
 

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 

ÜMİTLER U23  KARAKUCAK GÜREŞ TÜRKİYE 

ŞAMPİYONASI TALİMATI - 2019  

BİRİNCİ  BÖLÜM 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1: Bu Talimatın amacı 2019 yılında yapılacak olan Türkiye Ümitler U23 Karakucak 

Güreş Şampiyonasının belirli kurallara uygun olarak organizasyonu konusunda uygulanacak 

usulleri belirlemektir. 

Kapsam 

 

Madde 2: 2019 yılında yapılacak olan Türkiye Ümitler U23 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 Başkanı: Güreş Federasyonu Başkanını 

İl Müdürlüğü: Gençlik  ve Spor İl Müdürlüğünü 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

 

Madde 5:  

ÜMİTLER U23 

Türkiye Şampiyonası statüsünde gerçekleşecek olan Karakucak Güreşleri, 16 Haziran 2019 

Pazar günü  Osmangazi/Bursa’da yapılacaktır. 

Müsabakaların Tartısı: 16 Haziran 2019 Pazar günü sabah saat (08:00 - 11:00) arası, 

Müsabakalar: Saat 11.00' de başlayacaktır. 

Ümitler U23  Müsabakalarda: Tolerans 2' kg dır. Ümitler U23  Müsabakalarda yaş sınırı 19 -

23 yaş arası sporcular katılabilirler. (1996 – 2000) arası doğrudan katılabilir. Ayrıca 18 

yaşındaki sporcular (2001 doğumlu sporcular) doktor raporu ile katılabileceklerdir. Sıkletler: 

(50-55), 60, 65, 70, 75, 80, 90 ve (+90-130) Kg olmak üzere 8 sıkletten oluşur. Tartı anında 

tüm güreşçiler vizeli lisanslarını ve nüfus cüzdanını veya pasaportunu ibraz edeceklerdir. 



Lisans ve kimlik belgelerinde silinti kazıntı olanlar müsabakaya alınmayacaklardır. 

Eşlendirme tartı anında çektikleri kuraya göre yapılır ve başka kura çekilmez. Yaş tashihi 

yaptıranlar müsabakalara katılamaz, inceleme neticesinde yaş tashihi yaptığı belirlenen 

sporcunun derecesi iptal edilir, kazandığı ödül geri alınır ve Federasyon tarafından 

sporcunun kendisi antrenörü ve kulübü ceza kuruluna sevk edilir. Müsabaka süresi Ağır 

siklet 10 diğer kilolar 8 dakikalık tek devredir. Baştan sona puanlamalı güreş yapılır. Eşitlik 

halinde uzatmaya gidilir. Uzatmalarda puan alan  galip ilan edlilir. Müsabakalara T.C. 

vatandaşı olmayan güreşçiler katılamazlar. Tek yenilgi alan güreşçiler elenir. 

 

Madde 6:  

  Galibiyet ve Yeniş Şekilleri 

 

 1-Tuşla Galibiyet; 

 a- Tuş bölgesinin aynı anda yere değmesi durumunda  

 b- Köprü durumunda veya köprüden geçiş durumunda  

 c- İki dirseğin aynı anda yere değmesi durumunda 

 

d- Bir omuz veya bir dirsek yerde diğer omuz dirsek mesafesi kadar yere yaklaştığı 

durumlarda  

e-Kündede topuk kesme; topuğu kesen künde atandan sonra yenilirse topuk kesen galip gelir. 

Ancak künde atışında her iki pehlivan aynı anda yenik duruma düşer ise bu durumlarda künde atan 

güreşçi galip ilan edilir. 

f-Çırpma yapan güreşçi oyun yaparken kendisi önce yenilir ise yenik sayılır. Kendisi 

yenilmeden rakibini yener ise yeniş geçerlidir. Aynı anda her iki güreşçide yenilir ise çırpmayı yapan 

güreşçi galip sayılır. 

g- Rakibine dalan güreşçinin rakibi, yenik duruma gelerek rakibini kündeden veya 

boyunduruktan aşırsa bile ilk yenik duruma kendisi gelir ise kendisi yenik sayılır. 

 

 2-Teknik Üstünlükle Galibiyet:8 puan fark 

 3-Sayı ile galibiyet: Müsabakayı 1-7 puan farkla kazanmak 

 4-Diskalifiye ile galibiyet: 

a-Centilmenliğe aykırı hareketlerden dolayı diskalifiye, olan güreşçiler müsabakalardan atılırlar. 

Sıralamaya giremez yollukları ve ödülleri verilmez. 

c-İhtarlar müsabakanın başından itibaren verilmeli,Uzatma ve puanlama bölümüne 

sıkıştırılmamalıdır.  

Madde 7  

Yerden Kaldırma:  

Üsteki güreşçinin hiç bir şey yapmadığı ve güreşi bağladığı durumlarda hakem güreşçileri ayağa 

kaldırır. Ayağa kaldırma güreşin nötürleştiği durumlarda olmalıdır. Meydan hakemi güreşçileri ayağa 

kaldırmadan önce üstteki güreşçiyi çalışması için uyarmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 8  

Yerde Başlatma: 

Aşağıdaki durumlarda güreş durdurulur ise güreş ortada parter vaziyetinde başlatılır. 



a- Yerde saha dışına çıkışlarda, 

b- Yerde sahadan kaçışlarda (İhtar verilir.) güreş yerde başlar. 

c- Alttaki güreşçinin sakatlanması hallerinde (Tedaviden sonra) 

d- Alttaki güreşçinin güreşi durdurduğu durumlarda 

 

Madde9:  

Oyunların Değerlendirilmesi: 

 

 1-BirPuan: 

 a- Atak yaparak yerde rakibinin arkasına geçerek bastıran güreşçiye (rakibinin beş noktadan 

üç noktasını yere değdirmesi ve kontrol etmesi gerekir. Üç noktanın kontağı iki el bir diz veya iki diz 

bir el veya kafa veya iki el kafa şeklinde olabilir.) 

 b- Rakibine bir oyun yaparak payanda durumuna getiren güreşçiye,  

 c-Rakibinin altından üstüne çıkıp hakim olan güreşçiye, 

d- Karakucak güreşlerinde risk yoktur. Oyun yapıp altta kalan güreşçinin rakibine 1 puan 

verilir. 

 

 2- İki Puan : ( iki puan yeniş olmayan durumlarda verilir.) 
 Rakibine ayakta ve yerde oyun yaparak tehlikeli duruma getiren ( Yeniş yok  

ise) güreşçiye verilir. 

 

Madde 10 

 

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 11 

 

İhtar, 

(0) Müsabaka esnasında güreşçilerden herhangi 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- İki eliyle rakibinin kemerini tutarak rakibini kendisine yaklaştırmayan ve kendiside 

oyun uygulamayıp devamlı bekleten. 

Not : Üç ihtar alan güreşçi diskalifiye edilir. 
 

Madde 12 

 

Yasak Oyun ve Hareketler: 
a- Minder güreşinde yasak olan oyunlar ve hareketler karakucak güreşlerinde de yasaktır. 

b- Rakibine çift sarma vurarak hakemin ikazına rağmen ısrarla devam etmek., 

 c-Yer kündesinde bel kemiği üzerine basınç yapmak ve dirsek ile bel kısmına  

 devamlı baskı yapmak,  

 d-El ve ayak parmaklarını bükmek, 

e-Kol ve bacak eklemlerini tersine bükmek, 

 f-Rakibin gözüne, kulağına, burnuna, ağzına kasten parmak sokmak, 

 g-Rakibini ısırmak ve tırmalamak, 

 h-Tek kafa tutmak,(Çift elle tutmak) 

 ı-Rakibin pırpıtını el veya ayakla çıkarmaya çalışmak, 



 j-Hakemin dur ikazına rağmen ısrarla dinlememek ve hakemle münakaşa etmek 

  

Madde 13: 

 

Sarı ve kırmızı kart  

Sarı kart:Yasaklanmış oyun ve hareketleri yapan güreşçiler hakem tarafından İkaz edilir.tekrarı 

durumunda SARI KART ile cezalandırılır. Müsabakalarda ikinci SARI kartı gören güreşçiye 

akabinde KIRMIZI kart gösterilir. Müsabakalardan ihraç edilir. Klasmana giremez. 

 

Madde 14: 

 

Müsabakalardan Atılma ve Disiplin Kuruluna Sevk: 

a)Rakibine kafa, dirsek ve yumruk vurmak, tokat atmak, ısırmak 

b) Müsabaka anında ve sonunda seyirciye karşı sporculuğa yakışmayan hareketlerde bulunmak, 

c) Hakem kararına uymamak, moral verici nara dışında rakibi ile konuşmak, rakibe, hakemlere ve 

yöneticilere küfür etmek, 

d)Ciddi güreş yapmamak, rakibinden hiç zor görmeden pes etmek, rakibinin elini kaldırarak sahadan 

ayrılmak, hakemin ikazına rağmen oyalama güreşine devam etmek, müsabakanın devamına engel 

olmak veya kura gereği olarak eşleştirildiği eşi ile hiç güreş yapmadan sahayı terk etmek. 

e)Federasyon Temsilcisi Baş  hakem, İl Temsilcisive Karakucak kurul üyesi istişaresi neticesinde 

anlaşmalı güreş yaptıkları tespit edilen güreşçiler müsabakalardan diskalifiye edilir ve Disiplin 

Kuruluna sevk edilirler. 

f) Rakibine kasten vurmak, tekme atmak, rakibine ve hakeme tükürmek, ahlaka aykırı harekette 

bulunmak. 

Yukarıdaki yasaklanmış hareketlerden dolayı  kırmızı kart gören sporcular ihraç edilirler, klasmana 

giremezler ve tedbirli olarak Disiplin Kuruluna sevk edilirler. 

 

Madde 15- Faullü Güreş, Diskalifiye ve İhtar 

 

(1)İhtar: Güreşçilerden herhangi biri müsabaka esnasında;  

  
 a-Devamlı kafasını dayayarak rakibinin güreş yapmasını engelliyorsa,  

 b-İki eli ile rakibinin kasnağını tutarak rakibini kendisine yaklaştırmıyor ve kendiside oyun 

uygulamayıp devamlı bekletiyorsa, 

 c-Devamlı bilek tutarak rakibinin oyun yapmasını engelliyorsa, güreşi çirkinleştirecek 

şekilde devam ediyorsa. 

 d- Sahada rakibine karşı hiç direnç göstermeyip sürekli geri, geri gidiyorsa, 

e- Faullü ve pasif oyalama güreşi yapıyor ise 

 f- Sürekli saha dışına çıkıyor ise  

Meydan hakemi güreşi durdurup pasif güreşçiyi uyarmalıdır.Eğer hakemin ikazlarına uymuyor ve 

aynı hareketlere devam ediyorsa meydan hakemi müsabakayı birlikte yönettiği masa hakeminin de 

onayını alarak ihtar verir. 

 

 (2) Müsabaka boyunca üç ihtar alan güreşçi yenik sayılır. 

 

 

 

 

 

 

 İhtar  puan: 

(3)Güreş esnasında alınmış bir oyunda rakibine karşı koymadan ve direnç göstermeden saha dışına 

kaçan güreşçiye ihtar rakibine 1 puan verilir.Kaçış yerde ise güreş yerde,kaçış ayakta ise güreş 

ayakta başlar. 

(4) Güreş esnasında alınmış bir oyundan rakibine faul yaparak,kurtulan güreşçiye  ihtar rakibine 1 



puan verilir.Faul yerde ise güreş yerde ayakta ise güreş ayakta başlar. 

  
Madde 16 
 
Müsabaka Metodu (Eşleme)Müsabakadan elenme ve klasman: 
Müsabakalar 2, 4, 8, 16, 32, 64 vs. ideal rakamlardaki güreşçi sayısıyla direk eleme sistemi ile 
yapılır.(yenilen güreşçi elenir.) eğer bir sıklette güreşçi sayısı ideal rakamlarda değil ise,bu 
rakamlara ulaşmak için ön eleme müsabakaları yapılır.Eşlemeler tartı sırasında çekilen kura sırasına 
göre yapılır. Ön eleme müsabakaları en büyük numaralardan (Alttan yukarıya doğru ) başlayarak 
eşlenir.  
 Örnek: Bir sıklette 20 güreşçi var ise bu sıkleti ön eleme müsabakasıyla 16 ideal sayısına 
indirmemiz gerekmektedir. 13-14, 15-16, 17-18 ve 19-20 numaralı güreşçileri güreştirilerek güreşçi 
sayısı16 ya indirilir. Bundan sonra müsabakalar tek eleme sistemi ile devam eder. Müsabakalar 1/8, 
(Sekize indirme) çeyrek final,yarıfinal ve final müsabakaları olarak yapılırlar. 
 Eğer bir sıklette üç güreşçi var ise bir no’lu güreşçi ile iki no’lu güreşçi müsabaka yaparlar. 
Yenilen güreşçi üçüncü olur.Galip güreşçi ile üç no’lu güreşçi final müsabakası yaparlar. 
 Not:Bir güreşçi sadece bir sıklette güreşebilir. 
 
Madde 17 
 
Sıkletlerde Klasman (Sıralama): 
Final müsabakasını kazanan güreşçi birinci kaybeden güreşçi ikinci olur. Yarıfinal müsabakalarında 
finalistlere yenilen sporcular üçüncü, (iki kişi)çeyrek finalde finalistlere yenilen sporcular beşinci (iki 
kişi),çeyrek finalde yenilen diğer iki sporcu yedinci olurlar. 
 
Madde 18 
 
Müsabakalardan elenme ve klasman 
 a- Yenilen güreşçi elenir. 
 b-Müsabakaya çıkmayan güreşçi elenir sıralamaya giremez 
 c-Centilmenliğe uymayan davranışlarda bulunan, hile yapan, anlaşmalı güreş yapan veya 
bilerek vahşice davranışta bulunan güreşçiler anında hakemlerin kararı ile diskalifiye edilirler. Bu 
güreşçiler sıralamaya giremezler. 
 d- Eğer iki güreşçi birden centilmenliğe aykırı hareketten dolayı diskalifiye edilirse, 
sıralamaya giremezler bir sonraki turda eşleme değişmez rakipleri hükmen galip sayılır. 
 e- Eğer final müsabakasında finalistlerden birisi centilmenliğe aykırı hareketlerden dolayı 
diskalifiye edilirse diskalifiye edilen güreşçiye yarı final müsabakasında yenilenerek üçüncü olan 
güreşçi ikinci olur. Diskalifiye olan güreşçiye çeyrek finalde yenilen güreşçi ise üçüncü olur. 

              f-Eğer iki finalist final müsabakası sırasında ikisi birlikte centilmenliğe aykırı hareketlerden 
dolayı diskalifiye olurlar ise üçüncü olan güreşçiler final müsabakası yaparlar. Yenen güreşçi birinci 
yenilen güreşçi ikinci olur. Beşinciler ise üçüncü olurlar. Yedinciler ise beşinci olurlar.  

 
     

Madde 19 

Sakatlık ve Tedavi Süresi: 

Müsabaka esnasında sakatlanan güreşçi için beş dakika tedavi süresi verilir. Bu süre 5 dakikayı 

geçerse güreşçi yenik sayılır. Müsabaka sırasında pırpıtı yırtılan güreşçiye 5 dakika süre verilir. 

5dakika içinde gelmez ise hükmen yenik sayılır ve sıralamaya giremez. 

 

Madde 20 

Anlaşmalı Güreş, 

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

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

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

ödül ve yolluk alamazlar. 

 



Madde 21 

Güreşçilerin Kıyafetleri, 

Güreşçiler pırpıt 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 giymek yasaktır. karakucak güreşlerinde kispet giyilemez. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sair Hükümler 

MALİ 

KONULAR 

Madde 22  

 

Ödül ve Mali Konular, 

a) Türkiye Şampiyonasında görevli hakemlerin ve federasyon görevlilerinin harcırahları 

Güreş Federasyonu tarafından  ödenecektir. 

b) Sporcuların  ödülleri Güreş Federasyonu  tarafından ödenecektir, ayrıca organizasyon ve 

sponsorlar tarafından dereceye giren sporculara özel ödüller verilecektir. 

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 verilecektir. Tüm İller 

müsabakalara İl müdürlüğü onaylı liste ile istedikleri kadar güreşçi ile iştirak 

edebileceklerdir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

Madde 23  

Tertip Komitesince Alınacak Önlemler 

 

Müsabakanın tertip komitesini; Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı ve müsabakanın 

yapılacağı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından oluşturacaktır. 

 

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 24 

Bu talimatta olmayan konularda Türkiye Güreş Federasyonu Karakucak Yönetmeliği 

hükümleri geçerlidir. 

 



 

Madde 25 

 Bu organizasyonları Türkiye Güreş Federasyonu yürütür. Bu Talimat 

11 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girer. 

 

16 HAZİRAN 2019 OSMANGAZİ/BURSA U23 KARAKUCAK   TÜRKİYE  ŞAMPIYONASI   

                                                      ÖDÜL TABLOSU                  

SIKLETİ 1.Sporcunun 

   Ödülü 
I. 2.Sporcunun  

II.   Ödülü 

3.Sporcunun 

   Ödülü 

3.Sporcunun 

 Ödülü 

SIKLETLERE 

GÖRE PARA 

ÖDÜLÜ 

(50-55)kg 800.-TL 600.-TL 300.-TL 300.-TL 2.000.-TL 

60 kg 800.-TL 600.-TL 300.-TL 300.-TL 2.000.-TL 

65kg 800.-TL 600.-TL 300.-TL 300.-TL 2.000.-TL 

70kg 800.-TL 600.-TL 300.-TL 300.-TL 2.000.-TL 

75kg 800.-TL 600.-TL 300.-TL 300.-TL 2.000.-TL 

80kg 900.-TL 700.-TL 400.-TL 400.-TL 2.400.-TL 

90kg 1.200.-TL 1.000.-TL 600.-TL 600.-TL 3.400.-TL 

(90-130)kg 1.500.-TL 1.200.-TL 750.-TL 750.-TL 4.200.-TL 

 GENEL TOPLAM PARA ÖDÜLÜ:                                                                           20.000.-TL             

 

 

 

 

Tüm idareci, Antrenör, Sporcu ve hakemlere başarılar dilerim. 

 

 

 

Musa AYDIN 

 

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 


