
 

 

 

TÜRKĠYE GÜREġ FEDERASYONU BAġKANLIĞI  

 ÜMĠTLER  KARAKUCAK GÜREġ ġAMPĠYONASI TALĠMATI - 2017 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  

Madde 1: Bu Talimatın amacı 2017 yılında yapılacak olan Türkiye Ümitler Karakucak Güreş 

Şampiyonasının belirli kurallara uygun olarak organizasyonu konusunda uygulanacak usulleri 

belirlemektir. 

Kapsam  

Madde 2: 2017 yılında yapılacak olan Türkiye Ümitler Karakucak Güreş Şampiyonasına 

katılacak kulüp ve sporcuları kapsar. 

Dayanak  

Madde 3: Bu Talimat 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 

hakkındaki Kanunun 2. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar  

Madde 4: Bu Talimatta geçen ;  

Federasyon: Güreş Federasyonunu  

Federasyon BaĢkanı: Güreş Federasyonu Başkanını  

Ġl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü  

 

 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

 

Madde 5:  

 

ÜMĠTLER : 

a) Türkiye Şampiyonası statüsünde gerçekleşecek olan, Karakucak Güreşleri, 24 Eylül 2017 

Pazar günü Bursa İli Gürsu İlçesin de yapılacaktır.  

Müsabakaların Tartısı: 24 Eylül 2017 Pazar sabah saat (09:00 - 10:30) arası, Müsabakalar: 

Saat 11.00' de başlayacaktır.  

Müsabakalarda: Tolerans 2' kg dır. 

b) Ümitler Müsabakalarda yaş sınırı 18 - 23 yaĢ arası (1994-1999 doğumlular) sporcular 

katılabilir. Ayrıca 17 yaşındaki sporcular (2000 Doğumlular) doktor raporu ile 

katılabileceklerdir. Sıkletler: 55, 60, 66, 74, 80, 84, 96 ve (BaĢ) (+96 - 120) Kg olmak üzere 

8 sıkletten oluĢur. Tartı anında tüm güreşçiler vizeli lisanslarını ve nüfus cüzdanını veya 

pasaportunu ibraz edeceklerdir. 

 

 

 



 

 

 

Madde 6: TuĢla Yenilme ve Galibiyet,  

a) Köprüsüz Karakucak Güreş yeniş şekilleri geçerlidir.  

b) Müsabakalar baştan itibaren puanlı yapılacak, müsabaka bitiminde puanı fazla olan galip.  

c) 10 Puan fark oluştuğunda müsabaka teknik üstünlükle biter.  

d)1-Şayet normal süre içerisinde yeniş olmadığı puanlı veya puansız beraberlik var ise 

müsabaka uzatmaya gider, uzatma süresi içerisinde ilk puanı (Altın Puan) alan güreşçi galip 

ilan edilir.(Süre sınırı yoktur.) 

 2- Müsabakanın Normal süresi puansız yapılırsa normal sürede yeniş yok ise 

müsabaka yaş grupları veya boylarına göre 2 - 3 - 5 dakikalık uzatmaya götürülür. Uzatma 

sırasında 3 puanlık farka ulaşan güreşçi galip sayılır. Eğer 3 puanlık fark yok ise uzatma 

sonunda puanı fazla olan güreşçi galip gelir. Şayet uzatma sonunda eşitlik var ise tekrar 

uzatmaya gidilir ilk puanı (Altın Puan) alan güreşçi galip gelir. 

 

Madde 7: Puanlar,  

a-1 Puan; Atak yaparak rakibin üç noktasını sahaya değdiren güreşçi 1 Puan alır, 5 Nokta : 

(iki el, iki diz ve baş).  

b-2 Puan; Rakibini tehlikeli duruma getiren güreşçi iki puan alır.(Yeniş yok ise) 

 

Madde 8: Ġhtar,  

(0) Müsabaka esnasında güreşçilerden her hangi biri aşağıdaki durumlardan birini yaparsa 

kendisine ihtar verilir.  

a-Rakibine kontak yapmadan sürekli sahada dolaşan (Geri geri giden),  

b-Rakibinin ataklarından kaçarak güreş sahasının dışına çıkan,  

c-Hakemin ikazına rağmen yasak oyun ve hareketleri yapmaya devam eden,  

d-Bir veya iki eliyle rakibinin kemerini tutarak rakibini kendisine yaklaştırmayan ve 

kendiside oyun uygulamayıp devamlı bekleten.  

Not : Üç ihtar alan güreşçi diskalifiye edilir.  

 

Madde 9: AnlaĢmalı GüreĢ,  

Anlaşmalı güreş yaptığı tespit edilen güreşçiler müsabakadan atılırlar, dereceye giremezler, 

ödül ve yolluk alamazlar ve ceza kuruluna sevk edilirler. Müsabakalarda pes etmek yoktur. 

Sebepsiz olarak müsabakayı yarıda bırakan güreşçiler diskalifiye edilir, dereceye giremezler, 

ödül ve yolluk alamazlar. 

 

Madde 10: GüreĢçilerin Kıyafetleri,  

Güreşçiler pırpıt veya şalvar giyinmiş, ayakları yalın ayak olacaktır. El ve ayak parmaklarında 

bileklerinde ve ellerinde yüzük, bilezik, kemer v.b. aksesuar bulunduramazlar, sağ veya sol 

ayak bileklerine kura numaralarına göre mavi veya kırmızı paça bağı bağlarlar.Güreşçilerin 

vücudu yağlı olamaz, yağlı olduğu tespit edildikleri takdirde müsabakalardan diskalifiye 

edilirler. Yağlı pırpıt ve yağlı şalvar giymek yasaktır. Paçalarda kasnak bulundurulamaz ve 

karakucak güreşlerinde kispet giyilemez. 

 

Madde 11: Yasak Oyun ve Hareketler,  

a- Rakibine çift sarma vurarak hakemin ihtarına rağmen ısrarla devam etmek,  

b- Yer kündesinde bel kemiği üzerine basınç yapmak ve dirsek ile bel kısmına devamlı baskı 

yapmak,  

c- Çift kle serbest ancak ; öne ve ayakla müdahale yasaktır.  



 

d- El ve ayak parmaklarını bükmek,  

e- Kol ve bacak mafsallarını tersine bükmek,  

f- Hava kaldırdığı rakibini baş üstü yere vurmak,  

g- Rakibinin gözüne, kulağına, burnuna ve ağzına kasten parmak sokmak.  

h- Rakibine kafa vurmak, açık el ense çekmek, tokat ve yumruk vurmak, tekme atmak,  

j- Tek kafa tutmak,  

k- Rakibinin şalvar veya pırpıtını el ve ayakla çıkarmaya çalışmak,  

l- Hakemin “dur” ihtarını dinememek ve hakemle münakaşa etmek,  

m- Sportmenliğe yakışmayan hareketlerde bulunmak. 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sair Hükümler 

MALĠ KONULAR 

 

Madde 12: Ödül ve Mali Konular,  

 

a)Türkiye Şampiyonasında görevli hakemlerin ve federasyon görevlilerinin harcırahları Güreş 

Federasyonunca ödenecektir. 

b) Sporcuların ödülleri organizasyon tarafından ödenecektir, 

c) İdareci, Antrenör ve Sporcular kendi imkanları, kulüplerin imkanları veya İl Müdürlükleri 

imkanları ile şampiyonaya katılacaklardır. 

d) İlk üç dereceye giren sporculara Federasyon tarafından madalya, İlk Üç Dereceye giren 

Kulüplere ise Kupa verilecektir. Tüm İller müsabakalara İl müdürlüğü onaylı liste ile 

istedikleri kadar güreşçi ile iştirak edebileceklerdir.  

 

   

     

ÜMĠTLER KARAKUCAK TÜRKĠYE ġAMPĠYONASI 

 

 

Sıkleti 

1 inci Sporcunun 

Ödülü 

2 inci Sporcunun 

Ödülü 

3 üncü 

Sporcunun 

Ödülü 

3 üncü 

Sporcunun 

Ödülü 

55 Kg 900.-TL 700.-TL 400.-TL 400.-TL 

60 Kg 900.-TL 700.-TL 400.-TL 400.-TL 

66 Kg 900.-TL 700.-TL 400.-TL 400.-TL 

74 Kg 900.-TL 700.-TL 400.-TL 400.-TL 

80 Kg 900.-TL 700.-TL 400.-TL 400.-TL 

84 Kg 1.000.-TL 800,-TL 500.-TL 500.-TL 

96 Kg 1.200.-TL 1.000,-TL 600.-TL 600.-TL 

120 Kg 1.500.-TL 1.200.-TL 750.-TL 750.-TL 

Toplam Para Ödülü     22.400.TL 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Tertip Komitesince Alınacak Önlemler 

 

Müsabakanın tertip komitesini; Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı ve Müsabakaların 

yapılacağı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce  oluşturulacaktır. 

 

Tertip Komitesinin Görevleri;  

1-Sahada gerekli emniyet tedbirlerini almak,  

2-Müsabakaların tartıları için yeteri kadar tartı aletini hazır bulundurmak.  

3-Güreşçilerin puanlarını göstermek için en az dört adet puan kayıt tabelası temin etmek,  

4-Sakatlık ve acil durumlarda müdahale etmek üzere, sahada bir Ambulans ile yeteri kadar 

doktor ve sağlık görevlisi bulundurmak.  

5-Hakem ve Resmi görevliler için yeteri kadar masa ve sandalye hazır bulundurulacaktır.  

6-Sporcular için soyunma yerleri ile sıcak su akan duşlar müsabakalar süresince hazır 

bulundurulacaktır.  

 

Madde 13: Bu talimatta olmayan konularda Türkiye Güreş Federasyonu Karakucak 

Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.  

 

Madde 14: Bu organizasyonları Türkiye Güreş Federasyonu yürütür. Bu Talimat 06 Eylül 

2017  tarihinde yürürlüğe girer.  

 

Tüm idareci, Antrenör, Sporcu ve hakemlere başarılar dilerim.  

 

 

 

      Musa AYDIN 

      Türkiye GüreĢ Federasyonu BaĢkanı 

 

 

 

 


