sırasında tekrar tekrar 

çıkabilir/dalabilir. 

4.1.7.n Hakemler 45 saniyenin kalan süresini takımlara bildirmeyecektir. Takımlar, oyun alanının kendi 

yarısından oyuncularını bilgilendirebilir. 

4.1.7.o Penaltı atışı aşağıdaki koşullarda tamamlanmıştır: 

• Hücum oyuncusu gol atmakta başarılı olduğunda, 

• Kale savunucusu topu ele geçirip oyun alanının herhangi bir yerinden topu su yüzeyinin 

üzerinde (suyun dışında) kontrol ettiğinde, 

• Her iki oyuncudan birinin kural ihlali nedeniyle oyun durdurulduğunda, 

• 45 saniye gol olmadan geçtiğinde. 
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4.1.7.p Kale savunucusunun hatalı davranışı. 

• Penaltı atışı, savunma yapan takımın hatalı davranışı nedeniyle yarıda kesilirse, başka bir 

penaltı atışı verilecektir. 

• Penaltı atışı, kale savunucusunun yüzeyden saldırmasıyla kesintiye uğrarsa, bu aynı 

zamanda sportmenlik dışı davranış olarak kabul edildiğinden çifte cezaya neden olacaktır. 

• Buna neden olan oyuncu, suyu terk etmeli ve penaltı atışı tamamlandıktan sonra 2 dakikalık 

zaman cezası uygulamak için hemen ceza bankına gitmelidir. 

• Ceza alan oyuncunun zaman cezası penaltı atışı tamamlandıktan sonra normal oyun 

başladığında başlar. 

4.1.7.q Hücum oyuncusunun hatalı davranışı. 

• Penaltı atışı, hücum eden takımın hatalı davranışı nedeniyle yarıda kesilirse, maç normal 

devre başlangıcında başladığı şekilde başlar (4.1.1 Devre başlangıcı). 

4.1.7.r Seri Penaltı Atışları 

• Penaltı atışlarıyla ilgili özel kurallar, kural 4.3.5.b ve 4.3.5.c Seri Penaltı atışları’dır. 

 

4.2 Oyuncu Değişimi 

4.2.1 Maç esnasında oyuncu değişimi 

 Bir takımın altıdan fazla oyuncusu varsa, tüm ek oyuncular Oyun İçi Zaman (1.1.4) sırasında 

her zaman değişim alanında olmalıdır. 

4.2.1.a Bir değişim oyuncusu, sudaki herhangi bir oyuncu ile isteğe bağlı olarak değiştirilebilir. 

4.2.1.b Oyundan çıkacak bir oyuncu oyun alanını sadece takımının çıkış hattını geçerek terk edecektir. 

 Oyuncu, ayak parmaklarının ucundaki paletlerin bir kısmı hala suda olsa bile, tüm vücudu su 

dışındayken suyu terk etmiş sayılır. 

 Havuz suyu, havuzun güvertesi ile aynı seviyede ise, ayaklarının bir kısmı havuzun içinde olsa 

bile, sudan ayrılan oyuncu havuz kenarında dizlerinin üzerinde duruyorsa ayak bilekleri halen 

suyun içinde olsa bile suyu terk etmiş sayılır. 

4.2.1.c Bir değişim oyuncusu, oyundan çıkan oyuncu 4.2.1.b Değiştirilecek bir oyuncu oyun alanını 

sadece çıkışı geçerek terk edecektir’e göre oyun alanını terk edene kadar suya giremez. 

 Havuz suyu, havuzun güvertesi ile aynı seviyedeyse, suya girecek olan oyuncu değişime çıkan 

oyuncu sudan çıkmadan önce ayak tabanını havuzun kenarına koyabilir, ayaklarının bir kısmını 

yani ayak bileklerini suyun içerisinde olacak şekilde, oyuna girmeye hazır olarak havuzun 

içerisine sokabilir. 

4.2.1.d Bir değişim oyuncusu oyun alanına sadece giriş hattından girebilir. Oyuncu, oyun alanının orta 

çizgisinden önce oyun alanına girmelidir. 

4.2.1.e Yaralanmış, yön dengesini kaybetmiş, tehlikeli ekipman taşıyan vb. bir oyuncu, sudan herhangi 

bir yerde çıkabilir, ancak daha sonra, başka bir oyuncu tarafından değiştirilmeden veya tekrar 

oyuna girmeden önce takımının değişim alanına dikkatli bir şekilde geri dönmelidir. 
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4.2.2 Rezerv oyuncuların kullanımı 

4.2.2.a Her takımın bir maç sırasında üç oyuncu değişikliği yapma hakkı vardır. 

4.2.2.b Oyuncu değişikliği yapılmadan önce yüzey hakemine bilgi verilmeli ve oyuncu numaraları maç 

protokol masasına bildirilmelidir. 

4.2.2.c Bir takım oyuncu değişikliğini ancak oyun zaten durmuş olduğunda yapabilir. 

4.2.2.d Bir oyuncu değişikliği, örneğin rakip takıma verilen bir serbest atış sırasında, maçın hızını 

yavaşlatmamalıdır. Başlık numaraları ilgili bilgileri tam olarak hazır olmayan oyuncuların 

olması, ilgili oyuncuların hazır olmaması gibi benzer durumlarda bir değişiklik, bu nedenle 

hakem tarafından reddedilebilir. Aynı şekilde, gereksiz bir duraklama gecikmesinde oyuncu 

değişikliği talebi de reddedilebilir. 

4.2.2.e Oyundan çıkarılan bir oyuncu tekrar maça katılabilir, ancak bu ikinci veya üçüncü oyuncu 

değişikliği olarak sayılır. 

 

4.3 Oyun Süreci 

4.3.1 Maçın bölümleri 

 Maç, normal oyun süresinden ve gerekirse uzatmalardan ve seri penaltı atışlarından oluşur. 

Maçın süresi 2 x 15 dakikalık etkin oyun süresi şeklinde olacaktır (4.3.3 Oyunun kesintiye 

uğraması). 

4.3.2 Devre arası esnasında 

• Ara beş dakika olacaktır. 

• Takımlar taraf değiştirecektir. 

• Su hakemleri taraf değiştirmeyecektir. 

4.3.3 Oyunun kesintiye uğraması 

 Tüm oyun kesintilerinde maç saati durdurulur. 

4.3.4 Bir devrenin sonunda oyunun durdurulması 

4.3.4.a Oyun süresinin sona ermesine bakılmaksızın bir penaltı atışı her zaman yapılacaktır. 

 Gerekirse penaltı atışı yapabilmek için oyun süresi uzatılmalıdır. 

4.3.4.b Süre biterken bir gol, serbest atış, zaman cezası, takım atışı veya hakem atışı verilirse, bu 

kararların maç protokolüne eklenmesine ve/veya cezaların uygulanmasına yüzey hakemi karar 

verecektir. Ardından devre sesli ve görsel sinyallerle bitirilir. 

4.3.5 Maçın eşitlikle bitmemesi gereken durumlar 

 Karara varılması gereken bir maç eşitlikle biterse, takımlar taraf değiştirmeden beş dakikalık bir 

aradan sonra şu şekilde uzatılacaktır:  

4.3.5.a Ekstra zaman 

 Ekstra zaman, altın gol olarak adlandırılan on beş dakikaya kadar olan bir devredir. İlk golü atan 

takım maçın galibi olur. Gol atıldıktan hemen sonra maç durdurulur. 
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4.3.5.b Seri penaltı atışları 

 Maç altın gol ile karara bağlanamazsa, takımlar önce her takıma üçer penaltı atışı olmak üzere 

seri penaltı atışları yapacaktır (üç tur); 

• Altın gol devresi sonrasında seri penaltı atışlarının başlaması için 5 dakika ara verilecektir. 

• Altın gol devresinden zaman cezası olan oyuncular varsa, ilk turda ne hücumcu ne de defans 

oyuncusu olarak kullanılamazlar. 

• İlk penaltı atışıyla hangi takımın başlayacağına karar vermek için kura çekilir. Çekilişin 

galibi, önce hücum mu yoksa savunma mı yapacağına karar verebilir. 

• Her iki takım da hem savunmacı hem de hücum oyuncusu olmak üzere 12 oyuncudan oluşan 

bir sıralı takım listesi düzenlemelidir. 

• İki takımdan üçer adet oyuncu seçilir ve bu oyuncular hem savunma hem de hücum 

oyuncusu olarak seri penaltı atışlarında görev alacaktır. 

• Oyuncular seri penaltı atışlarına başlamadan önce oyun alanını terk etmelidirler (4.1.7.d 

Takımlar penaltı atışlarını yapmak için kendi oyuncularını seçerler) 

• Oyuncular herhangi bir sırayla kullanılabilir. Oyun alanına giren oyuncu değiştirilemez. 

Seri penaltı atışları sırasında oyun alanında defans ve hücum oyuncusu dışında başka 

oyuncu olamaz. 

• Takımlar sırayla seri penaltı atışlarını yaparlar. 

• Su hakemi topu hücum oyuncusuna verir (3.1.3.e penaltı atışı verildiğinde). 

• Bir tur, her iki takımın da doğru yaptığı bir penaltı atışını içerir. Savunan takım kuralları 

ihlal ederse, aynı turda yeni bir penaltı atışı tekrar edilir. Hücum oyuncusu faul yaparsa, 

penaltı atışı savunulmuş sayılır. 

• Seri penaltı atışları sırasında zaman cezası verilen bir oyuncu, seri penaltı atışlarının o 

turuna ve bir sonraki turuna ne hücum oyuncusu ne de savunma oyuncusu olarak tekrar 

katılamaz. (4.1.7.p’ye göre defans oyuncusunun ve 4.1.7.q’ye göre hücum oyuncusunun 

hatalı davranışları) 

• Bir oyuncunun, hücum oyuncusu veya defans oyuncusu olarak yalnızca tamamlanan penaltı 

atışları sayılır. Hücum oyuncusu, defans oyuncusunun kural hatası nedeniyle yeni bir penaltı 

atışı hakkı elde ederse ve takım hücum oyuncusunu değiştirmeyi seçerse, bu penaltı atışı 

hücum oyuncusu için yapılmış sayılmaz. 

4.3.5.c Seri penaltı atışları (devamında) 

Maç, takımların ilk üçer penaltı atışıyla karara bağlanamazsa, penaltı atışları devam eder, bir 

takım lider konuma gelene kadar her takıma birer penaltı atış hakkı verilir; 

• Her takım farklı bir oyuncu tarafından bir penaltı atışı gerçekleştirir. 

• 4.3.5.b'deki ilk üçer seri penaltı atışlarında, hücumcu ve/veya savunan üç oyuncu dahil 

hiçbir oyuncu, takımlarındaki tüm oyuncular birer penaltı atışında hücum oyuncusu  ve/veya 

savunma oyuncusu olana kadar tekrar hücum etmeyecek ve/veya savunma yapmayacaktır. 

• Takımlardan birinin diğerinden daha az oyuncusu varsa, daha az oyuncusu olan takımın her 

bir oyuncusu seri penaltı atışlarında hücum ve savunma yaptığında, penaltı atışları yeniden 

başlar (bir sonraki seri penaltı atışlarında takımlar herhangi bir oyuncu ile başlayabilir). 

• Her iki liste yeniden başlatılmadan önce savunan takım listelerini oluşturan tüm oyuncular 

savunma yapmış olmalıdır. 

• Bir oyuncu, tüm takım oyuncuları hücum ve savunma yapana kadar yalnızca bir hücum ve 

bir savunma yapabilir. 
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4.3.6 Mola 

4.3.6.a Her takımın maçın her devresinde bir mola hakkı vardır. Altın gol bölümü de devre olarak 

sayılır. 

4.3.6.b Sudaki herhangi bir oyuncu veya takıma ait değişim alanındaki herhangi bir kişi takım için mola 

talep edebilir. 

4.3.6.c Mola sadece bir duraklama esnasında talep edilebilir. Mola, duraklamanın nedeni olamaz. 

4.3.6.d Mola süresi bir dakikadır (4.3.6.h Bir dakikalık mola, takımlar kendi yarı sahalarına hareket 

ettiğinde başlar). 

4.3.6.e Takımların mola talebi için kullanacağı görsel işaret ile hakemler tarafından kullanılan mola 

işareti aynıdır. 

4.3.6.f Yüzey hakemi sesli bir (maç durdurma işareti) işaret ve ardından görünür mola işareti verir. 

4.3.6.g Bir mola sırasında, her iki takım da oyun alanının kendilerine ait kısımlarındaki bitiş çizgisine 

gidecektir. 

4.3.6.h Takımlar kendi yarı sahalarına geçtiğinde bir dakikalık mola başlar. Eğer takım oyuncuları aktif 

olarak kendi değişim alanlarına doğru hareket halinde değillerse, yüzey hakemi molayı daha 

önce başlatabilir. Bir dakika sona erdiğinde, yüzey hakemi yeni bir (maçı durdurma işareti) 

işaret verir ve maçı başlatmak için kendini konumlandırır (yani, serbest atış/penaltı atışı için 

görsel işaret gösteren doğru pozisyonda, vb.). Takımlara yerlerini almaları için makul bir süre 

verilir ve oyun başlatılır. 

4.3.7 İşaretlerin sıralaması 

 Hakemlerden birisi herhangi bir nedenle işaret vermekte geciktiğinde, ilk önce başka bir hakem 

işaret verse bile, işaret vermekte geciken hakemin gözlemleri ve kararları geçerli olacaktır. Bu, 

özellikle aşağıdaki durumda geçerlidir, ancak bunlarla sınırlı değildir; 

• Su hakemlerinden birisi, devre sonu işaretinden önce işaret veremeden bir gol/kural ihlali 

gözlemlerse, yüzey hakemini bilgilendirir ve gol, ceza vb. verilir. Verilecek kararların doğru 

sıralanmasını sağlamak için hakemlerin kısa bir toplantı yapmaları önerilir. Yüzey hakemi 

toplantıdan önce takımları ayırır. 

İşaret vermede gecikmenin nedenleri arasında şunlar olabilir: 

• Bir hakem gecikmeli karar kuralını uygulamıştır (6.5.2) 

• Bir oyuncu sinyal ekipmanının hattına dolaştığında ve hakem sinyal ekipmanını bırakmak 

zorunda kaldıysa. 

• Topun kalenin içinde mi yoksa arkasında mı olduğuna karar vermek için hakemin daha fazla 

bilgiye ihtiyacı olduğu durumlarda. 

• Hakemin durumu değerlendirmesi için zamana ihtiyacı olduğunda. 

• Sinyal ekipmanında arıza olması durumlarında. 

 

4.4 Gol Prosedürü 

4.4.1 Gol 

4.4.1.a Top kale kenarının tamamen altına geçtiğinde gol sayılır. 

 Hakem tarafından peşi sıra iki uzun sesli sinyal ile belirtilir. 
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4.4.1.b Gol atan oyuncu, su üzerinde çıktıktan hemen sonra yumruğunu kapalı bir şekilde su yüzeyinin 

üzerine kaldırarak yüzey hakemine görünür bir işaret vermelidir. İşaret verilmezse, gol yine de 

verilir, ancak oyuncunun numarası maç protokolünde belirtilmemiş olabilir. 

 

 

4.4.2 Maç sonucu 

 Bir maçta en çok gol atan takım kazanır. 

 Her iki takımın da aynı sayıda golü varsa, maç berabere biter. 

4.4.3 Turnuva sonucu 

 Bir turnuvada, her maçın kazanan takımı üç (3) puan alırken, berabere biten bir maçta her takım 

bir (1) puan alır. Berabere bitmemesi gereken maçlarda sonuç altın gol veya seri penaltı atışları 

ile sonuçlandığında, kazanan takım iki (2), kaybeden takım bir (1) puan alır. 

 En çok puan alan takım turnuvanın galibi olur. 

4.4.4 Aynı puana sahip takımların olması durumu 

 Aynı puana sahip takımlar varsa, sıralama şu şekilde yapılır: 

4.4.4.a Aynı puana sahip iki takım olması durumunda 

 1. Bu iki takımın birbirine karşı oynadığı maçların puanları 

 2. Bu iki takımın birbirine karşı oynadığı maçların gol farkları 

 3. Bu iki takımın birbirine karşı oynadığı maçlarda en çok atılan gol sayısı 

 4. Grupta oynanan tüm maçların gol farkları 

 5. Grupta oynanan tüm maçlarda en çok atılan gol sayısı 

6. Bir karar verilmesi gerekiyorsa: yeni bir maç oynanacaktır (4.3.5 Maçın eşitlikle 

bitmemesi gereken durumlar) 

4.4.4.b Aynı puana sahip üç veya daha fazla takım olması durumunda (bkz. Ek 6) 

Sadece bu takımların birbirlerine karşı aldıkları sonuçlardan özel bir sıralama listesi oluşturulur 

(Ek 6). 

 1. Özel sıralamanın puanları 

 2. Özel sıralamada gol farkı 

 3. Özel sıralamada en çok atılan gol sayısı 

 4. Grupta oynanan tüm maçların gol farkı 

 5. Grupta oynanan tüm maçlarda en çok atılan gol sayısı 

6. Grubun tüm maçlarında eşit gol atan sadece iki takım kaldıysa, bu iki takımın sıralaması 

4.4.4.a Aynı puana sahip iki takım'a göre yapılır. 

7. Grubun tüm maçlarında eşit gol atan ikiden fazla takım varsa ve bir karar gerekiyorsa: 

yeni maçlar oynanır. (4.3.5 Maçın eşitlikle bitmemesi gereken durumlar) 
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4.5 Oyunu Durdurma 

4.5.1 Oyunun durdurulması 

 Oyunun durdurulmasının nedenleri şunlardır: 

• Gol olması 

• Bir ceza kararı, Serbest atış ya da uyarı verilmesi 

• Bir devrenin veya penaltı atışının sonu 

• Hakemin gerekli gördüğü herhangi bir durumda 

Oyun ilk sesli uyarıda durdurulmuş kabul edilir. 

4.5.2 Maç saati 

 Oyunun durdurulması sırasında maç saati durdurulur. 

4.5.3 Oyunu durdurmak için sesli sinyaller 

 Bir maç şu şekilde durdurulur: 

4.5.3.a Bir gol atıldığında iki uzun sürekli ses. 

4.5.3.b Oyunu durdurmak için tüm diğer nedenlerle tekrarlanan kısa sinyaller. 
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5. KURALLARA AYKIRI OYUN 

İhlalin ve dolayısıyla cezanın sertliğine, zaman cezası, uyarı veya sadece serbest atış verilmesine 

karar vermek hakeme aittir. Hakem, diğer şeylerin yanı sıra, gerçek/potansiyel tehlikenin, kural 

ihlali amaçlımı/kışkırtıcımı olduğunu, tekrar edildiğini ve ihlalin fark edilmemesi durumunda 

ihlali yapanın ne kazanabileceğini dikkate almalıdır. Eğer bir oyuncu, örneğin bir gol atmak 

veya engellemek için ihlal yaptığında çok şey kazanabiliyorsa, aynı zamanda bunun karşılığında 

da büyük risk almaktadır, örneğin bir zaman cezası gibi. 

Hakemlerin tüm kural ihlallerini görmesi mümkün olmadığından, adil oyunu teşvik etmek için 

cezalar, potansiyel olarak verilecek zarara ya da elde edilecek kazanca orantılı olarak daha sert 

olmalıdır. 

Bugüne kadar elde edilen deneyimler, sporculara verilen uyarıların sporcuların davranışlarında 

istenen değişikliği teşvik etmediğini, ancak zaman cezalarının istenilen etkiyi sağladığını 

göstermiştir. Hakemler, takımın uyarı (6.2.1) ile verilen fırsatı kötüye kullanıp kullanmadığına 

karar vermelidir. Davranış değişikliği çok yavaş gerçekleşirse, doğrudan cezalar verilmelidir. 

Aynı şekilde, bir takım birçok farklı kuralı ihlal ederse, uyarılar yalnızca maçı yavaşlatır ve 

özellikle sürenin efektif kullanılmadığı maçlarda doğrudan zaman cezalarının verilmesi tavsiye 

edilir. 

Bu kurallarda tüm olası kural ihlallerini açıklamak mümkün değildir. 

Bir standart belirlemek ve hakemlerin hayal gücünü harekete geçirmek için örnekler verilir. 

Verilen örnekler için, kuralların tipik olarak açıklanan durumlarda geçerli olduğu, ancak 

bunlarla sınırlı olmadığı anlaşılmalıdır. 

Aşağıdakiler kural dışı davranış olarak kabul edilir: 

5.1 Sportmenliğe aykırı veya kışkırtıcı davranış 

 Herhangi bir şekilde sportmenlik dışı veya kışkırtıcı davranmak. 

Hakemler, oyuncuların ihraç edilmesine sebep olacak sınır durumlarını bilmelidir (6.6.1). 

Bu, özellikle aşağıdaki durumlarda geçerlidir, ancak bunlarla sınırlı değildir: 

• Kurallara, yetkililere, diğer herhangi bir oyuncuya veya kişiye saygısızlık yapacak şekilde 

hareket etmek 

• Kötü bir dil kullanmak 

• Gol işareti verilmeden önce topu kaleden çıkarmak 

• Serbest atış kullanılırken “Yüzerek geçiş” esnasında topu rakibin elinden kasıtlı olarak 

düşürmek 

• Rakibin ekipmanını kendi değişim alanına getirmek ya da su oluklarında veya atlama 

taşlarının arkasında saklamak vb. Rakibin ekipmanı olduğu yerde bırakılmalı, doğrudan 

rakip değişim alanına teslim edilmeli veya tehlikeli olduğu düşünülürse hakemlere 

verilmelidir. 

• Rakibin yüzüne su atılması (tartışmalar vb. sırasında) 

• Maç esnasında herhangi bir zamanda yüzeye topun fırlatılması 

• Maçın başlangıcında veya devre arası sırasında topun saklanması. (4.1.2.c Top, herhangi 

bir oyuncudan 2 metre mesafeye kadar görünür şekilde tutulacaktır ve 5.11.1 Topun yanlış 

kullanımı). 
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5.2 Gereksiz sert veya şiddetli oyun 

Herhangi bir oyuncuya tekme atmak veya vurmak veya gereksiz seviyede şiddetli oynamak. 

Rakibin kafasının üstüne bastırmak ya da kafasını bükmek. Ayrıca, kafaya çok fazla kuvvet 

uygulamak veya kafasının etrafından kavramak yasaktır. Yüzeyin üzerinde bir rakibin kafasına 

dokunmak yasaktır. 

Bu, özellikle aşağıdaki durumlarda geçerlidir, ancak bunlarla sınırlı değildir: 

• Savunmacılar, tipik olarak hücum oyuncusunu geride tutmak istediğinde, hücum 

oyuncusunu ayaklarının/paletlerinin topuğuyla tekmeleyerek püskürtmeye çalışırsa. 

Vuruşun ıskalanması durumunda da oyuncuya zaman cezası verilecektir. Ancak defans 

oyuncusu, hücum oyuncusunu belli bir mesafede tutmak için ayağını hafifçe vücuduna 

koyarak savunma yapabilir. Yumuşak dokunuş mu yoksa tekme mi olduğu konusunda 

şüphe durumu olsa dahi, hakemler zaman cezası vermelidir. 

• Kilitlenme esnasında, bir oyuncu kendi etrafında hareket ederek kendini kurtarmaya 

çalışabilir. Dirsekler/kollar vücuttan uzakta kendi etrafında hareket etmesi veya 

dizlerin/topukların hızlı hareket ettirmesi vb. etraftaki herkese zarar verebilir ve bu kişiye 

tercihen herhangi biri incinmeden önce zaman cezası verilmelidir. Ancak, dirsekler vücuda 

yakın tutulduğu ve sadece çevredeki insanlara “yumuşak vuruşlar” a sebep olan kendi 

etrafında yapacağı hareketlere izin verilmelidir. 

• Topa sahip olan bir oyuncu rakibinin ayaklarının arasında kaldığında, kurtulmak için 

çabalarken rakibini tehlikeye atacak hareketler yapamaz. Hakemler, herhangi biri zarar 

görmeden tehlikeli davranışları durdurmalıdır. 

• Su yüzeyindeki herhangi bir oyuncunun kafasına dokunmak, en yaygın olarak yüzeydeki 

bloklamalar sırasında veya “tartışmalar” sırasında görülür. 

• Topa sahip olan bir hücum oyuncusu, savunma yapan kale savunucusunun sadece kafasının 

yan tarafına ani bir vuruş yapması. 

• Bir oyuncunun rakibinin yüzüne/çenesine bastırarak kafasının geriye veya yukarı hareket 

etmesine neden olması. 

• Bir oyuncunun topa yumruk atmak veya temas etmek için kapalı bir yumruk kullanması. 

Kapalı bir yumrukla yapılan yumruk veya temasın, hakemler tarafından görülmesi zordur 

ve yaralanma riskini artırır. Ancak, avuç içi açıkken topu ittirmeye veya temas etmeye izin 

verilir. 

Hakemler, oyuncuların ihraç edilmesine sebep olacak sınır durumlarını bilmelidir (6.6.1 

Sportmenliğe aykırı veya şiddet içeren davranışlarda bulunan bir oyuncuyu, hakemler oyundan 

çıkarabilir). 

5.3 Suda fazla oyuncu olması 

Bir takımın maç sırasında suda (ve ceza alanında) aynı anda altıdan fazla oyuncusu olması. 

Yüzey hakemi veya yardımcısı, maç sırasında herhangi bir anda değişim alanında doğru sayıda 

değişim oyuncusu olup olmadığını kontrol eder. Değişim alanında bir veya daha fazla değişim 

oyuncusu eksikse ve yüzey hakemine resmi ayrılma bildirimi vermemişse, bu durum suda çok 

fazla oyuncu olduğunu ve kural 6.3 Zaman Cezası'na göre ceza verilmesi gerektiğini gösterir. 

Gecikmeli Ceza Bildiriminin kullanımı, kural 6.5.2’de uygulanabilir. 
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5.4 Suya yanlış giriş ve sudan yanlış çıkış 

5.4.1 Maç sırasında giriş hattından başka bir yerden suya girmek veya maç sırasında potansiyel olarak 

tehlikeli bir şekilde suya girmek (4.2.1.d Bir değişim oyuncusu oyun alanına sadece giriş 

hattından girebilir. Oyuncu, oyun alanının orta çizgisinden önce oyun alanına girmelidir). 

5.4.2 Çıkış hattının dışından başka yerden oyun alanını terk etmek. 

5.5 Oyuncuların yanlış kullanımı 

 Bir takımın kural dışı bir oyuncu kullanması, yani esame listesinde karşılık gelen başlık 

numaralarına sahip 12 oyuncu dışındaki herhangi bir oyuncunun kullanılması. Kural dışı olarak 

kullanılan oyuncu oyun alanını terk etmelidir ve takıma bir zaman cezası verilir, bu süre içinde 

takım esame listesini/isimleri/başlık numaralarını vb. düzeltebilir. 

 Yüzey hakemi, zaman cezası verilen oyuncunun, doğru başlık numarasının alınmasını vb. 

kolaylaştırmak için oyun alanı terk etmesine izin verebilir. 

 Maçın esame listesinde (yedekler hariç) 12 oyuncu arasında yer almayan bir oyuncu gol atarsa 

gol iptal olur. 

5.6 Kaleden bir rakibin hatalı olarak uzaklaştırılması 

 Maç sırasında herhangi bir zamanda, oyunculardan hiçbiri topa sahip olmadığında, bir 

oyuncunun rakibini çekmesi veya kaleden uzaklaştırması durumu. 

 Hakemler, bu kuralın ihlallerinin genellikle top farklı bir yerdeyken ve ayrıca oyun serbest atışla 

başlamadan önce gerçekleştiğinin farkında olmalıdır. 

 Bir takım bu kuralı çiğneyerek (atılan veya engellenen bir gol) çok şey kazanabileceğinden, 

oyuncuya direkt olarak zaman cezası verilmelidir. 

 Bu, özellikle aşağıdaki durumlarda geçerlidir, ancak bunlarla sınırlı değildir; 

• Kaleye yapılan tüm ataklarda, top hiç kimsede olmadığında, diğer oyuncuyu hareket 

ettirmeye başlayan kişi kusurludur. 

• Bir hücum oyuncusu kalede iyi bir pozisyon elde ettiğinde, takım arkadaşlarının topla 

gelmesini bekler. Bir savunma oyuncusu, hücum oyuncusu ile kale arasına girer ve böylece 

hücum oyuncusunu kaleden uzaklaştırması. 

• Bir kale savunucusu pozisyonunu almışken, topa sahip olmayan bir hücum oyuncusu bir 

kolunu kale savunucusu ile kale (veya havuz kenarı) arasına yavaşça sıkıştırması ve kale 

savunucusunu yavaşça kaleden uzaklaştırması durumu. 

• Rakibinin kalesini işgal eden topa sahip olmayan bir hücum oyuncusu, üstünde 

duran/üzerinde yatan rakibini hareket ettiremez. İkisi de topu alamazsa, hücum oyuncusu, 

uzaklaştığında, rakibini herhangi bir yöne hareket ettirmeden oradan ayrılmalıdır. 

• Topa sahip olmayan ve kendisini rakibinin altında konumlandıran bir oyuncu, yanlışlıkla 

veya kasıtlı olarak, bulunduğu pozisyondan ayrılırken rakibinin hareket etmesine neden 

olamaz. Bu, tipik olarak, bir hücum oyuncusu yukarı doğru yüzerken, omzunu, kalçasını, 

uyluk kemiğini, elini vb. uzvunu kale savunucusuna kilitleyerek kale savunucusunun kısa 

veya uzun mesafeli de olsa kaleden uzaklaşmasına sebep olur. Kale savunucusu hücum 

oyuncusunun hareketlerinden kesinlikle etkilenmemesi gerekir. 
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5.7 Gol olduktan sonra başlangıç konumuna dönmemek 

Bir gol veya penaltı atışından sonra, kural 4.1.2 Gol atıldıktan sonra oyunun başlaması 'nda 

açıklandığı gibi başlangıç pozisyonuna dönmeden oyuna devam etmek. 

5.8 Kalenin (ve havuz kenarının) kuraldışı kullanımı 

Bir oyuncunun vücudunun herhangi bir kısmı ile kaleye tutunması, çekmesi veya sıkıştırması 

veya havuz duvarı ile kale arasına sıkıştırması ile kendine bundan herhangi bir şekilde fayda 

sağlamasıdır. Kalecinin kalede ki pozisyonu her açıdan uygun konumda ise, kalecinin sırtı kale 

kenarının altında bükülü şekilde geçebilir. Topun nerede olduğu veya hangi takımın topa sahip 

olduğu bu durumda önemsizdir. 

Bir oyuncu herhangi bir uzvunu kalenin içine doğru ittiremez. Örneğin, kısmen kaleye giren bir 

topu kale dışına çıkarmak için kaleyi destek noktası ve bir kolunu ya da bacağını kaldıraç olarak 

kullanamaz ve hatta hafifçe bükülmüş dirseklerle topun kaleye gitmesini engellemek için 

kapatamaz.  

Kalenin üstünden yüzmek, uzaklaşmak ya da ayakla itmek için dış kısmından ittirmeye izin 

verilir. 

Oyuncunun bir takım arkadaşını yüzerek kaleye doğru ittirmesine (havuzun duvarını 

kullanmadan) izin verilir. Aynı zamanda her iki oyuncudan birisi topu elinde tutuyorsa, kalenin 

üzerindeki bir rakibi yüzerek ittirmesine (havuzun duvarını kullanmadan) izin verilir. Bu 

sebeplerden ötürü vücudunun hiçbir kısmı kalenin içine girmemelidir, eğer öyleyse, iten oyuncu 

bu kuralı ihlal etmiş sayılır. 

Ancak, bir oyuncunun vücudunun bir kısmı rakibi tarafından istem dışı olarak kaleye bastırılırsa, 

bu faul oyun değildir; örneğin omuz, dirsek, diz vb. 

Bir takım bu kuralı çiğneyerek (atılan veya engellenen bir gol) çok şey kazanabileceğinden, 

oyuncuya direkt olarak zaman cezası verilmelidir. 

Bu, özellikle aşağıdaki durumlarda geçerlidir, ancak bunlarla sınırlı değildir; 

• Topa sahip olmayan bir hücum oyuncusunun, kendisini başka türlü ulaşamayacağı veya 

yüzmenin daha fazla zaman alacağı durumda kaleye doğru çekmesi. 

• Topa sahip olmayan bir hücum oyuncusunun, defans oyuncusundan önce kendini kaleye 

doğru çekmesi. 

• Bir defans oyuncusunun, hücum oyuncusu gelmeden hemen önce, normalde ulaşamayacağı 

bir pozisyona kendini çekmesi. 

• Kendini havuz duvarı ile kalenin içi veya üstü arasında sıkıştıran bir kale savunucusu. Bu 

genellikle, kale kenarının örneğin omzun dışına/arkasına baskı yaparak kanı 

uzaklaştırdığından ötürü beyaz bir deri şeridinin oluşumundan fark edilir. 

• Bir kale savunucusunun, itilmekten kaçınmak veya sadece dinlenmek için kalenin ağız 

kısmını veya çubuklarını tutması. 

• “Pozisyonu bekleyen” bir oyuncunun, kargaşada geri itilmemek için kaleye tutunması. 

• Bir savunma oyuncusunun bir hücum oyuncusunu uzak tutmak için "destek noktası" olarak 

kalenin kenarını veya kalenin çubuklarını kullanması. 

• Kolunu ya da bacağını havuz duvarı ile kale ağzının altından kale arasına sabitleyen bir 

oyuncu. 

• Bir oyuncunun, topa sahip bir hücum oyuncusu tarafından yukarı kaldırılmamak veya 

yerinden edilmemek için üst kolunu, kalçasını veya bacağının baldır kısmını kalenin ağzının 

altına sabitlemesi. 
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• Bir hücum oyuncusunun örneğin kalçasını “destek noktası” olarak kullanarak gol atmak için 

kendini sabitlemesi. 

• Hiçbir koşulda hiçbir zaman, hiçbir oyuncu (ne hücumcu ne de savunma oyuncusu) daha 

iyi bir pozisyon elde etmek için kaleyi kaldıraç olarak kullanmamalıdır. 

5.9 Rakip oyuncunun ekipmanına müdahale etmek 

 Rakibin herhangi bir ekipmanına saldırmak, yani maske, şnorkel, palet, mayo veya başlık. 

Bir oyuncu rakibinin maskesini tutar tutmaz, hareketin kasıtlı olup olmadığına bakılmaksızın 

bir serbest atış verilebilir. Hakem, oyuncunun maskeyi çıkarmayı denediğini veya başardığına 

karar verirse, zaman cezası vermelidir. Rakibin kafasının etrafındayken ya da üzerinden 

yüzerken ekipmanına hiçbir şekilde müdahale etmemelidir. 

Rakibin maskesine bilerek topu itmek veya atmak da yasaktır.  

Rakibin maskesini veya şnorkelini tutmak veya kasıtlı olarak dokunmak yasaktır. 

Rakibin paletlerini kavramak/tutmak yasaktır. Örneğin, oyunculardan birisinin topa sahip 

olması durumunda, kolun yan tarafını kullanarak paletleri itmesine izin verilir. 

Rakibin mayosunu veya başlığını çekmek veya tutmak yasaktır. Ayrıca, sadece kumaşın 

tutulduğu ya da bazı parmakların başlığın ipini veya mayoyu tuttuğu/kavradığı durumları 

kullanarak bir rakibe tutunulmasına da izin verilmez. 

Mayonun ya da başlığın olmadığı varsayıldığı zaman yapılabilecek tarzda olan kavramaların 

mayo ya da başlığın kumaşına uygulanmasına izin verilir. 

5.10 Boğazlama 

Boğazda boğucu bir tutuş şekli kullanmak. Boğazlamayı yapan kişinin vücudunun veya 

ekipmanının hangi bölümünün boğulmaya neden olduğu veya üçüncü bir kişinin uzuvlarının vb. 

boğulmaya neden olup olmadığı önemli değildir. Bu ciddi yaralanmaya neden olabileceğinden 

ötürü, şüpheye düşüldüğünde, hakemler hemen işaret/sinyal vermelidir. 

5.11 Topu hatalı olarak bırakmamak 

5.11.1 Bir oyuncunun, oyunun durduğu herhangi bir zamanda, topa sahip olması gereken diğer takım 

olduğunda (serbest atış, takım topu, penaltı atışı, gol olduktan sonra) topu tutmaya ya da sahip 

olmaya devam etmesi veya topu saklaması. Top havuzun dibine bırakılmalıdır. 

5.11.2 Hakem atışı işareti verildikten sonra Top ya havuzun dibine bırakılmalı ya da yüzey hakemine 

verilmeliyken topa sahip olmaya devam etmek. 

5.12 Hatalı genel davranış 

 Sudaki veya değişim alanındaki herhangi bir oyuncunun ya da değişim alanındaki oyuncu 

olmayan kişilerin bu kural kitabındaki herhangi bir kuralı çiğnemesi. Takımlar, değişim 

alanında oyuncu olmayanların bir kural ihlali yapması durumunda da zaman cezası ile 

cezalandırılabilir. (2.2.4.c Değişim alanındaki tüm kişiler bu oyunun kurallarına uymakla 

yükümlüdür.) 
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5.13 Tutma 

 Oyuncunun kendisi ya da rakibi topa sahip değilken rakibi tutmak, çekmek, itmek vb. Tutmak, 

çekmek, itmek, vb. için vücudun hangi bölümünün kullanıldığına bakılmaksızın kural dışıdır. 

 Bu yasak, akıcı ve kaliteli bir maç olmasını sağlamak için önemlidir. Bu nedenle, tutma 

davranışı devam ederse hakemler uyarı ve ardından zaman cezası verebilir. 

 Bu, özellikle aşağıdaki durumlarda geçerlidir, ancak bunlarla sınırlı değildir; 

• Topu henüz pas atmış olan ancak hala tutulmakta olan bir oyuncu 

• Yüzeydeki bir oyuncunun kendini takım düzeninde konumlandırmak istediği zaman 

tutulması 

• Kendini kalenin etrafında konumlandırmak isteyen bir oyuncunun tutularak bunu 

yapmasının engellenmesi. 

• Bir topa ulaşmak için yarışan iki oyunculardan birisinin diğerini topa sahip olmasını 

engellemek için çekmesi ya da ittirmesi 

• Takım arkadaşının boşta olan topa ulaşmasına yardımcı olmak için rakibini tutan bir oyuncu 

• Rakibini aktif olarak "yüzerek uzaklaştıran" bir oyuncu 

Hakemler kural 6.12 Uyarı ve sonrasında zaman cezaları'na göre uyarı verebilir. 

5.14 Serbest atışı engelleme 

5.14.1 Rakipler serbest atış alanı dışında olmalı (1.2.8), oyuna dahil olmalarına izin verilebilmesi için 

serbest atışı kullanacak oyuncudan en az 2 metre uzakta olmalıdırlar (4.1.6 Serbest atış). 

5.14.2 Bir oyuncu serbest atış pası yapılmadan önce serbest atış için boşaltılmış (2  metre) alanda 

bulunuyorsa, bu oyuncu serbest atışa katılamaz ve de serbest atış için boşaltılması gereken 

alanın dışına çıkana kadar oyuna da dahil olamaz. Serbest atış pası yapıldıktan ve oyun 

başladıktan sonra dahi bu oyuncu serbest atış için boşaltılmış (2 metre) alandan çıkana kadar 

oyuna dahil olamaz. 

 Bu kurala uyulmaması durumunda ilk seferde uyarı, sonrasında ise her tekrarında zaman cezası 

verilmelidir. 

5.15 Oyun başlatılırken topu saklama 

 4.1.2.c top, rakip takımın herhangi bir oyuncusundan 2 metre mesafeye kadar görünür şekilde 

tutulacaktır kuralına göre maç başlatıldığında, maç başladıktan sonra rakibin 2 metre 

mesafesine kadar topu görünür halde tutmamak. 

5.16 Topu oyun alanının dışına çıkarma 

 Topun tamamı su yüzeyinin üzerindeyse veya oyun alanı yan çizgilerinin dışındaysa, top oyun 

alanı dışında kabul edilir. 

 Topun havuzun dibine düşmesini aktif olarak engel olan oyuncunun topu tuttuğu söylenir. 

 Top oyun alanı dışına çıktığında, topu elinde tutan oyuncu kural ihlali yapan oyuncu olarak 

kabul edilir. Topun başka bir oyuncunun gövdesine, kafasına vb. dokunması, o oyuncunun 

gerçekten topu tuttuğu düşünülmedikçe, hiçbir önemi yoktur. 

 Rakip, topu tutan oyuncunun kolunu ya da elini kaldırıyor veya itiyorsa ya da oyuncuyu itiyorsa, 

topu tutan kişi yine de kuralı ihlal eden oyuncu olarak kabul edilir. 

 Hiçbir oyuncu topu tutmuyorsa, serbest atış, topa en son dokunan oyuncunun takımına karşı 

yapılır. 
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 Her iki takımın oyuncuları da kollarını/ellerini/bacaklarını/vb. kullanarak topu tutuyorsa, bir 

hakem atışı yapılır. 

5.17 Oyun sırasında havuzdaki “sabit noktaları” tutmak 

 Oyun sırasında ve topu elde etmek için rekabet sırasında, oyuncular havuzdaki basmaklar, 

oluklar, atlama taşları vb. gibi sabit noktalardan yararlanamazlar. 

 Bu, özellikle aşağıdaki durumlarda geçerlidir, ancak bunlarla sınırlı değildir; 

• Yüzeydeki engelleme esnasında, bir oyuncunun havuz oluğuna veya havuz güvertesine 

tutunması veya havuz kenarındaki basamaklarda ayakta durması 

• Oyun sırasında herhangi bir zamanda, havuz kenarındaki basamakları örneğin bir atlama 

taşını kullanan bir oyuncunun, yüzeyde veya doğrudan yüzeyin altındaki bir duruma dahil 

olması 

Öte yandan, zaman zaman bu sabit noktaların kullanılması uygundur; 

• Devrelerin başlangıcında, başlangıç sinyali esnasında iyi bir başlangıç pozisyonu elde 

etmek amacıyla oluğa veya havuz güvertesine tutunmak 

• Kale savunucusunun kaleye daha hızlı inmesi için havuz basamağını destek olarak 

kullanması 

• Dinlenirken, oluğu, havuz yüzeyini, atlama taşlarını vb. kullanmaları 

• Sudan çıkmak için, mevcut olan her şeyi kullanmaları 

5.18 Kasıtlı olarak oyunu yavaşlatmak 

Bir takım maçın oynanmasını kasten geciktirirse, hakemler bir uyarı ve ardından zaman cezası 

verebilir. Son gecikmeyi yapan oyuncu, ceza verilecek oyuncudur. Gerekirse oyun süresi 

uzatılabilir (3.1.8 Oyun süresinin uzatılması). 

Hakemler takımlara pozisyonlarına yüzmeleri, rakipler tarafından ekipmanı çıkartıldığında 

düzeltmeleri vb. için makul süre tanıyacaktır. Hakemlere, bir takımda sakat bir oyuncu 

olduğunda veya gerekli durumlarda oyuncu değişikliği konusunda esnek olmaları tavsiye edilir. 

Bu kural özellikle aşağıdaki durumlarda geçerlidir, ancak bunlarla sınırlı değildir; 

• Bir takım sporun amacına göre oynamaya çalışmazsa; örneğin bir oyuncu, rakipler 

yaklaştığında fetüs pozisyonunda topa ulaşılmasını engelliyorsa veya aynı takımdan iki 

oyuncu birlikte topu kilitliyorsa. 

• Herhangi bir duraklama anında gereksiz uzun süre kullanan bir takım, pratikte bu durumu 

ekstra bir mola haline getirmesi 

• Maçlarda sürenin efektif olarak kullanılmaması, bir takımın serbest atışlarda sürekli 

gereksiz uzun süre kullanması vb. 

5.19 Bir golü engellemek için kural ihlali yapmak 

Kalenin önünde veya kaleye yakın mesafede, oldukça kesin bir golün atılmasını engelleyen 

herhangi bir kural ihlali. 

Sınırda ki durumlarda, hakemler bu durumun "oldukça kesin bir gol şansı" olup olmadığından 

emin olamadığında, sadece zaman cezası verebilir. 

Bu kural özellikle aşağıdaki durumlarda geçerlidir, ancak bunlarla sınırlı değildir; 

• Hücum oyuncusu kale savunucusunu kaleden uzaklaştırmaya çalışırken bir kale savunucusu 

kendini havuz duvarı ile kalenin iç kısmı arasında sıkıştırması 
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• Hücum oyuncusu kale savunucusunu kaleden uzaklaştırmaya çalışırken bir kale 

savunucusunun kalenin kenarını veya kalenin çubuklarını tutması 

• İyi bir gol pozisyonunda bir hücum oyuncusunu uzak tutmak için bir savunma oyuncusu 

kalenin kenarını veya çubuklarını "destek noktası" olarak kullanması 

• Hücum eden takım iyi bir gol pozisyonundayken bir savunma oyuncusunun topa sahip 

olmayan bir hücum oyuncusunu kaleden uzaklaştırması 

• Bir takımın bir veya daha fazla oyuncusu, topun rakip takıma geçmesinden hemen sonra 

kaleye hücum etmek isteyen topsuz rakibi/rakipleri tutar ve böylece hücum oyuncularının 

çoğunlukta olmasını engellerse. 

Hakemler, normalde sadece penaltı atışı veya zaman cezası verildiğinin farkında olmalıdır. 

Sportmenlik dışı veya şiddet içeren davranış durumunda (5.1 Sportmenliğe aykırı veya kışkırtıcı 

davranış ve 5.2 Gereksiz sert veya şiddetli oyun) ise hem penaltı atışı hem de zaman cezası 

verilmesi tavsiye edilir. 
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6. CEZALAR 

 

6.1 İhlaller 

6.1.1 İhlallerin nedeni 

 Kural 5.7-5.18'e göre faullü oyun için bir hakem tarafından serbest atış (4.1.6) verilir. 

6.1.2 İhlallerin bildirimi 

 Hakem, neden olunan ihlal için işaret verir. İhlal, maç protokolünde belirtilir. 

6.1.3 İhlali yapan takımın topu bırakmaması 

İhlali yapan takım topu havuzun dibine bırakmalıdır. Bunu yapmamak, rakip takımın oyununu 

yavaşlatma girişimi olarak yorumlanabilir ve doğrudan zaman cezası verilebilir veya en azından 

bir uyarı verilebilir (5.11 Topu hatalı olarak bırakmamak). 

6.2 Uyarılar 

6.2.1 Uyarıların sebepleri 

Diğer cezaların çok ağır olduğu düşünüldüğünde, istenmeyen davranışı değiştirmek için bir 

oyuncuya veya takıma bir uyarı verilir. 

Herhangi bir oyuncuya veya takıma bu kural kitabındaki kuralların herhangi birinin ihlali veya 

herhangi bir uygunsuz veya kışkırtıcı davranış için bir uyarı verilebilir. 

Hakemlerin uyarı vermesinin genellikle iki nedeni vardır: 

6.2.1.a İstenmeyen davranışı değiştirmek için 

6.2.1.b Oyuncuyu, kuralları çiğnemeye devam ederse, kural 6.6.1 Hakem, sportmenlik dışı veya şiddet 

içeren davranışlarda bulunması durumunda bir oyuncuyu ihraç edebilir’e göre oyundan 

atılacağı konusunda uyarmak için. 

 Uyarılar oyuncuların davranışları üzerinde istenen etkiyi yaratmadığında, bunun yerine 

doğrudan cezaların kullanılması tavsiye edilir (5.1 Sportmenliğe aykırı veya kışkırtıcı davranış). 

6.2.2 Uyarının verilme zamanı 

6.2.2.a Hakem uyarı vermek için oyunu durdurabilir. Oyun, kuralı ihlal eden takıma karşı serbest atışla 

başlar. 

6.2.2.b Hakemler, oyunda başka bir duraklama sırasında da uyarı verebilir. Daha sonra oyun, herhangi 

bir uyarı verilmemiş olsaydı nasıl başlatılacaksa aynı şekilde başlatılır. 

6.2.3 Uyarının bildirilmesi 

 Oyuncu veya takıma sözlü ve görsel olarak uyarı verilir. Uyarı maç protokolüne 

kaydedilmelidir. Tercihen her iki takıma da uyarının nedeni bildirilmelidir. Takım liderleri ve 

de kaptanları, hakemlerden gelen çağrılara karşı uyanık olmalıdır. 

 

 

 



CMAS Sualtı Ragbi Komisyonu 

CMAS Sualtı Ragbi Kuralları 

CMAS Sualtı Ragbi Komisyonu       Haziran 2021                                   Sayfa 35 / 49 

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu adına tercüme eden: Ersin COŞAR, Tarkan LALELİ 

 

        

 

6.2.4 Davranışlarını tekrarlayan bir oyuncu 

6.2.4.a Bir oyuncu uyarı aldığı davranışı tekrarlarsa, maçın geri kalanında aynı kural ihlali her 

tekrarlandığında hakem oyuncuya zaman cezası verebilir. 

6.2.4.b Bir oyuncu farklı kural ihlalleri nedeniyle tekrar tekrar uyarılırsa veya oyunun kesintiye 

uğramasına neden olursa, hakemler oyuncunun kurallara, rakiplere, hakemlere vb. saygısızlık 

gösterip göstermediğini değerlendirmeli ve zaman cezalarını (5.1 Sportmenliğe aykırı veya 

kışkırtıcı davranış) ya da oyuncuyu kural 6.6.1 Hakemler, sportmenlik dışı veya şiddet içeren 

davranışlarda bulunması durumunda bir oyuncuyu ihraç edebilir'i kullanarak ihraç etmeyi 

düşünmelidir. 

6.2.5 Takımın davranışını tekrarlaması – Takım uyarısı 

6.2.5.a Aynı takımdaki iki oyuncu aynı tür ihlal için uyarı alırsa, ikinci uyarı takım uyarısı olarak kabul 

edilir. Hakem görsel bir işaret verecektir (3.1.9 Sesli ve görsel sinyaller/işaretler). 

 Maçın geri kalanında, aynı takımdan aynı ihlal için uyarı alan herhangi bir oyuncuya zaman 

cezası verilecektir. 

6.2.5.b Bir takım farklı kural ihlalleri için peşi sıra uyarı alırsa veya oyunun kesintiye uğramasına neden 

olursa, hakemler takımın kurallara, rakiplere, hakemlere vb. saygısızlık gösterip göstermediğini 

değerlendirmeli ve zaman cezalarını kullanmayı düşünmelidir (5.1 Sportmenliğe aykırı veya 

kışkırtıcı davranış). 

6.3 Zaman Cezası 

6.3.1 Zaman cezası 

6.3.1.a Zaman cezası, verilen oyuncunun doğrudan ceza bankına gitmesini ve 2 dakikalık etkin oyun 

süresi geçene kadar orada kalmasını gerektirir. Ceza bankın etrafına başka kimsenin girmesine 

izin verilmez. Oyuncu, molalarda ve devre aralarında ve ayrıca altın gol periyodu ile penaltı 

atışları arasında değişim alanında takımına katılabilir. 

6.3.1.b Zaman cezası için saat, maç saati durdurulduğunda durdurulur ve yeniden başladığında yeniden 

başlatılır. 

6.3.1.c Takımlar oyuncusunun aldığı süre cezasını suda bir kişi eksik olarak oynayacaktır. 

6.3.1.d Zaman cezası verilen oyuncu, bir penaltı atışına kendisi sebep olduysa (5.19 Bir golü engellemek 

için kural ihlali yapmak ve 5.1 Sportmenliğe aykırı veya kışkırtıcı davranış) veya zaman cezası 

penaltı atışından sonra (veya atış sırasında) verildiyse, zaman cezasının süresi, penaltı atışı 

tamamlanıp bittikten sonra normal oyun başlayana kadar başlamaz. 

6.3.1.e Rakip takıma kullanması için bir serbest atış verilir. 

6.3.1.f Hakem hangi oyuncunun kuralları çiğnediğini bilmiyorsa veya zaman cezası değişim alanında 

oyuncu olmayan bir kişiden kaynaklanıyorsa, hakem takımdan bir oyuncu seçmesini ister, takım 

tepki vermiyorsa hakem rastgele bir oyuncu seçebilir. 

6.3.1.g Zaman cezası verilen bir oyuncu hemen ceza bankına gitmez veya herhangi bir şekilde karara 

veya herhangi bir kişiye saygısızlık gösterirse, kendisine ek bir zaman cezası verilebilir; sonuç 

olarak 2 + 2 dakika zaman cezası verilir. İki zaman cezası, kural 6.3.6 Zaman cezası süresi 

bitmeden cezanın bitmesi'ne göre ayrı zaman cezaları olarak değerlendirilir ve her zaman 

cezasının geçirilmiş sayılması için ayrı bir gol gerektirir. Davranışlarını sürdüren bir oyuncu, 

kural 6.6.1 Hakem, sportmenlik dışı veya şiddet içeren davranışlarda bulunması durumunda bir 

oyuncuyu oyundan ihraç edebilir'e göre oyundan atılabilir. 
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6.3.1.h Kural 5.3 Suda fazla oyuncu olması'nın ihlali durumunda bir zaman cezası verilirse, hakemler 

maça başlamadan önce takımın suda doğru sayıda oyuncuya sahip olduğundan emin olmalıdır. 

6.3.1.i 5.1 Sportmenliğe aykırı veya kışkırtıcı davranış ve 5.2 Gereksiz sert veya şiddetli oyun 

kurallarının ihlalinden ötürü, yapılan davranış maçla ilgili ise, maç bittikten hemen sonra da 

ceza verilebilir. Cezalar doğal olarak maç protokolünde yazılacaktır. 

6.3.2 Zaman cezasının nedeni 

 Herhangi bir kuralın ihlalinden ötürü hakemler tarafından bir zaman cezası verilebilir. 

 Hakemler, ihlalin potansiyel ya da gerçekten zarar verme maksatlı olup olmamasına, oyuncunun 

niyetine, ihlalin sürekli olarak tekrarlanmasına, maçın durumuna ve muhtemel kazanç gibi 

durumlara göre değerlendirecek ve bu sebeplere dayalı olarak bir zaman cezası ya da serbest 

atış mı uygulayacağına karar verecektir. 

6.3.3 İhlali yapan takımın topu bırakmaması 

 İhlali yapan takım topu havuzun dibine bırakmalıdır. 

 Bunu yapmamak, kışkırtıcı bir davranış olarak veya rakip takımın oyununu yavaşlatma girişimi 

olarak yorumlanabilir ve doğrudan zaman cezası verilebilir veya en azından bir uyarı verilebilir 

(5.1 Sportmenliğe aykırı veya kışkırtıcı davranış ve 5.11 Topu hatalı olarak bırakmamak). 

6.3.4 Zaman cezasına sebep olan oyuncu 

 İhlal gerçekleştiğinde, ihlale neden olan oyuncular, hakemin talebi üzerine iki dakika boyunca 

duracakları ceza bankına doğrudan gideceklerdir. 

 Zaman cezası verilen oyuncu, hakem maçı yeniden başlatmadan önce ceza bankında olmalıdır. 

6.3.5 Zaman cezası bitiminde verilen işaretler/sinyaller 

 Ceza bankı, değişim alanının hemen yakınında olacak, ancak ondan açıkça ayrılacaktır. Zaman 

cezasının bitmesine 10 saniye kala, yüzey hakemi veya bir yardımcı kolunu kaldırır. Zaman 

cezasının sonunda kol bilinçli şekilde indirilir. Zaman cezasının son 10 saniyesinde, zaman 

cezası verilen oyuncunun değişim alanına gitmesine izin verilir, ancak o veya onun yerine başka 

bir oyuncu, zaman cezası tamamen bitene kadar suya giremez (3.1.9 Sesli ve görsel 

işaretler/sinyaller). 

6.3.6 Zaman cezası süresi bitmeden cezanın bitmesi 

 Zaman cezaları nedeniyle bir takımın oyuncuları eksikse ve rakip takım bir gol atarsa, en eski 

zaman cezası çeken oyuncunun süresi bitmiş sayılacaktır.  

 Takımların ceza bankında eşit sayıda oyuncusu varsa, hiçbir takım sayıca fazla sayılmaz.  

Bir takımın oyundan ihraç edilen bir oyuncusu olduğu durumda (6.6.1 Hakem, sportmenlik dışı 

veya şiddet içeren davranışlarda bulunması durumunda bir oyuncuyu oyundan ihraç edebilir), 

her iki takımın zaman cezası çeken birer oyuncusu varsa, bir takımın suda daha fazla oyuncusu 

olmasına rağmen oyuncu sayısınca üstün sayılmaz.  

Kural 6.6.1’e göre oyundan ihraç edilen bir oyuncuya zaman cezası verilmemiş olduğunu ve 

ceza bankında beklemeyeceğini unutmayın. 

Bu kurala penaltı atışları sırasında da uyulmalıdır.  
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6.3.7 Seri penaltı atışları sırasında zaman cezası verilmesi 

Seri penaltı atışlarına ilişkin özel kurallar, kural 4.3.5.b ve 4.3.5.c Seri penaltı atışları'nda 

verilmiştir. 

6.4 Penaltı Atışı 

6.4.1 Penaltı atışı sebepleri 

Kural 5.19 Bir golü engellemek için kural ihlali yapmak 'ın ihlali için bir penaltı atışı (4.1.7) 

verilebilir. 

6.4.2 İhlali yapan takımın topu bırakmaması 

 İhlali yapan takım topu havuzun dibine bırakmalıdır. 

Bunu yapmamak, kışkırtıcı bir davranış olarak veya rakip takımın oyununu yavaşlatma girişimi 

olarak yorumlanabilir ve doğrudan zaman cezası verilebilir veya en azından bir uyarı verilebilir 

(5.1 Sportmenliğe aykırı veya kışkırtıcı davranış ve 5.11 Topu hatalı olarak bırakmamak). 

6.4.3 Penaltı atışları için gerekli zaman 

Penaltı atışı geçerli oyun süresi içinde yapılır ve gerekirse penaltı atışını tamamlamak için oyun 

süresi uzatılmalıdır. 

6.5 Avantaj Kuralı ve Gecikmeli Ceza 

Hem kural 6.5.1 hem de 6.5.2'nin kullanılması maçı daha akıcı hale getirecektir. Öte yandan, 

oyuncular genellikle hakemlerin ihlalleri görmediğine inanırlar, bu durum kurallara uyan bir 

takımı hayal kırıklığına uğratabilir ve kuralları ihlal eden bir takımı teşvik edebilir. Bu nedenle 

hakemler maçtaki genel durumun farkında olmalı ve buna göre avantaj kuralı ve gecikmeli ceza 

yerine uyarı ve serbest atış kullanmayı düşünmelidir. İhlalin bir oyuncunun oyundan atılmasına 

neden olması durumunda ne avantaj kuralı ne de gecikmeli ceza kuralı kullanılmayacaktır (6.6.1 

Hakem, sportmenlik dışı veya şiddet içeren davranışlarda bulunması durumunda bir oyuncuyu 

oyundan ihraç edebilir). 

6.5.1 Avantaj kuralı 

Oyun sırasında herhangi bir zamanda hakemler, bir kural ihlalinin takımın topa sahip olma 

avantajını etkilemediğine karar verirse, ihlal olmamış gibi oyunun devam etmesine izin 

verebilir. Buna “avantaj kuralı uygulaması” denir. 

İhlal tekrarlayıcı nitelikte ise avantaj kuralının kullanılmaması önerilir. 

İhlal şiddet içeren şekilde ise avantaj kuralı kullanılmamalıdır. 

6.5.2 Gecikmiş ceza 

Hakemler bir kural ihlalinin, ihlal yapılan takımın sahip olduğu avantajı etkilemeyeceğini 

düşündüğünde, durumun nasıl geliştiğini görmek için oyunun kısa bir süre devam etmesine izin 

verebilir. Hakemler tarafından görsel bir işaret/sinyal (3.1.9 Sesli ve görsel işaretler) verilir. 

İhlal yapılan takım durumdan bir kazanç sağlayamıyorsa, durdurma işareti verilmeli ve 

uyarı/serbest atış/zaman cezası/penaltı atışı verilmelidir. Gecikmeli ceza sırasında ihlale maruz 

kalan takım gol atarsa, kural 6.6.1 Sportmenliğe aykırı veya şiddet içeren davranışlarda bulunan 

bir oyuncuyu, hakemler oyundan çıkarabilir kuralı uygulanmadığı sürece zaman cezası iptal 

edilir. 
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 Bu, özellikle aşağıdaki durumlarda geçerlidir, ancak bunlarla sınırlı değildir; 

• Savunma yapan takım kaleyi savunmak için gereksiz ihlaller yapsa dahi, hakem yine de gol 

olup olmayacağını anlamak için bekler. 

 

6.6 Bir oyuncunun oyundan ihracı (Ek 5’e bakınız, oyuncu olay raporu) 

 

 Hakemler, bir oyuncuyu maça daha fazla katılmaktan men etme yetkisine sahiptir. 

• Oyundan ihraç edilen oyuncu, oyun alanının ve değişim alanının yakın çevresinden 

ayrılmalıdır. 

• İhraç edilen oyucunun takımı, 5 dakikalık zaman cezasını suda bir oyuncu eksik olacak 

şekilde geçirecektir.  

• Gol olup olmamasına bakılmaksızın, 5 dakika zaman cezası alan oyuncu (ihraç edilen 

oyuncu) ceza bankında kalır. 

• Bir değişim oyuncusu, takımı 5 dakikalık cezayı çektikten sonra ihraç edilen oyuncunun 

yerine girebilir ve takımı daha sonra suda altı oyuncu ve en fazla beş değişim oyuncusu ile 

devam edebilir. 

• Turnuva jürisinin veya lig yönetiminin kararına bağlı olarak ihraç edilen oyuncu bir sonraki 

maça katılamaz veya karara bağlı olarak ek maç cezası alabilir. 

• Bir sonraki maçta rezerv bir oyuncu ihraç edilen oyuncunun yerine oynayabilir. 

• İhraç edilen bir oyuncu, Ek 5'teki form kullanılarak federasyonuna bildirilecektir. 

 

6.6.1 Bir oyuncunun sportmenliğe aykırı veya şiddet içeren davranışlarda bulunması durumunda 

hakemler bu oyuncuyu ihraç edebilir. 

 Bu kural sadece ağır bir durumda kullanılmalıdır, eğer hakem oyuncuyu ihraç edip 

etmeyeceğinden veya zaman cezası vereceğinden emin değilse, her zaman bir zaman cezası 

vermelidir (5.1 Sportmenliğe aykırı veya kışkırtıcı davranış ya da 5.2 Gereksiz sert veya şiddetli 

oyun). 

 Bir oyuncu, sportmenlik dışı veya şiddet içeren davranışları nedeniyle, yalnızca maçlar sırasında 

değil, turnuva sırasında herhangi bir zamanda veya yerde ihraç edilebilir. 

 

6.6.2 Bir oyuncunun kuralları tekrar tekrar ihlal etmesi durumunda hakemler bu oyuncuyu ihraç 

edebilir. 

 Hakemler, bir oyuncuya, ihlallerine devam etmesi halinde oyuncunun oyundan atılacağı 

konusunda açık bir uyarı vermelidir. Kural 6.3.1.g Zaman cezası verilen bir oyuncu hemen ceza 

bankına gitmezse'ye göre 2 + 2 dakika zaman cezası verilen bir oyuncu, otomatik olarak 

uyarılmış kabul edilir. 
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6.6.3 Bir oyuncu, turnuva sırasında herhangi bir zamanda meydana gelen olaylar nedeniyle ihraç 

edilebilir. 

 Bir turnuva sırasında herhangi bir zamanda herhangi bir ciddi sportmenlik dışı davranış, 

oyuncunun maçlardan (veya turnuvadan) ihraç edilmesine neden olabilir. Kural 6.6.1’e göre 

ihraç edilen bir oyuncunun bir sonraki maçta oynamasına otomatik olarak izin verilmez. 

Sportmenliğe aykırı davranışlar jüriye bildirilmelidir ve jürinin çağrılmasına, olayı incelemesine 

ve muhtemelen oyuncuyu birden fazla maçta veya turnuvanın geri kalanında ihraç etmesine 

neden olabilir. 

6.6.4 İhraç edilen oyuncu 

6.6.4.a Oyundan atılan bir oyuncu, oyun alanının/değişim alanının hemen yakınında bulunamaz ve 

oyuncu ne ihraç edildiği maç sırasında ne de katılımının reddedildiği maçlar sırasında takımıyla 

iletişim kuramaz. Hakemler gerekirse oyuncunun havuz alanını terk etmesini talep edebilir. 

6.6.4.b Kural 6.6 Bir oyuncunun oyundan ihracı’na göre ihraç edilen bir oyuncu, zaman cezası süren 

bir oyuncu olarak kabul edilmez ve kural 6.3.6 Zaman cezası süresi bitmeden cezanın 

bitmesi’nden faydalanamaz. 

6.6.4.c Kural 6.6.1'in ihlali nedeniyle bir oyuncunun oyundan atılmasına neden olan davranış istisnai 

olarak ciddi kabul edildiğinde, maçtaki hakemler veya başhakem, durumun oyuncuyu birden 

fazla maç veya turnuvadan atmaya yetecek kadar ciddi olup olmadığının değerlendirilmesi için 

jürinin incelemesini talep edebilir. 

 Oyuncu birden fazla maç için veya tüm turnuvadan ihraç edilirse, bir sonraki maça ihraç edilen 

oyuncunun yerine rezerv oyuncu girebilir. 
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7 ORGANİZASYON 

7.1 Oyun alanının sorumluluğu 

 Düzenleyen kulüp veya federasyon, oyun alanının, kalenin ve topun kurallara uygun olmasını 

sağlamaktan sorumludur. 

7.2 Belirli bir şampiyonada kural değişikliklerinin sorumluluğu 

 Düzenleyen kulüp veya federasyon, bir şampiyonada geçerli olan herhangi bir kural 

değişikliğini bildirmekle yükümlüdür. Dünya veya Kıta Şampiyonaları için, değişiklikler UWR 

Komisyonuna bildirilmeli ve önceden CMAS tarafından kabul edilmelidir. 

7.3 Personel sorumluluğu 

 Organizasyon kulüp veya federasyon, maç protokol masası için personel ve maç protokolünü 

tutmak için gerekli tüm aksesuarları sağlamaktan sorumludur. 

7.4 Topların sorumluluğu 

 Düzenleyen kulüp veya federasyon hem erkeklerin hem de kadınların maçları için 

gereksinimleri karşılayan en az bir top sağlamaktan sorumludur. Ayrıca tüm maç topları için ağ 

veya kova sağlamaktan da sorumludurlar. 

7.5 Hakem malzemelerinin sorumluluğu 

 Sualtı hakemleri için tüm basınçlı hava ekipmanlarının sağlanmasından organizasyonu 

düzenleyen kulüp veya federasyon sorumludur. Basınçlı hava ekipmanları, havuzdaki oyunu 

takip etmek için gereken hızlı hareketlere uygun olmalıdır, yani su tutan cepleri olan büyük 

yelekler kullanılmamalıdır. 

 Hakemler genellikle sırt üstü, baş aşağı, vb. olacağından, regülatörler tüm pozisyonlarda 

çalışmaya uygun olmalıdır. 

 Organizasyon kulübü, çok çeşitli ağırlıkları kolayca elde etme olanaklarına sahip ağırlık 

kemerleri temin etmekten sorumludur. 

7.6 Oyuncuların riskleri kendilerine aittir 

 

Altı (6) Ek ile birlikte. 

BU METNİ BELİRLİ KURALLARIN TÜRKÇE VERSİYONUDUR. 
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EK 1     OYUN ALANI 
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EK 2     KALE 

 

Poz.           No                         Açıklama                                                                   Malzeme 

8                 3                         Somun M (metal) 10                                                  paslanmaz. 

7                 3                         Başlı vida, M 10X 25                                                 paslanmaz. 

6                 1                        Yumuşak koruyucu,                                                    neopren 

5                 1                         Çelik yuvarlak çember, 10 Çap X 1350                    paslanmaz 

4                 16                         Çelik yuvarlak çember, 10 Çap X 455                      paslanmaz 

3                 1                           Disk, 320 çap X 5                                                      paslanmaz 

2                 1                         Disk, r=700, t= 5                                                       lastik/kauçuk 

1                 1                         Disk, 320 çap x 1,5                                                    paslanmaz 
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EK 3  Sualtı Ragbi Topları için Doldurma ve Kullanma Talimatları 

Bayan topu çevresi: 490-510mm 

Erkek topu çevresi: 520-540 

Batış hızı: 1000-1250mm/s 

 

1. Topu doldurmak için gereli malzeme: 

• 1 adet Futbol topu pompası-varsa plastik olmalı 

• 1 adet Basket topu sibop iğnesi (2mm çap X 30 mm uzunluk) 

           Alternatif: sprey pompası, örneğin; bahçe spreyi ( 3 Barlık basınçlı). Sprey 

           Tabancasının ucuna kaynatmak için 2mm çaplı X 30mm uzunluğunda pirinç boru. Bu   

           tip malzeme hırdavatçılardan bulunabilir. 

• 1 adet 2mm çap X 30mm uzunluk ta pirinç boru. (Kullanmadan önce kenarları zımparalanarak 

pürüzsüz hale getirilmeli).1800 normal tuz. 

• 1 adet 50oC’ye ısıtılmış 5 litre su. 

 

2. Doldurma İşlemi: 

Pompaya koymadan önce tuz iyice erimiş olmalı. Doldurma işlemi sırasında plastiğinin elastikliğini 

kaybetmemesi için soğuk suya konmalıdır. 

Top iğnesini (Sabunla kayganlaştırılmış) supaba sokunuz. Topa baskı uygulayarak içindeki bütün 

havayı çıkarın. Topu tuzlu suyla doldurun ve içeride kalan havayı topu bastırarak supaptan çıkarınız. Bu 

işlemi top çevresi 570mm oluncaya kadar devam ediniz. Bu yorucu işlem alternatif malzemeler 

kullanıldığında gerekli değildir.  24 saat sonra 200mm uzunluğunda top iğnesine benzer bir iğneyi 

supaptan sokarak top içinde kalan hava kabarcıklarını ve fazla suyu top çevresi 520-540mm’ye ininceye 

kadar çıkarınız. Topu salladığınızda hiç çalkalanma sesi gelmemelidir. Doğru doldurulmuş topun 

ağırlığı 3000gr ± 20g.   

3. Sualtı ragbisi topu yüzey bakımı -Tutuşu artırmak: 

Topu kuruyken 600’lük zımpara kâğıdıyla topu güneşe tuttuğunuzda yüzeyinde parlak alan 

kalmayıncaya kadar dikkatlice zımparalayın. Ek yerlerinde saçaklar kaldıysa onları da dikkatlice kesin. 

Dikkat!  Kalın dişli zımpara kâğıdı kullanırsanız topu kullanılmaz hale getirebilirsiniz. 

Zımparalama nedeniyle topun üstündeki beşken desenler silikleşirse sudan etkilenmeyen EDDING 800 

kalem ile tekrar boyayabilirsiniz. 12 saatlik boya kurumasından sonra top kullanıma hazırdır. 

4. Kullanım ve Bakım: 

Topun yuvarlaklığını koruması için top file içinde asılır! Zaman zaman veya turnuvalardan önce top 

iyice temizlenmelidir (sabun veya benzeri bir ürün ile). Uzun ve defalarca kullanım sonucunda 

soluklaşan beşgen çizgilerin yukarıda anlatıldığı gibi boyanması tavsiye edilir. 
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EK 4    Hakemler için El İşaretleri 
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EK 4    Hakemler için El İşaretleri 
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EK 4    Hakemler için El İşaretleri 
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EK 5   Sualtı Ragbisi, Oyuncu Olay Raporu 

 

______________________________ Federasyonu ____________________________ Sualtı Ragbisi Takımı 
____________________________________________ Liginde / Turnuvasında _______________ Tarihinde 
________________________________________ İsimli ____ Numaralı oyuncu_______________________ 
____________________________ ve _______________________________________ takımları arasında ki 
maçtan ihraç edilmiştir. 
Oyuncu aşağıdaki kural nedeniyle ihraç edilmiştir: 

 6.6.1 - Sportmenliğe aykırı davranışlar (kışkırtıcı, tehdit edici vb.) 

 6.6.1 - Şiddet içeren davranış 

 6.6.2 - Kuralları defalarca çiğnemekten ötürü 

Olayın açıklaması (zorunludur) 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

       Daha fazla alan gerekiyorsa arka tarafı kullanın 

 Maçtaki hakemler veya başhakem, durumun oyuncuyu birden fazla maç veya turnuvadan atmaya 

yetecek kadar ciddi olup olmadığının değerlendirilmesi için jürinin incelemesini talep edebilir (6.6.4.c) 
 
 
__________________      __________________           __________________   __________________ 
        Yüzey hakemi   Su hakemi       Su hakemi   Baş hakem 

 
Sportmenliğe aykırı davranışlar jüriye bildirilmelidir ve jürinin çağrılmasına neden olabilir  (6.6.3). 
 
Jürinin kararı 

 Oyuncu bir maçtan daha fazla ihraç edilmedi 

 Oyuncu turun/turnuvanın kalan kısmından ihraç edildi 

 
Oyuncuların Federasyonu için ek bilgiler 

 Verilen ceza yeterlidir ve bu olay için başka bir işleme gerek yoktur. 

 Turnuvanın jürisi, oyuncunun ulusal federasyonundan gelecekte tekrarlanmasını önlemek için uygun 

önlemi almasını istemektedir. 
  
__________________      __________________           __________________   __________________ 
            Baş hakem veya  

  Teknik delege 
 
 
Bu raporu oyuncuların Federasyonuna gönderiniz. 
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EK 6.1 Aynı puana sahip 3 veya daha fazla takım olması 

 

 
Örnek 1 
Sonuçlar:     Sıralama listesi (tüm Takımlar)  puan  gol 
Takım A - Takım B  0 : 0   1. Takım B    5   9 : 0 
Takım C - Takım A  0 : 0   2. Takım C    5   6 : 0 
Takım B - Takım C  0 : 0   3. Takım A    5   3 : 0 
Takım A - Takım D  3 : 0   4. Takım D    0   0 : 18 
Takım B - Takım D  9 : 0 
Takım C - Takım D  6 : 0 
 
 
Özel sıralama listesi  [1]   [2] gol   [3] artı   tüm maçların  [4]tüm maçlar 

puan  gol  farkı   gol   golleri   için gol farkı 
1. Takım B   2  0 : 0  0   0   9 : 0   +9 
2. Takım C   2  0 : 0  0   0   6 : 0   +6 
3. Takım A   2  0 : 0  0   0   3 : 0   +3 
 
 
 
Örnek 2 
Sonuçlar:     Sıralama listesi (tüm Takımlar)  puan  gol 
Takım A - Takım B  3 : 0   1. Takım A    6   6 : 2 
Takım C - Takım A  2 : 0   2. Takım C    6   8 : 1 
Takım B - Takım C  1 : 0   3. Takım B    6              10 : 3 
Takım A - Takım D  3 : 0   4. Takım D    0   0 : 18 
Takım B - Takım D  9 : 0 
Takım C - Takım D  6 : 0 
 
 
Özel sıralama listesi  [1]   [2] gol   [3] artı    

puan  gol  farkı   gol    
1. Takım A   3  3 : 2  +1   3    
2. Takım C   3  2 : 1  +1  2    
3. Takım B   3  1 : 3  - 2     
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EK 6.2 Aynı puana sahip 3 veya daha fazla takım olması 
 
Örnek 3 
Sonuçlar:     Sıralama listesi (tüm Takımlar)  puan  gol 
Takım A - Takım B  3 : 0   1. Takım C    6   9 : 2 
Takım C - Takım A  2 : 0   2. Takım A    6   6 : 2 
Takım B - Takım C  2 : 1   3. Takım B    6              11 : 4 
Takım A - Takım D  3 : 0   4. Takım D    0   0 : 18 
Takım B - Takım D  9 : 0 
Takım C - Takım D  6 : 0 
 
 
Özel sıralama listesi  [1]   [2] gol   [3] artı   tüm maçların  [4]tüm maçlar 

puan  gol  farkı   gol   golleri   için gol farkı 
1. Takım C   3  3 : 2  +1   3   9 : 2   +7 
2. Takım A   3  3 : 2  +1  3   6 : 2   +4 
3. Takım B   3  2 : 4  - 2        
 
 
 
Örnek 4 
Sonuçlar:     Sıralama listesi (tüm Takımlar)  puan  gol 
Takım A - Takım B  2 : 0   1. Takım D    7   4 : 2 
Takım C - Takım D  0 : 2   2. Takım A    7   4 : 2 
Takım A - Takım C  0 : 1   3. Takım B    7               4 : 4 
Takım B - Takım D  2 : 1   4. Takım C    7   4 : 4 
Takım A - Takım D  0 : 0  5. Takım E    0   2 : 6 
Takım B - Takım C  1 : 1 
Takım A - Takım E  2 : 1    
Takım B - Takım E  1 : 0    
Takım C - Takım E  2 : 1 
Takım D - Takım E  1 : 0 
 
 
Özel sıralama listesi  [1]   [2] gol   [3] artı    

puan  gol  farkı   gol    
1. Takım D   4  3 : 2  +1   3    
2. Takım A   4  2 : 1  +1  2    
3. Takım B   4  3 : 4  - 1     3   
4. Takım C   4  2 : 3  - 1     2   
 


