
TüRKİYE GüREŞ FEDERASYONU
vAĞLI GüREş vrüsıseKA rıı,iıı,ı-q.rr

BlRINCı BOLLiM
Amaç, Kapsam, Dıyanak ve Tanımlar

Anıaç
Madde lı l )Bu Talimatın amacı, geleneksel olarak yapılan yağh güreş müsabakalarının

düzenlenmesi ve tescili ile bu müsabakaların kural ve usullere uygun olarak yönetimi

konusunda Tiirkiye Giireş Federasyonunca uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam
ırahae z-( ı ) Bu Talimat, Tiiırkiye Giireş Federasyonunca ülke diizeyinde veya uluslararası

seviyede diizenlenecek olan tiim yağlı giireş organizasyonlanndaki görw, y!|k_i ve

sorumlulukları, teknik oyun, müsabaka ve ödüllerle, bunlara ait usul ve esaslarr belirleyen

htikümleri kapsar.

Dal,ınak
Madde 3_ ( l )Bu Tatimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri kanununun Ek 9 uncu

maddesi,19.07.z0l2 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Bağımsız_ Spor

r"J"r*yorıu.rnrn Çahşma Usul ve Esaslan Hakkında Yönetmelik ile 01.10.2014 tarihli ve

29136 sayıh Resmi Gazetede yaylmlanarak yiirürlüğe giren Tiirkiye Güreş Federasyonu Ana

Statüsü'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- (1) Bu Talimatta geçen,

BakanlıkGençlik ve Spor Bakanlığını
k; Llll tlM dLl ii l, Ilr u S |,cn M uüdcG po

Federasyon; Türkiye Güreş Federasyonunu,
kiri naaS lard naraS dal1 Ook şl1 c uk rIl lar !,F derac o eVrd tötlıooK Sy

et kIlr tlm ull endH kemit kk u şeven ıy

ğl kcHa l1)erkezMun aY [ıGedF f:]curl, k c reşGKllı rıtll u üreş syoHakez ke yeM r
ağ| Ilr tl Ilnetın uKYurugure ş

ğiti ağ| tl 1,1e E m urtlKeT kn k u,u cKn] ru ğukn k Ee üreşcT
başpeh 1,1all ırl uStalarnIlnanerde LlbK ru u u oB ge

ölgc ğu ced kI]ull eİ1 se|, erd aso d tl Ş yıeY tk yom llusrSo uB
Organizasyon Kurulu: Ulusal ve Ulus üsabakalarının yapılmasını sağlayan

o

lararası yağlı güreş m

lZaS on kurulunu.
gı rgütünLlk tii orb ılr e [l-ı]]eB rtj eşm ş

baş oall Ll l] Llk rtlh l]a ard şutln l,() pe

Bu.,n r" yuy,r,; (kitle iletişiıı araçları, kitlesel medya), günlük dilde radyo, televizyon , gazete, dergi

larını,azılı basın oibi elektronik v
oJr: ikbunn sal]o unrb or d tl yollde oar an ğlll I]do eı]lk a hrl l1 lgusanll1iln kt tüülSa

ll I'lru erlnırl1dd o mdı,ı,ıad nlc ıtardakna uka o karak tlde SSoo raka

Müdürü; Gençlik ve Spor lMüdürünü.
tldLlrtl nS ı, MecG k e u.uM ud ru çırç poçc

l Temsilcisi; Türkiye Güreş Federasyonu I ltemsilcisini.

Ağa nc klll I'l S1 e1,1ul]Il cıllan hao za () ıl ş yeIlecc kDiiZen rgan sy

I

Hizmetleri Genel

Hakcm Gözlemcisi;
Kurulunu.

yürütme kurulu:

Ustalar
bölgede

ınil letlernesco;

Kurulu; Eski lu,

IrerSanat,



('ııgır; l'tiıl,ı,ıiıl,.

\ıııiıkıız ,,].ıı.ık ] ı ti .,:t

[)ar ul ıc /_ıı ı.n:tcı.
}lıha|li ()rgı n iııs
Iliriııci sınıl'( ) rga ııiz;ısı rı ıı liı r; pı lııı ıır,caııizısı ııılırı.
( it.lr ntksr.l Orgıı n izısr on lıı ı.;

lı l"r,.Ilıı ıııırı. Şenlik ıc l)iiİiiıı ()
iinlr.rd( \ apl'an

ifadc cder.

iriıt,i nöı-t ıı
}tüsabakılırla iıgiıi ılükıimıer

Yeıki belgesi
Mıdde. 5-( l )Fcdeı asl onılılı rcrlri iıelgcıi itlnı:]k )ııı,lı ilc kaıııu kurulıışları. helı.,dileler.muhıarlar. aos\al anıaÇlı ılcrnckIcı. s.ıı.ljkılır. ktırulıış rıl Jöniinıü kuılaına ktıı.ııiıcleri.İ'estiraller düzenlcren ıenip komııel.ri hıı Iılim;ıı htiİıiİıılcri ç.rç"t".ırJ.- v.eİ,' ,ru.,müsabakaısı düzcnleı,chjlir. Si.ıısi pani \c \an (|ruıınıa, tngl, gur"ş n,i.tot oka,düzcnleyemczlcr.
(2) İl Llüdürlerİ kaııılı İlc [:c,,icı,rısı ı,ı.ııt ı.ıl (iıiıiiıııla hultınıı.iık .ı etki hclgcsı ıaiep edcn birden
ÇOk liizel kiŞinin orı:ınizıs\()ı1 \iıl)ıı];t\it ııılıl, ı,iııııı,s; lı;ıliıı.lu huı.: i:ıı..lı,,ı İ.,irini te.cih \c lespiıeF§d!,rds\on 1,clkili,.iir. (icc( j]ı.irc)iç].iıe \!..İi..,, li;i,cııı kıırtı!ıı kırarı ıc l]cJcras\(tntIı] izni
ılt, i cıki ı erilir.
a)Ge|eneksel- birinci sınıl'ıc nıı|ıiılli giircş içın ,ı) üı:tcııiıı liıı,. nıüsahaka turihiııdcn en az l5gün önce il vc ilÇe llüdtırliik lcrinc rapılır. Il nliirltırlıikicri gıiı.i.işlcrini de r.klcnıck surcti\.lc btımüracaaılan. organ izasr-ontın .rıpılıcağı ıırilıtcn en x2 |(l gün öncc gerekli eırak ile birlikıcfrederasyona ıeslim ederlcr. ..lksi halde (!rrani7as_\.c»ı ı apıinıaz. t{erkez Hakenı Kurulugelcncksel organiZasıonları ıı ın ıırihlerini lı..üirl*m"İ içiıİ ıİcr r.ıl :ıralık ,1,,nd, ıuplan,. ',"ocak avl iÇcrisinde ilgili organiz:]s\ ()n kuruILınciı }:gderıs.ı ııııtlan ıeıki heIgelcn ul,n,r
b)'[arih.i KırkPıııar Yağlı (i(ircşlcrı iıtızir.ın re.rı ıcııııııuz arIarıııtla dtizenlçnir. BeleclireBaşkanlıgınca ıespit ddilcn ıııii\iılukJ tiıri|ır l....lcrırr.,ntııı izni ilc ııliIik n,tnlo,n, 

'.İ"*l
alınaralı kesinlik kazanır. Kırk;ıııııır g(ircşIcrıııın üaüııiıİciığı ıarih]erıle liirkilc't!ı. hiçbir _vağlıgüreş organi:ıasl onuna },etki tıclgcsi r erilnıez
c). Ba}'ram. Şenlik vc düğiin giiıcşleri içiıı <liizcnlcnccck gürcş nı tisabakalarında tıağlıbulunduklan gençlik \e s})(|ı' il nıtidiirliik lcrini.len izin 

"lİrımı.r, 
\e t!ı1 rün önceden

Federas1"ona tıilgi Vcrilnıı'si _geıekiı. l]u ıiiı,cşlcrdc ai:ıl:l ıcşinıi r* l.ıilcı saııjı .r apılınıaz.Mcrkcz hakeııı L(|ıııİtesi. htilgç *tırıı,-ı]u.ıı rc :i ıcııısilci:i kıriırjjllç *jar.,k' hukan-,
görev lcndimıelcrİn i 1aparlar. (icı.ck !(iııilıııcıı lıiılinilc ücılijrasr oırdaıı giizlcınci göncİeriIir.
d)AY'nı ıarihte. alnı ilde birden litzla gı"lcnckscl ı.ııganizısr ıına izin rı.rilnıcz. Birinci sınıl,re
mah8lli güreŞlerdc al'nı ildı.' it.\ nı ıariht(, birt|en t'İzlı ı:tircş organizas\On nıüracaatı 0lursakaışılıklı ıaahhüı alınarak 1,eıki hı.,lgcsi verilir.
(3)Yeüi tıelgesi ınüracaatı .ı,apılırken.lığlı gi.ireş tırgaırizas;,oı-ıları n<la peh!ivanlar içiukonulaı Para ödiiIlcri ıı_ıplaıııı csas a|ııııİrak 

-suı?ıi 
iİe bu İoplaınııı ça5,i l,cderısı onBaŞkanlığı'nın uvgun g<ireceii [ıııık;ı hesahıııı ıııırılır_ l'iırihi Kırkpınar <; u..şl.rinı.;n' İ,

bedc| alınınaz. YatırlIaıı 1ıaraıa.ıiı h:ınkıı nııkhu,, ıiırtııi rcrki hclgcsi ıaIep *rr,., 
"kin,la 

ibr,
edilıncsi z«ırunludur. .\ncak: ıııırılun ıııiLı:ır pehlıııılcrııı iir| tıIiurinalcn kcsilnıcz.

(4) Fedcrasyon her 1'ı| ınalııılJi.. lıirinci sınıl. gelenclsçl. bal-ı.anı - şen|ik ı.e.düğün_
gürcşlcrinin ödüllerini il nıüdtirltiklcriııe bililirilir.
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(5} Yclki bclgcsi ıalchindc [ıııltıııiııı lır iışağıdaki lıcigclcri rcrnıek zoruı,ıtladır.
a) İl NJtıdiırlüğii izin hclgcsi l3 ıd,..ı ı

b} 
'raahhüınanıe 

( ] adeı i
c) Ödül çizclgcsi (j adeı i
dl Banka nıakhııztı (_j it(l(t l

e) Yun ılışında 1apılıc:ık t,ılaıı rı!lı giireş organizas\ ()nlarInda. vönı",tiın kurulunun her tıl
belir|cleceği ıı,ıiLtarda piıra l"cderı§\ ()ı]uıı iIgili hcsıbına ıaıırrlır.

( )rgın izısı tın çı:şiılt,ri
}tıddt 6-
(l)}Iıhılli urgıniı:ısr,ınlıı, \ ıi ışcii:iıı,ic rıılıiI111,1 1ıl-gglli7;ısrııııIıı,,.]ır.
(2}l}irinti sıııfıırgınizısııınlır l ı, ,.ı! l rı] ırılıksız Jüzı-nlcııeıı
(lrgıl,ıi./.ıs\()t]lıI(lJ.(ırüi!:]i.,,.i\\1,1] |.(]:]]il(,\i::i]; i.l]ch; iizcrine lcıcı,ii ıçkııik rc ckunoıııik
İııkınlııı,ın !,]]!\ j,.ıl (ı,:]).ı:i ,:i]ık.ı:; .,l:ı_iı.,i. \]eıicz Il.iIcııı Kuı,ı.ılıı kıırarı ilc Lıiriııci sınıi
. ı|._iL!]i.,.l\\ \ lI] r l:l l,r., j:.,., -,: :], :

(.ıl(;elcnOk§tl orgiıııizırr ıınlır :j ıl ,ız : i ıi |lı;ı]lk.j/ tiıizcııleııeıı !)rgiılriliı§ü t]ıriitIilıI
( )rJ]iıllillt\\ ()nı ] rıi:lı,lı reıill,ııi; ıı., lııılııci .ıı1!l rJ],!:l|ıi./.ıi}ü,ıı ol;ıı,ık iziıı ı,"ı,iIir_
(')nceki iıllaı, kılı|ııııııı çıı|. ,,lJııı:ıi ıiiı,cşl,-,ı.ic l,ıiilıı:tl,Jki \1llK (ilcl,:ri. b(ilge sıııunılııları.
1ı11111j7;15ılıııJııı,ı .itızcıtIırçıı [ııı,ılı,;l.ıı :l; :i,:-iı;iiı,,.,ı gıiı,cşlcıiıı ] ıiiıı olarak rapılınısı
\ıil.!ü) l],

(J) l}ırrını 1tnliL ıt diiğiin giirc,,lcı,i: ]j.ı,.:-ıit: ,. J .::i_],i!r]jü,J. rııl,ııiıtıı.,ıi:anizısruıtlır,.lIr

i'q (ıc i ıriiı.a']ı
\ ığlı (iüreş Kıııı rd iııı ıtirii. Irurullır r e (iürcş }lcl,danı

\ ıglı giire; ktııırtliııııliirii r ç ktırııll:ıı,
\lıdtlt -- (||ii,,,,ı,lLııırı,,:jLii.. ı e ...,ı 1i .], ,...ı]:._].]r: :ı'.j\a];

a) \'ağlı (jtircş Ktııııciiııılı iı|i
b) \'ağlı Güreş \'üriiınıc Kurıılıı
c) 'l'cknik ıc F-ğitiııı Kurııltı
d) lVtcrkez Hakcnı K urıılu
e) Ciözlenıciler Kurulu
f) Oııur Kuruitı
$) tsiılge S\)rı.llı] l[ıiıüı
h) L:sıalar Kuruiu

(2)Yağlı güreş koortiinıtörü r,c kurııllardı r cr alacak til,clcrıle aşağıdıki niıeliklcr aıanır:
a) Türkile Cunıhuril,eıi \ aıandeşı olıılak.
b) En az lise veva dcngi ııkul ınçu ııııtı tılıııiık. ı\ıClı gilrcş )apnrış ii}clcrdc bu şarl arannıız)
c) Ilakeııı kökeııli olınaınııkla lıiıliktç \iü!lı güreüt. uuı,ın rıllar çeşiıli konularda 1,önetici.

]trcn(i!, \,ç sporç[ı ,ılııık lıizıııcı ((ı))iş. \ağlı giiı,cş kınıutır,unuı saı,ılıp. kabul görüyor
rı l ıı,ıa.lt .

d} Disiplin Ktırulıı ıırılinçliııı ccz;ı t;ıliıı,;ıtlaı,ı ıiı uiiı,c ] r ıl vcr,ı dalıa fazla sürc i[ç

cczitlıüıdırılnıan,]ış tılı»a}ı.



ı.l ) ].. .:

;],İ'İ:,l'İ:]},],;]l;'llİ,l,:;,llil,i;ll;lIl},.;i ,iı,ıı]|] ıi\1(\ ,ıı.ııı ıçc,riıiı.ie \,,,iı)cıjıır kıırıııu iJc
lı.; Oltişiın 5(}1,1lıllilı, lııkkııı.1.1 ,.,,., '., 

,:
c) Kı,ndisinc rcrilcıı 1eıki ;;,.:,.. ,;,,j,| ;' ,. 

. 
,..;,.,,.''' ' ^lı:"iıjllıl.ı 'tıjl:ıı

(.|) l ıığlı güreş ı ürüınıc kııruluııun giirtı r e r cıkiltriı) \'a_ğJı salı(.I ile iigiJieıı;1,,. - ai\e(i(ı},',,.ı',, 
'.,..'.,l,.r,',, 

.

b) salıa ,,rsuııjzai.,tı,, \()itıjı;jü]\ıı. ..,ü,.;,;,,; 
'i,;;;;.;.;;;j, 

] 
']"':]'.ll |']'ııli] 

litIllljılJiıjı :ıı.,.,ır
rapılnı;rsıııtllııl \()r[ıl))ltl ki)llCl lı\ı ('r!:ilnı7A\_\(ııııııl ı.lıhiı .l(izcıı]i
c) ()reanizas_ı,ıııi,,rı,ı g.,ıı.] ıılı|ık:1 ı1; r;ıııı ıı:.ıcı.:ligc iı\ıtıiı }ckjlJç .jüzrniçıııııcsini .ı!]anııLıegerekli lcdhirlcri ılnıak ıcrei ı.;ı.iiilii .J..,r,,_,r,,.l],,,,,,.İ,lu i,,,;,,,,,,,.,l,,,,d) f]clırlcncıı ııı11111;jllil;i. ,,l,,,,, J,.r.,.,.],,.,,, ,.| .i,,..'.",ıcrijcn.ıcıkilcıi Ltıll.ın,ııı k:;il..r,i:: 

.-.ıIi|,'.ı\\t,:ij.ı::ii.i.ı l c(l(ü..!\\(ı:] .t.jıı)iı
e) \ JpilJt) (|ı!Jtli,/it\\ ()l]J;l ;.lı]I,,j\., j :i r.,l.: .|.. -,,.,l) 5ı|ıı orı:;ıııİziıs\ ()ı)i.tr.ıı)| k
tırganizas_vİniarı;l,,İ;;;,;;";,,;"]:İ,l' ;;l:]:İİ :l]';,i,,;'.i:]',", 

hii]gç,iç1,]ç iıgiıi sııııı çııışnııJiırı ıc

(S) Bölge sorunıtulı rı;
a) l'iirkirc gcnclinı!c lç \ı'ı;ı'i'ıi.iı, \]"jcıı:,ı. iiı. 'ılıı:ııı.ı:.ı. K.ıı,ıı.lcııı;. ıılııı,ik iizçıç lı.,t hii]ıe
HİİT,l,:,'r',',',:,'İ;,l]n:ll:|llj,'"'','","" '""i;""'i,,,',].,i,, ,,,,,,,i,,ı.,ı: ııii.csıcriıı .,,gn,,j,,g,,,]1
b) F}c'lirlenın 5ılrtt'lllt'lt]k .ıl.ııı,; .j,,z..ııJ..ııı..:; ..iı(lj :llru} (,ı!tiılıi./ils\iıni,trlIlJıı leJ(.r:]5\,l|)riiııclinı Ltırıılu ıtlıııı rçrilcıı \eIkiJ(.rı k,,ıj,;,;,;;, i;;;;:,,i,;. " 

('ıgiın|,/ils\iınl,trıııJıı l e,l,.,ı

il,§§İ;:]'i,Jj]l[:l':],,İli"", 
tilı.ılll1(jijı] .,,,,,,,1.'i,.,.iii siiııilıııcsi lıtılıılijc hıijıçiır içiıl

(6) İlölgc srırıımlıılarının .ı ctki ı c rııruııılıılııLlarııa) Sı'ıruııı luIul lı(i]ıcıiıı.je
jşı:*llii.ll"il;';]]}l: ,i lİ]; ,;]i"; i,:İll;1; ,,. l:;;l,:l,,,]i]li];"::ill,,jİ'u,':jl]lli
b) Sorumluluk hö|gcsinilc Jisipliıı ktıı.tılıııııı ı(ı k cdilcıı :iş|enılerini ıalıp eı,İcr 

.. *""l'll" 
^LIl 

(|ltlli'l }g\ t\ Cdllell SPtırCıılar ı,e hakemlı..rle ilgiii ccza

İ],,!İ]*:XUİ:;l1İlj:i:]|j,,l:,ll;],ll,jl"" 
t(,\uı)ı]ııı rçrıeı, rc ıtircş uı;ın iic i|giıi tıinı

d) Btilselerinde _ı,apılnıa_ran giiı-eşle,rJc ilgili rıpor hızırları;ı. ilti|ı kurunı ıe kuruluşIarla
İİir^y::.:l!:",ü:p,lTr.] için gerclli r,,l,İ,,,rİrj,,,'. 

"n,,,,,*,.e, sonımluluk bölgesinde o_rganizasr.tınlır lçin İl.rr", Hakenı kurulu ile kotırdinedcbulunarak hakeın alamasını sagÜnıak,

( 7)Mcrkcz Hakcıır K u rıı lu;

İ}jİ.J,:::;İİ!',|]"\'",,"''"' Ktırıı]ı; 1,ııııl :ıJıııı .iııi:ı.ıe .ı|. kı;ıııiıı ı.ı.ı;ı.ııı.ıiıı;ıı.jı. eıı ıu ı. ,_.ıı

b' \lH,' ü-reIeı-i, -ı;ı3lı gıiı'c;halcııii!: ı.,1ııııı; iuic ]ı.ık;ıı; jı ı: ınc lııtiıı.ı iiLsclnıişhiık!'ınlcıdcn. ()ürt,ş l c<Jcr;ısr o,,u ü'ı,,-şıi,,,',.,,,i .',,,. ri.j'.').],]i,,," \.ijncıiııı Ktır|ıltt (,na\.ı ilç

(i_ıe alıııal,ıilir 1 .''
ll lİli \ e

t,).t'ir,1,Ie,,d*" hiı,iııiıı -liil,C,11|ç1] iı\llll)üil.I lı.ıliıırl,,. .ır;]ı \;)1,1i.ı]]ju,.(,l)i l\iId}Yıı!Iıgiircş()r.ı:;ı|ıi,/iı\\,,Iıliıiı|ı.i.ıı,,;..r,.,..,..,l 
;:.,;.,,,:. ,, ...r,,. .ıeL'ziı|ındırılı.tıiılJrı içiıı _ı..ıckl: i.ieııı-i.ı; .'.,1..,, 

' -
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(8) Teknik ve ilğitim Kııruluı
Yağlı güreş tı-,knikleri bclirleıımesi r c spıırcu|ırın. tırganizası,tınlann ve hakenı eğilinı
l'aaliyetleriııin 1,üıüıtilcbilnıcsi için,.ılıışıuruIan [ı.ırulduı.
ı) Yağlı güreş ilc ilgili en ız 7 ii,ı cdcn ,,ltışuı. l,cJcrasron Y<ineıim Kurulu taratından aıanır
tı) t;Iusal vL. uluslararası rıglı giireş ııııisıb.ıkal:ırı ııı n 1apılnıası konusunda },önelim kuruluna
rapor suniır-
c) Gerckli giiriitnıcsi duruıııunda ıckııik vc cğiıitn kuıuluna 1cterli sal,ıda 1,ardımcı aianır.
d) Belirlenen sorunıluluk ılaııı Jüzeıılcı-ıcıı r e!lı uürcş (ır!iıtı izas},onlıırıırda Fedcras},on adtna
verilcn 1cıkileri kullanan k işilerdir.

(9) Cözlı:mcilcr Ku rulu
.ı)\ı!iıgiiıı,; l,]i!k(,:]] üa,./i.ı]:.,:]ıı ].ı,;,,'ı ..:ı, ,:ı,,.,. ıı.ıi,.,ııılıiİ \iüİı]]ı) \J l-:ıal hakeııılİğİ r.lnı
crnıiş l..ı;ilcı.ı!,.t5ı]](iitıı iiJe ı.ıt,.,,:,, .\ı i;.,l]|], ı,ı,ıIıı,ıı l.ır.ılııiJ.ııü ıılıııır, Ktırııl cn az 7 kİŞİrlcıı

t,lı:şıır. lJir [}aşk.ııı hır L}ıılkıııi rci:lı .(!,];ii KiıI.ı|]iı :lgili iJıri iilcıııIer Kıırııl Başkını ic
Ktıru] lı.ıt^ıI'] \aillI i _ i : i ü ] l ü ı ( 

j 
; l i l ı , l i.. i : 

, i. !., i]l|,, Jj|' l

b) )-ıglı Gilı,cş iııkcııı ı.ıiı,,leıiıçı.ı .,t,i,iııı/.ı.ı iıııiııı iırastı]!liı lı:ıkcnılik ktırtııııtııııııı
dt'ılellcııtııcsİııİ sağlır. IlıLcııı !iiz]tııırilcr Ltiı,ı.ıIüı üiıü,iıllı,ı(li.tt].ilaı]tr.

(l0) llııkcnı giizlcnı tirin iıı giircr ı c 1tıkilcrı:
ı) \,1,.,1tiııı r c kıı]ç lııktııilcrj iı,ıiilı:.i:ı 1ili_ı\)r itilll1lı[.
b)(iiircıli hakcııılcriıı tıliııı;ıı;ı giiı,c kılık ıe Lırııli,ılı.,riıi .]cııetlcn,]ck.

C) lJ()\ :i\lrı!,ılı 5ıı,iıtlılJ;ü ll;ıi.tlılIu:,l .i.,:;ul'::lıc]*,,],l..li,i]cıc'i. ;ikircılul'ı lcJcrıırr.ılı lcııı!il(iii
ılç i,,,,ııJiıı.t:rt,ıı iı.lii:ıde t.,lıı,r j 

. l i : \ : : | : ; ı 
, 

: . l . ] : ; . ,.l,-i..:::.,l,.

tl) \{üsubakadı tııtıılııı lıııkçııı |ıiiziııııei:i ııı]tıIlıI ıı]ıı1 icJcrJ\\ (,|]i,ı İlclilıııcsini sığlınıak

(ll)OnurKurulu:
ı)()ııııı Kııriılu. (iıııe> le.jei.ıır,,t]i] \ llil.ililli I]ij:i,ciirlçJisıilıçlı:ıi'lct) tılulıır.

h) lııilıi Kırk.lıııitı !üııe}]eriIt!l( iı;1. |ılı1 11111j.1 i. ı,].ıiı r.,r.ı !:tıı,ıl.,r salıİhİ tılıııı üıclıtİrıınltırılın alııııı.
e) ı )ıı.ıı Kı,ıtılt, i':.,I,,^,,j.]i,,.." .ı,,] .:

( l1) l]sıalar Kurulu;
Usıalardan oluşan kişilcri ıcnısil cdüJr.

ı) \'ağlı güreş ile ilgili eıı a/ ? iiüedçıı ıılıı;ııı, l]ctlcrısıon \'(iıcıİı,üı Kurulu larafından alzuıır.

b) Bölgeierdc bı,ılunan Başpeh Iivanlarııı , \nıreııijrlcrin i ıeınsilcn oluşaıı kişilerden oluşur.

c) Saha içerisinde u},gtın göriilnıesi dtırunııında kcııdiltırinç, bclirlenen bir yer ayrılır.
ıl) [isıalar Kurulunuıı gijı,er lendinııe_si 

'l cknik r ç l:!iıinı Kurulu taıalindan görcvlcndiriIir.
e) Yağ|ı güreş ovıııı \,c kurılliırıırııı lclcnck|erine uı r:un der anı eınıesini sagJamak.

Q Yağh güreşin bin yıllık gelı-,ncği t)laıl l '5ı.-ı ı ı, çırık ilişkisini dı-ıaııı cınıesini sağlamak.
g) N,|üsabaka anında dtşartdıin kcntii spL)ı.tılartnın \d se\ircilerinin nıe:y-dana girmesini

iinlcnıck.

(21Tenısilciııin gairü\ \c )etkilcri aşagıd:ıılıı-:
ıı) Organizas),onun aııtııcıniı u} gtın biI şcliildc 1ürüıülnıesıni sığlaınak.
b) ()rgınizasvonlırııı tııliıı-ıiıı;ı ııı gtııılıığtıııu sığlııııık.



C) ( )11111j71,-1ull iıl,ısıl)(i.ı l]ljr.İ.i!].l :-]a,-.. i,(,l..lli,;,. ,; .:kr.,i.]ıLiliı.ı ı.l;ıtıı, c.lcrckl]cı:lcrıır tııı \'iilı(lIl:] kt,j,:.ı;::., ., :..,.,
d) ( )rgaııizarr.lıı lıııııitcsl r c nliı,.ıiıllk.tr;ı giııçl {ı.ııJıl.ilılli) lıııltııı:ılı hlkc,ııı ı c Jiicı !ij|.eı iilciilc gcrtkli ktıoı'iiiııcıi riıüliıül).ı[, 

"ü"!ıı1|.,i;|\\,ııt|ıı (ı) ]\ i')(.LjlJc ı!,t.!-t,L l(ş ı}] c\ i it-iı: ı.:çı...kliijnlenılcriıı .ılınııı:ı.ıııı .ııi l.ıııı.ı,..
e) ()r{anizasvtın siılüiisını k{)ı]üf(ıl atü).]ei, ııırsıı çLsilIikiçı.ııı ıiJcıılıııçsiııi sıı_llıııııL rç Jıırıııntıl-ciJcrasr olı \'(iııcıinı Ktırıllıııı., l'ıiJiı'ıııe[ , h:r s,,ıırıL; \lj(lit il\ı]1 ek.ikliklcr gi!rü|iirsc reıkiiıt|ucsi r erilnıcr cçck ıir, ı

ıl tcmsilcisi
}lıdde 9-(t) İl ıclıısilciİcı ı lcı.jcr.ıırtıı; \,,ıicııııı Kıırıılıı ıekiil'i lJak.tıılıı.:ın oı]i]l ı ilL. iıliınır.iırnı zaıılanda trrgınizısrtııl !.ıı:.:1j1.,1,,',, ı;ı[-ıii iiıcrj t,lırııl ı:i]rcr \,"prr, ııg,,nira.,,,,,kı'ı!11|lÇ:i ilc l'ııt'l''lillc Iı:ıliıı..le ':t.Il'lz.ı,,,,ı j.ıı,ı:, :.,l,,ı,rı iı,lkıiı,,ı"ri,r. ,,,,u,,,, ,,Irİnkdüzenlenınçsini sailıır.

}'ağ|ı güreş ığası
,\İaddel0 - (I )\'ıı!iı ı[iı't'Ş ,'lı.:.ı:ıi".ı,,,(ü|ı] ılı!ııı] ııı:ı.l.i ,i...ı..iç:iıa]üıi \!. I]ıiüıı.\i ]ıııııilıı::ııı.ııı leııcıı j, i. ı{cı.,.li;

(2);\İajık scçiıı,ıi r ;11ı1|1ş1 ;

a).\ğa|ık açık iırtlıı,t]it u)tı]iiı)c ı.:iirc ııi(|ıü\ jl( \iiıii||
b) tsaş güreşlcriıı linılinileıı iiı]ec \iıpıiır
c).,\çık arttırnıa siizlti <ilarık Jt)t)!)ıl.ı r;l;ı1]11
d) :\çık ırllırnıaJa !'ı] \iik.'§ck bcı.iclj .,ertıı i,tı .,,ıiı..ıkı ı ıi;ıı tiirc; ;ıgıı.ı .,itır
e) .\g:l ('rgJni./ii5\()l) k ( ı l l ) i I(.\ l l I l l] |.ıi,;1 111çt,.1,,
1) ,\gJIll iicrt.ıi ı§:ılık scşiılıi .,,11 1ç,.1j:.İı\:.,l. ...ıı;.:l .cçü:l,|: .ı._,.t ;i-, ,,;,_,.;;117;1.r,ı1: k,,ı::lı,.,.lilraslıldı \xpıliıı1 ıı;ılılıiitnlitııı:ı c ı_,ir., i,.]cılli

C aıgır
}laddc ll- (l)\ıığlı gtircş (ı|_git;]j./iıı\ u11]:tı.ııı(i,ı \I]()I.Itlııt.| ııi,diııı cclcn kişitlir. ()zeI kııalctgilcrlcr. Sınav iIc lisıns ıcriljr Y jz,,i.j (r]ıi]:ı\,ı]ı (iı./rıı. ı j r!iıJıiı.ı,,.ı , ın lıı,.lıı g(,r".', , rp,;;;;'( )rıaı,ıizısı ıınlıırti;ı Lıılc l-ıışlıııLıı:i:ii,.. l.;ıı;ı ,,i.,',.,].. -,,r* }.ı;..ıii.ıı.

(2)('azgı r olıbilıı]c }Jrıl:iiı
n) l airki\ c ('unılıuı,ir cıı \ Jti.ıı](!iı)], ]i].]1.ıi\.

b,1 L'azgırlık \a|)tııa.\a n.ıani lıir r[ic|ıı ııı.ı.ıısı l,rılıınııı.ıııııık
c) Düzenlcnen cazgır kursları ııJa L.ıı;ırı l : ııl ııı;ı},.
ı|) Faıl ıilreşçi olnıanıık. i:aıl gıiı'eş,,;ilcr çıızı:iı lisınsı tılııL,ıiiirlcr. .ı,lciık liiIen cazııriık\apatllit./lar, ıktil'giircli hır:ıkrılıııı rıı11111 1lj|1.11 ;ıu:ıı ,,|ıirık.*i',", ..,,1,',,l.iİ,,İ;,.."-" 

--'.
c) Aiır hapis ıcıa I 1ıldın liızl;ı :iire li l:ııpı. ı., i., . i]u k;z,ırııe ı i-.ir l.iilJcıı .i,,i:ır1 1.,"nlr."r.,.,ılc htı lunnıaınıL.

(_j}Cazgırın görcvlr-ri r c srıruıııl ııLları

l| .C,r.e:r. 
pehlİvanları bo1.Iarıııa gi)re manilcı, s(iı |c1(1.1 se} iıüi}.e takdinı eder.

b) Hiçbir zaman haysi;-eı kırıcı r e ş,.,reı'zed..Icr iİ-i mahil cııı,, nıaniler sör.le-renıez,
ı.| r1 q91.{yınaa sivasi panilcrin rcklaııı 1up,,,.r,,,, inıl*in l.çrnıcz.
d.) Tarihi Kırkpınar güreşleri lıaı.iç. .ı,ıglİ gİlr.o ,"1r.,,.,r.rc ü:clc,t] si\asi lişilL,r ı.ın\iıniaı.ınt
t l'aıli adı. millel\,ekiIi. il ı.e i|çc lr,,şk,İ,llİ,rı İl,, , İru,r. .l"r.'
0|Yiığlt güreŞ ıı'ıtisahakalırı ııiı prııttıkııl ıııiıııl'iri ıılıı.ıl iıcicn lıcılic,, k;ırşı laırırııı1 acak ı ı rSadece gürcŞ ağası \c KırkPınır ığısı kar:ılınıiılııı l)igcr ııis:ıljılcı rerlcrine çturdukıan
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§()nru iınons edilecekıir ı l:}elcdiı e Başkanı, Kaymakam, Milletvekili, Bakanlar, Bakan
yardlmcllarl hariç)
f)8aş pehlivanların kıl ra çekimIerinde hakeııı r,e görevlilerin anons ediImemesi ( ilk tur
güreşlerinde Bakan, Bakan Yardımcısı. Milletvekili, Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı anons

edilebilir)

8}Güreşçilerin takdim edilmesi anında sadece güreşçi ve sponsor firma ismi söylenecektir.
h)Başpehlivanlar|n boy sahmı arasında başka anons Vapılmayacaktı r.

i) Caz8,rlar boy salımında iki den fazla mani soylemeyecektir.
j)Yağlı gtircş ıııc.r,.lın iır.iıı c;lcnıc.ieıı \(ü|1|.ı lı.iti;\.tl]j.ırı rc sc1 ireileı'e kule haşhakenıinin
dircktitlcrinc ulıırık geı,ckli Jtı_r tırtıl:ırı rıpıı,
k)Rcsim saııp hiç bir şekilde bahşiş rç 1.ırlı ılaııııv. lcsp.il edilcnlere kırmızı hart ile
ce7alandı rılarak ] lratia ıı,ıeıı cezası reı,ilir. ('ızgır. l'etJı:ras1 tın un beIirle.*-eceği tblklorik
kıl,afeıleri giycı.
l}Bölgc tcmsilcisiniıı. }1crkcz l{akcııı KtıruIııı)ı,ıı] \c)a ku|e hakcnılerİnin talitnaılafl
doğrulıusunda anonsIırını rııpar. Prı.ııt,ıktıl .iı;ınıiaki karşılanralarda sadece aııons y'apılır.

tiürcşluı dçııııı ,;dcrkcıı ,.iar ul r ç zıırııılır ı,ıı,,ıütıkıılıic Jıiıil gcIunlcri karşılanıaıa gideıncz.
m)['nvanı huirııınrıran ıporculııı ıc ıırisıiiılcrı unrııı reıerek anuns \ ıpama},acağı gibi
kulübü re spdnsoı,tı hıricintle haşkiı hiı tııı\itı](|ı çllcıcıııc,ı. []ıı kurallarıı ul nıal"an|ar Dİsİplin

Kuruluna scık ediliı \,ccc/ıısı biıiııccrc kı.j.ır giircr rcıilıııcz.
nrCazgır F ederasl tıııtlın lisaııs alnıak z,"ı,tınılarlı r. Lisaıısı rıiınal'anlara görev verilınez,

Federaslonca açılacak cazgırlık kursunı Lııılıp ıcorik vc ul,gulaıııa sınaı'larıııda başarılı

olanlar cazgır olurlar.
ıı) Alımış beş (65 ) \'irşını t|t,liltırın e iızgırlır lıırılıi K.ırLpıııaı, güreşle rinıiı.' görev yapamaz|ar.

."\ncak diğcr güreşlcıdc 1ıl ıçiıı.lei.i pçıl(ıfı])iı|ı§].tIı Joğı,ıılı usuııda. 1sağlık durum belgesi

sunulnıasırla) hcr JclasınJı ] ı ı],,iıın iı1 (,]ılü.tiı]Jk 1i7ç,;! giiıcr ..ürı.'lerİ l"cdcrlsYon YÖnctİnl

Kuruİıı laraljndan l 1ıl uzııılııılıır Sıircı r;ıiıılııliıleı
p} Tırihi Kırkpınar 1ığlı gİ.ircşlcri için e.ızilır ııııliısı l:edeıasşonu \c l:dime Beledile
L}aşkanlığı ilc krıtrrd i nı:l i olııak 1,apı l ı r.

({)Cazgır lisaıısları: ('azgır lisansları Gtircş I]cdcrasl cııı.ı tarafİndan verilir. Yıl İçerİsinde

Gürcş [edcras},«ııııı ıarailndın r izc cdilir.

{5)('ızgır lisaıısının içııali: t)i.ipliıı Kı,ırıılrınçıı. iiııııırın ipıali için gerekli işlı-'ınler yaPılarak

onaıa sunulur. l:edcras1,on Yiitıcıinı Ktıruiıi ıırıllııden c!'za kurııluna sevk cdilen ı'e ceııaları

kcsinleşen cazgırların cçz:ı ı(ircsincc lis:ıııılıırı ııkılı ıiınır, Bu süre btır'unca cezall cazgırlar
görer 1apamazlar.

(6) j\şağıJak1 hal lcriic eızıJıı, l i \;iıls]ı[ı ilıııl c..li l ıı,
a) ('J./ürır olı[ıilnıc şitı,lli.ıfııı(iıı] l,ıiı,iııi }.ır l,cıııı.,.
lı} \1ıı.,crcl_.iz ııliırık ii1, tlil.ı e.ız.-ıı]ık :iiri,r iıı,., !]clı]ıü!]ic\i.
c) \'iiz kızırııeı. t,ııııI kı ııaı iı.ıı cleı ]ıı,.,jç i,r,].:ı iı]l.ı...

tl) Kı.ıtiı ürlirrirL tiüı,ıı!;ı./]üg.ı _ııi,,ııı l,ıiıI,tji..(,ll( I..ıItıı,irı]ıı:.ı.ıı,ıııı.li:il'ıiiıı [ııı'ıılııllull kıriıı'ı iic

lc:rıil d\lılıl]csi.
c) llakikaıe u\ı]]J}aıı r_tl)ılr ı:ııl7iı]ı cııiğ: reı.ı 5-ızlctli!i 1.ı,.l;ı ııral)ıııtlıııı ıııoddi r-cl'a ınaııcr ı

n]r-ntiat t€miı1 eıllğiııiıı ıcsüriı cJi lııı.,si hıi iıı.ic.
$ Icşkilıl menstıpIıı,ı ıIcrlııiıu l'ı;,iııı1 re \.ı\iıı \ılliı\l:|,ııçiııııı]aı,,la bulunıııak_
g) C('lit k u!'ullıı'ın..lıııı l,,ir ııi rerıı Jılıı lıızlı ı:ıii:ıttı:ı].ıılıırtiiın tı]cıı \c\ıt hık nıahrunıilcıi
e ezısı ı]ıııak '"'--_,...

h) \!ıı hıpis rcııt hi: r ıl.]ııı l:ı,ıl.ı liıı;ıı. 1.1 .l.ı iiız k;uıı,:gı i.ir llıltİcıı ılı,lırı hıpİt ccZıSı İlt'

hİiküııı l ü bı.ıl unııılrııı.ıi.
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Dır,ulcu vc ıurnııct |iı1 aii,ıltrı
I,1ıtlde l2_ (l) (icl,_,nılk,cl, i_,j:,iııe ı ,ııııi \! ]),],ıi],ıi;: ,:iiı,r,;ieı,i,, j,ııcı]ıı] §,lcı](l,c] l"jil"ıiL
kıvılttleıi csıstır, l]ıı kırııİ,_,ıl.ı,ıiı .itlJıı \ı\:1i!,il!,:-ııi(lçıı ;t\ıı ı(iıli!]üiı])!i( i,lııııı,ıııı Jikkıl

edilir,

I lusıl ve ulu§larır:ı§ı ü)rgııııi7xrı t)ıl liuıııltı
}taılıtt 1-1 - (l) }':ıiİı ıiiı.'; .lı:ı.,ııiııı:1]|,,, ı\,;:] i,"j::,,,,ı""ıı,İ,t:ı \ cli,İ ltclgt:İ itlıı']]| ü\lJı],

nrahalli nriilki ınıirc l-ıil.iirıııı.]ı l.ıı]rııliııı ıılzei i..ı;liııe,_,cıl llz hc; üa)kı)idc!r Ylıilı (iıırcş

()rgınizasroıı Kıırulıı ,.ıltışııı \':iıI: ;iiı,;; !üIj.|I]ırlJ\\ırıı i, t . ı 
, 

ı : 1 i ı ı ı r ı ı i h;ı;k:ı;ı; i,tı kuı tıluı: ıçiıı,lcı;

seçilir.Bukıırııluıı.ı]tı)iılırl]nııılLiır.lilgiilıleıı.j;.li,ı.j:ız.,iııılltı..-iiıı,(()rgıııizlls\ıülı]iıIJı
pı.otok(ılJü giircşlcrlc ilgiüi t,riı9il.ı ı \Lıl]ı]ıiık ii./t,l(,\lii1}.i lıılıiı,ı cıı rılııı }çrdcı] l,Cd,Iı\\(ın

lcnısilçisin,., ,", ,,.,!-,],r.) }]il (ı!:.llr:./.:.\,,;ı].lı.].ı :ll,.; ki :.j_ll,e .lııı;ı'iıill Jcııctiıııiıı.ic Jcrlcı

prtıttıktılü csısl;.ıı,ı tır Qtılııı iı,.

iz)yığı, gırcş ıiıılı.cıi,ıılt s;ııı:ıt. Liılıilı. cııcıik \( e.iübi\iıı [ıırıı|ıı. sııilıL kurııltı rc

urİunİru..:un İıırı'll','İ' lııl]iıı:ı;:" ll,,| ı,,,,:ii|, i,,,l,ııi"",ı lJiı,i,:ıiji iiü],ı:':]ı,j:ı:ı,ııııııe:ık cıı ,ız :

kişidtn oluşıır re kcııdi ırıılııııııı.lıııı l,ıı i,ıı)'ı,ııı ,(!,(,;,](:"

(3) Ktııulların gtireı lt,ri ştıııl;ır,.lıı:
a1 Sınaı. liüitür. csıcıik rc cılthirıı hurulu:\.ı!iı giiı,cş ıle ilgilı lıeı ıiiılii ç.,iııııı

ihti1."çlunn, lcspiı ç(i(,r. l.iiiııııcI iı c!il.ı,I ı.ılııı ,,e lllıl,ıieıiıı lılıu ıllıı]ıııtırı \c ıellliI)

ediInıesini ıiı(|;ır.
b) Sağhk kirulu:SptıretılJr]]] \l)!,rlj] ,lıL,ııilillıııli,],l \|ı(ıI!Lii;| \,lI'.iı!ı]il olıır, ücdııri]crıııc

.listck-saglar. Sp,,rct,lırııı l,,eslcııııl,..l,:ıiilc il,:ii: 1.ı|ırlıı.ıl:lı,,,:ıiııi. \ 1,ıl 
ıl,ç11|1111n kııIlaıııhileeeği

iırçı"n bJlirı.r_'l),,;liııu ilı ll.-ii; ..l]ı:ı:l.,].ll .,il,.iı,iL, .:"l,::l: :rJl,cl,:l:l.-1.1: i1.1kiııı,i,ı,1,",:,eıl!,lı-ı

bilgiIcntjirir.
c1 i)rganizaslon kurulıı: ( ii]!,!-i ı]ıt\tilüi,]!!ııır. ,.it!iı ııirış!eıi;ı 111,.'1lı11,1.ı için gcıckii ,ıiıııı l-,ıı

tılinlultil [ıclirlcnıııiş "r,,ç 
." g"r"rü.iiı tl,,i..llı.l,, ,.lıju;ılleıllııı.iııi rlgl,ıııııli, (lrgıüli/ıs\,)ııJiı

giircr ı,ıpacık hı.,n n,,",ı.,,l.i,ırr'tııı. .c. ireilçriıı giiı,ıişiinii \ (, ı)Iıi,ı|]iıit:\oııtııı sclanıeııııı

ztdelcınctlcıı rahaı {(irc\ ü , , 
I 

i 
ı ı l , ı I l ı ı 

. 

, , , : .i!l,,."..,i, lçJi,irlcı,i .ılır, I}ıslıı İ'İıcl'15üıü'larlnın ij./!'l

Lılaltı ıı" işareı ıİışını"l.ııı'ııı lçıııiı: ,il,ı. :{rii]ıiirl \jIt]]] l-üı\ı|] ı,]]eı)Stı})lıtrıı]ıı çı\ ıi,ı

giinclcrini tiıilcı. 1ıglı giiı,ci (ü],l]iıı]i,/lıi\\]ı]l.ıııı]il }:iI\lıı]]Cı ,ılıır. reı,ci (ıı,glıni7llsü(lıı kıırullllrlıll

İ"n"ııar. 1cıki bı.,l_ı:eii iiiel,iıl,ilı: ,l,:,,;illı:,i:;,lı "e ",::i,l 
\r:],i,: i,t|,]],:,,tk ,ı],!iıı,]i,/it\\()ı:j,i il!llı

İnİ'şnlrlr. l ıpar, ( )rııı'ıiz,ı,\ ()t]Lıı'] ,ii,i1,1iıı ıı,lıiı,iıı j,çI1,]Jtiı]i ,iigi,ıı]],ı}, içııı k"ııııl:ıııı;

İrrıİlloru u1 ıııır ırıılıı, lıı[: k ıııJı i:eı tk I i i ;leıı ı iıri r :ıi"ıı

\tcydın komiseri
}tıtl<le ll - (l)\,1eldaıı kı,ıııi:ıı i l:ejeı],l,j] iı iıı,ıı,],ı ,ınıl'!iiIc;lcrJç _c,iıtrli kult,hıktııı

heleıi rı, urgrnir"r!,,,,, L(ııı,]Iii,.i ı . ı r ı ı ı i ı ı . ı . r i i __ ı ıçk lı ıı;: ıil.iiigt] iııııI(!, ;ikıiı, r cr ı.lıakenılı*i

t,,i"ir',,ş ha}icıııler iıriısıı,ıijiııı rcı.ı ıilı.,;,ı l.ıı.,lıııı: l,cii!ırııı:iıı,:ıIiı5ıI](li{,] ııl,iiıcrL,lc]1 ,iıınır,

\tahalli gtircşlcı.dü \atcIi L,ıiiiıi :lı,_i,.tllıı: l,,,;l]l\!l,i \ıi,ı.i:1I/!1\\\ıl] ,klılı]il,ii, 
1ır;ı|lııtiııı ,ıü;ıııır,

İİ.İ*Jun 1,,,rİıa.ri *r;ı,c, lilcriıı i,ı,tıiıııı ıj.l]ii c.i,i,,] ,,cı,]eı.ic lıııiliı)ıl]iıl,ır1!]ı, s,\!],.11l(riı)

n-r.,j,,ı,ır.,a girnıeıııciiriııi. (ırgııIı i,/i|5\ ı ) ıl Ltı1 .iıril,ıliıı .c çiiiıcnini. iiJii] tiireni lı izınctlcriııı,

,r.g",-ıiİorl o,, göreılilı-ri \e giiıcıiiık Lıırıeılcril ic ışbirtı!i 1apıııh sığlitr, Itılc

rraihakeminin tlirclıitlcriılc ı,irç iılıcIcı ıJcl. llıkcillicrlc ırııı ticl,cıi lrlıı_,
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s) Gürcş n]c\dunü. zcır,ıini çı\ ıı \t\it çinl (!li,ııı \c\ir \cri h]ıiçindc cn az j0 nı. .\ 30 nı.
ölçüstlııde olur vcetrall ip ı,tı,a ılikensiz tcllc çeı rili ılaııdır.
b) Güreş mel,danıırda sallık ekihi. aıııbtı|ans ıela bu görcv için (izel bir araç bulundurulur.
c} Yağlı gürı.,şlcr için su. 1cteri kadar zcrtiıırağı ı.crı biıkiscl sır,ı 1,ağ bulundurulur.
d) Pehlivanlar için güı,enliği sağlaıııııış. ctra1) kıpalı rn1 tınıı]a 1cri a,ı rılır.
e) (iüreş nıo!danı ranında rcra rılıınındıı.,ıLııııııı rcri sağlanıt. (ierekirse hırnıanıdan ıer
a}rt llr
$ Özelliklı-, siircşçiler için ı(izIcrini silıııek içiıı kiiç(lk ııeril bez parçaları ı.cya kağıt haı,lu
hulunduı,uluı. bezc iler giirer lcnılirilir,
g} lVlr,l,dıın hakcınlcrinin .linlennıcIcri. Jur ııl ..c zurıııcıların çılışbilnıclcri için yer a,v-nlır.

h) !!,!üsatıaka sırasıırı bekle\en pehliıanlar için rer arrılır.
i) Kule hakenıleri için gtireş ıııeldaııınıı lünıünü giirchilecekleri. nıel-daııııı bir kenarının
ortasından 1-üksck bir 1,cr ırrılır rt ,ıııılırında g(ircr li tılnıaıııı hiçbir kimse oturanıaz. kulc
cn az 2 mefe yüksekliğinde ırlur. \1iiıalıakada kı}tı göre\ lileıi re cazgır bulunur. Ses düz_eni

ıemin edilir.
j) Basın içiıı ıcr arrılır. \'ağlı giircş nriiıı[ııkalarıııııı lılıı ı,ı; ı:ılı,ip ceı\,clleri F'e derasyoı,ıdan
temin ı",dilir vc kaıılaniarııı isinıleıi rc ncıicclcri hu cctı,ellere işlenerek federasyona
gönderiliı.

D()ırl)i \( [ ıJ()ı.ı üı
Kırtılıııı r c Kıır ıl İşle ıılt,ri. 5pıırctılıı,ılı .\rının Şxrtlır.

\ ığlı (iiirtşçilcı,İçin lloı ıe Kııegııri

Kıtı!ını ve kı.v"ıl işltri
}tıdde t6 - (l )\'ağlı giircş ııı üsahakalarını kıııılaeık güruşçilcrin lisııııslı olnıaları zorunluduı.
Lisansalar her 1ıl r ize cdilir. I'cdhirli tıları,ıL ('cza Kıııııluna sçr,}.. cdilenler ıe cez-:ıl| olup
lisaıısı alıkc,ntılaıılar. ccztı siirc:i stıııı:ır;ı L;tlır hıçhir ıerde güıeşeıııı-,zler. Il 1,aşında o|an
gürcşçilcrin ıiiiliıs ctiztlaıılırının resiıııli ı ıl ıııı:ı ;ur|l ıı.
{2) (iiircşçilerin kılıt işlcnılcri. sığitk ıııııiı\cnelcri re tıor ııırııııı:
a) \'ağlı gürı.,ş nıtisabakalıırını gir.-cck giireşçilcr ı]rgaJıiı.L§}on kurulu karıt bürosuna
lisanslırını vererck ka1 ıılarını },apıiı,ırliır, GüreşçiIerin ho1, alrın,ıı organizas}-onda görevli
kulc. çı.ır,el vd nı!,}dan hakenılı.,ri ıarJlıııJiın 1apıiır, Kalıı. bo1, alrımı tespiıi vc sağlık
konırtılü ıııüsalıakalaıdaıı iki sıat i)ncesine kadaı, tatı)aııllaıılr.
b) Dokttır tarailndııı giircşırıesiııc ııani dcrtcedc cilı lıasıalığı rc hcdcnsL,l arızası ıespiı
cdilenlcr nıüş:ıbakaları lıı ı lıııı;.ızlar.
c) Bo1 alrınıı \aRın hak(,ııılcü lJrıIlııJJıı gLircşe !ı,]c\ c.çiiılL, kiırar \crİlenIer güreşlİrİlmezler,
tiakcııicr bu ıakdir hıkLıııı kullanırlüı] tııLın siiıe nrüsabakalarda haşansız olmak. aşırı
dereccde 1,ağlannıış. hanııl giirüı,ıünılti olnıık gihi kriterlcri csas a]ırlar.
d) Tarihi Kırkpınar güreşlerinılı, gtireşecck giircşçilcrin -l0 ),aşını geçnıenıiş olması gerekir.
her 1,ıl son l6 (<ın altı1 t,a kaldıkları sürı,cc JiJ }üış iistai başpehlivanlar },aşına bakılmaisızın
bir sonraki Kırlıpınar gilreşlL,riırc kadar |,ıc-r 1e rdı- bış h.r} una güreşirler. Yaş tespiıiııde gün a1

şın! ar$nmaz. 1,ıl hesabı geçcrli,,iir.
e; l'ııihi Kırkpınar haş giireşleriııde eı,ı ız lıiı,Jüjtl lııct t,l:ın spoı,.ıtılar 4i 1,aş biliminde kadar
güreşirlcr.
i) Kırl 1aşını doliiıırup (J r c, ı-; nııJilclcrinde ki ijzellikIeri taşıma),an güreşçiler 45 1,aşı
biıinıine
ı}-ıl olariı]i) kadar Kırkpıııur uürcşlcri hariç ıliğcı gtiı,cş|crdc gürcşubilirlcr.
g) yağlı Güreş sezonuı,ıda bir s|ııırcu a}nı gtin içerisinıle iki uıiisabakala kaıılamaz.
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\lüsa]ıık:ılıra kılılıc;ık \pıı|.(.ıtliır(j:ı ı riıüııtı \ırll:ır
}ladde l 7- { | ) \ tüsiıhiık.ıl;,ı.ı kııı: l.ı.,ık .ı],,J..üı J.ı::.j.ı
ıl) l I )aiıııilı,ılııı:ık ı;ır. ıiiıı ..ıı.l: .,,.,,,,,,.,,
lı) ller sptıreıı. (icllçlİi ıc Sı.ı,,ı ij \1ıi.ii.i..,ıi..iır: ı ı ı ı . ı i ; ı ı ı ] . ı ; ı reı.iicıı ,,ı;.ııjınıılı\ li,1(]aritilIIisansları ilc ııı iiıahıkı lıı.;ı işıir;ıl cııııeiı,.iiı. ' ılg"ıaıliılll l1 ı( !

c) Lisaıısı ıılıııaüan sp()rc[ı [.lı.şlliı)ıl)illilr(iil \.tI]:JIl]iıl
d) Ileriııııgİ hir neı.İ.-,ılc k:ıı;ıi:ı;ııı.ii;ıı.iı;ı ::ıeiı .,.iiiıııcı:ı:.,,,iıııık.
e) \'ığlı (iürtŞıı' hr'_l lırııııı: l.ı;'ı]ıııi i.ıI:-ııı,,];ıı:ıı.iı.iiiı]ıı.ı.l.ırı.ıııııııt.lııı \itplıı]ııt \]_]!)rçu]ııJisIalil'iıe etiiljr, .'\lı|t'crl,'iıj.ı'\])ü,ııiıi.ı]'üı]ı ...](,ı\ (l, ı.ı,li,ınıiın\].ııııüı .Ji;\lcrü]ıclçrjııi ıaıl:ıııııkiıı
s(ırunı lIlJ ııIliır

Yağlı güreşçiler için lııır rc kı ıtgl, l',
}lıddc l tl- (l)\'ı:]lı ıiiıc; or!ıxlıila:!\ t,ünlıl.ııidı geIcnekscl. biıinci sııııl. mahalli. bal,ram.

ü./cı,c Jain liiı, ıır ıLt|ııtıa ııpılıı.şcnIik. düğaın uüreşlcrı t,lıılak
(icicnck:el r c biıiııe i L)ll l .:.,',].,, .i.lı:
§{inik bır

.]

J

\lıııii, ili
il bir

l

ilj
I l] -1

il

9

l)cstc k iik
l)(,tL, , ı,'l.ı

l)ğ5ıc tik
|(ı) K lıt,r.
ll K ü 

jrl.1 lr( t\

I: ()ı,la

ıltı
l{

\,lahııili .ıı ıı lıırilı iı.,ıı lıır .ışı!:iJık i ;cl ı l,.lu .i iiz. nlcııiı.:
I \l ll] ik bir

\linil ili
_ı I ik bir bo
{ I ili
5)

6

l )cılç, iil
l)cılc I

9) K üçüL onit kilçü[ lıı.,ır.
K

ll o 11ı.

ı

lJ
\ııt: l)ı,:ii: ı,ılı [,ı,.,r rrlırıırl ıncla tıti bt,ıı a irilir.

J
l \l iıı ik
],
_ı l

{ l)çılc

lik ı c ılii tlll iiı,c cı,iııtjc l,ı, l:ır ı riı ı], i LilJc tii.ize nleııiı:
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6

7

5

Orta

()rta

ol: Bu eüreşlerde tıaş rc lıaşaltı pehlivanla rı _r,ok ise lıakenı lıeveti üsı bo1,|ara pehlivan çıkarma v
brı lıclirlenıede ilidir.

Bııı,, ı,aş, kilo tespiti r c siilg|gli
]}lıı|ılc l9 - ( l )(ıclcncks*l \ ü ]. sııi] j ()rriıııizil\\ ü)ıı !|iıc\ldrinde bt.ır ır nını

\,liııik bir
Nt in ik iki ho

(l3
lJ ( 50--60 k

l'tızk riın (l5 ll (5j__65 k
6 al lo il {6()__]0 k ( |Sdakika l)ıııın alan dcr resi
7 l)estı, k iik ]7 \'ı ( ()j--80 k

9 Desıc bü k [ıtı l9 Ya (85--l00 k { ]0dakika + I)tıan alan devrcsi
l0) Kii iik ()ıla kii iiL lı.,r

K
l]

c

ı
2

t jOdakika - l'tıan alan devrcsili

,]

{ ]0-]5 )

(l7-18 (60_85} (]&lakika

il\ rl J]t l

Ki] iik ona bof
6

8

l]ii iik oı-ıı lıo
;ı lı ı

!i

Ii{Jf,tlıkika )+ Pılan ılaı devresi

(-1}Yaşı on dokuzu (l91 geçnliş tecrühcli uüreşçilcr kiloları 70 kg alıında ise; Hakem
konıiıesinin kararı ile sadcce destr, biii,ük bıır.,Ja gürcştirilebilir.

(-l)BoY aYırlnıında gi,ircşçinin kilosu _v-aşının belirtilcn standan kilosundan 20 kiloya kadar
fazla ise bir üst bol,a. 20 kilodan dahı l'azla ise iki üsı btıl.a giireşıirilir
Güıeşçinin belirıilen kilt,ısundan l() kü] dan lızlı cksik ı".. ülnl( 1-2.'l'cşvik 1-2. Tozkopaıan
ve Al,ak boylarında bir ı|t bol,a. Dcsıc Kiiçiik. Dcstc Orıa. l.c Desıc nııj.tı boyıannaa is tg
dan liızla cksik ise bir ı|t [ıor.a giireşıirilir.

.kilosııırdan dolayı üsı bol,a çıkarılıp r,ı ho,.la derccc 1-aparak bir üst boya çıkan sporcular o
boı-un rcsnıi sporculurı tılurlar. Dcğcrlcıııl irıııcde sporcunun alı boyı ıuıan yaşı dikkatc
alınnııız. Gtircşçinin bclirtilen sıandan kiltısundan ıb kilodan fazla eksik ise'biı alt uoya
güreştirilir. ivlahalli gürcşlcrdc desıc tırta hııı tılnıaılığından bu boyun güreşçileri l8 1.aş 85
kg'a kadar dcsıc, küçük hol.a. 8-§ kg üzcri l)csıc bür.ük boya güreşıirilir.

(_]0_45 kg) dcvrcsill0dakika .l'ııın ılaır
(J0-50 kg) li dcvresil()dakika ı i)uan ılan

vik lıir bo

it

)

3
,ı

ll
l]

(.l5--55 k , li devresi{ l 0dakika + l)uan a|aıı
{) Tç}r il iki bo1, ( l0dakika + Puan alan

ı l 5dakika l'tıaıı ıılan
tlcr rcsi
devresi

ı]()dakika l'ııan ılan li dcr rcsi
lJ l)cslc tırta (l8Ya (75--90 k ) tlcr resi]()tlakikı t ptıan alan I

devresi( ]0dakika + l)uan alanll)K iik ona bti iiklı., li
li

()dakikı * l)uaıı alan dcr resi
devresi15dakika 1.. Pııaıı alanı] l] ii

l3 l};ı

k ona l,ııı Ll

Lllıı
1.1 tl l()tlıkikı l'tıan alın Ii dcvrcsi

(.l0_55) Odakika )+ Puan alan gal
5dıkika )+ Puan alan

()tlıı [ il ı pııan alan li

li

devresi
devrcsi)
devresi(j{)-(ıj

(](klalika )- Puan alan der rcsiI

(l5dakihı1* Puan alan li devresi
I devresit.l()dakika + Prıan alan

11

altı

1

|-l) M,,ik b",
| 2)'teşvik boy
t3) T"*""-*
| 
.l) Dcsıe boy _

l ı ıl-ı3r,as l

--j+ l(ı3-ı+yaş |:rc.l!ıllj
pııan alan devresi)



(5)(iiircş l:cdcrı_rı t,tıLıııtııı üıı.ı]jrçl iri,\:i-.ı|]:ıi]!j.; ..,i.:ı],ııı_
ı) ('23 r'c (ienÇltr kırtegıı riı indt: ]\-1-S.i-\., l.: ,ı.].:.ııi.ı-,.i .,i _.:r.,krır,ıı]ıııi sti!,,lc. \ııııi.:ı ıi
l)ünrıı;ııı,ılıi_rtııı;ılııııııjıi "IJı:,iıı.i ıJ §]]iı|' .,ıı .:.,,,,..l_,1
b) t2.1 rt (icnçlcr Kııcgıırisinılt: (/it-ı/- |/! i_'(]-..'i ]lı, i,l],,.].ı \c:.i.c,,r ıc (iıçk1]Iirl]]d;ı
stilı.ie...\r,rupa rc titiıııı şllıııı.ir,.,:,ı.ii.ll,;;ı..jı "i;,ı.i1.1l t,i.ıı) \ı.ı(ı!-!-|lliıL
c) İ}üı,üklcr Kııegorisindt: '-l ].il,,ıl.ı \ııı.,,:l iı ( , rCii( ürttl]] clı siiltlc .\ır1l1.ılı. I)iinrı rç
0|iınPiraı şa'ııPi}!,ü]itlırıııJı "i]irinıı. ikıı:.i ıc iiçii:ıeii" ,ılınlır !i_i-[i(ı kilııda Scrhcsı ır
(irc,ktırtııı,ıcıı siildc .\r ıupıı Şaııı;_ıir ıı111..1n.'|;ı "iiçiiııçii" ııliiıtjitr.
ü(iürcŞ l:cJerasiıııııı \'iiııcliıı'ı Kuriı]iı izııı .ı]:ıı.ık i:ı...|ır ]ıı \':ıilı ıiir,..;lı,rılu "büriik orıı"
lıır unıı ıiircşehiI irleı.
(6)(itirc; l]cdcrı:rıııııııl l;ıali.ıel;,1,,11.1111lıı.i.ı.,ı.ı .ıl.ılı.
ı) t'2.1 l'e genÇlOr kaltg(ırisindcl \)ıı (l- ı )r - : ] ı ; - ] ' i - i i ı ı i ı j, ,J ıı \tii.t.t ıt, (iI.h(,ı(jıı]i:ıı
sriltlc...\ırtıpı ıe I)iiıırll iiıü!]ü]i\()ı]iıi.ııj;](j.ı j},;l;;.l ,,i ı\il]!i" (,iİl]]_tf
b) İlÜıÜklcr kalt:glırisindc: lıj-Si_Nı, ]rl,,ı.i.l ..;,],ıç.: ... ( ;l.ck (]ı.(,rllüIl .lildc. \i ıııı.,;i
şanıpi\ (üııi.ı\ınJ:ı "l}ı rıııçi r e i k i ııç; " ı,l.ııı lııı,
C) }lülüklcr ka lt,gorisin dı:. SJ_S]_S6 i.ı],,.j.ı \iıi-.ç,.l \c ( ıl-ç,[.1,11ı;111,11 .ıildc l)i]ı;rı r,_,
()lin'lpi)ıl şanıpir t ıııı lıırı ı,ı,,iiı "I}irjii.ı. ıkıı:;i ı..,ı.,iı;.lı ,ıj.ıııi:ı"
d) BÜıÜkler katcgtırisİnde: (':-(/li kı],,.i;ı ı., ]]i- ] ]ıı iı]ı,,.i,ı \,:rl,ı,:.ı ic ( irr:h,,ıir,ıı,ııct,ı -\ı rLı!.ıı

Şllllpİlt,nalırııı.lı "ikıııci" l)ı]ı:rıı ı; ı ı ı ı lı i r , ,; ]. ı ] . ı | : ! i.j . j ' .içıiııııi" ııi;ıııi.ir ı ( iiircI l.cdcr.ı.r, ııı tr

\'ön,-'lİııı Ktırulıı iziı ı]ııı:ık k.ır.i:r].,ı\.ııiı .:i,:ı,jei.i_,}ıı;ı|ıı"tı.ı,.uııııiircşctıilirlcr
(7) (iiircş l,cdr'lil s\ ( |l) tı1] liılir c! ;ıı,,,.-:.ııllil,.ti,ı l çı, .1j.i11;

a) [liir'ükler kılcgorisindcı (-)]iıııi,ır.ıı ( ı r L i ı i l . i r t ı t . 
j 

ı r ();-.)S kiloJa \c l],i_i_]() kilt,lırJı
Scrhesl rc (irı,,kt,ırlıııı..ır siildc."l]iriııei. ii,i:lcı l e ilçiiııiil" tılııılıı
h) t}ülüklcr kıllcgıı risindc; l)iiııı;ı;.1111;.11,,,ı.ı].irıııii.ı 'lJııiııci re iliinei" tılıııIaı,.
c)llül'üklı:r kı ltgıı ris inı,| cı .\r Tıı;ı,ı :iıI]]lrI..ııI],ıl ı1,Iı]tlıı '-|]iriııçı-' tıIıııiiır ı.]() rışıııı
Jt,ltlurdııklın stıııı'ıı. (iiiıcş }cJcııı,r,,ıııı \',,11.,';,,, Kıııtılıiıı.l.ııı iziıı ılııı:ıl La_ı.lırlıı ı \'ıilı
giircşlcrJc "bış" lr( )\ tlIlli ıtiıc;chi l i1,1,,,ı.

(8)\{İ|li tıklnlı,lıl ti)ı'cşcıı \ ıc I] ıııııl'ı ;ıı:ili ,,l.ııı .i,,,,ı.rı]ıı, !.ıriiıi Kıikl,,ııııı, rc ıcIcı:cksel.
lıirinci sııııl'ıc ıııııiıılli gIircşİcı'.ie : \lcıiç., jl.ti,-,,]ı iı.tI,ıiiiıııtiıı kıir.ııı i]c li() kıı k:ıdiır i,ıiı-i]L
,,nı hii) tlk hıırı. S(ı iı r !. .lı!iıı |]5ı .ıı].l]d:, ].il., ılı ,,:,ı l 5,1,, ıııı;l ı(iı,c;ıirilei.ilir.
(9)l-:lıı:larurası l)iiı]\ii (il]Ic} ljirlııı'ııııı il \\ \\ ı .iiı,,..ıiie.iini.l}ıl1 ilkleı: ,\rrupa. I)iiıırıi re
t)lİnll:ıİr'ıl ()\Lııll;ırı.( []il ['rııİl]cr: \ı rıı1,,.ı ,,,, l)ıl;ıııı \.ıı:ıIıiııııı.tİııı,ı. (icnçlcr: ,-\r rııpı ıı,
l)ün'ıır Ş.ıınpİloılllılı lıarıe jı'ıJ.: L: ['i.,i (,i:;,.,,i \rıı.;,ı.1 ,,., l)iiııı.ı );ııııpirt,ıııilırı. ()ı,tlrılııııırı:ı.
l nircı,:ilclcr. l_ııgclliltr. \ !,1(ı.iııi.tü. \iı:ı,ı.,ı: \ ı].jızj.ır. l}:ıIkıı;ı .\rrrıçııı rç l)ıiıırı
Şanıpir ıınalırıııdık i Jeı'cccjcı' iIc.\,l] \ l i 1 i i l i 

j, i( ü, \ ı ıj i | ııjrfi l.t,r i.ciil.]tııığde (ıırrııııl.ıııııtlııü
kriler,ılaıır\ ,.lii k ııüc ı]ıı-ıırı.ızlı; .

(l0)Bıış ıc l}ışalıın.lı }Jj-ü l]j]:i] ,,e Ilıl::i ııli:,.t|.:lk,1.1 ., J[,!iı(ıi\ .,lalt ırırııçttiıt-ll] u5l]j;lfll)it
kİnı|ik karlı rı",rilir. llıkeı,ıı k ııı,ıı liıııiııı iırgrıı; _ıiirıı,ıe.j . l r ı ı ı ı ı ı ı i ı ı ı . l ı ı sılıı içcrisinJe l,ıiı, rcrc
.ılınarak ıııilsabakiılııı,ı iz]cıııcleıi ııil:ıiııı,.

ltı.Şl\( | l]()ı_ı \ı
llüsılrıkı. Kıırıı. l,.şle nıc [ ıul r ç [_rıslırı

Kura ı,c cşlcmc
\laddt 2() - (l) Ktırıt çekinıinilc ıııııııırıI.ı:ııı i'| !iiIiiılı]ıc\çııılıı[riı(iıı,] rcıı ktiredcn çtkilr,ı.,k
lıciirlcıınıcsi nıecburi(liI.
(2) I'arihi Kırkpınıır rc ıeicnckıı,I. hiriııeı tıı;ıI. ııı.ilıılli. l.iırrııiıı şcııliL ıc iliiitiıı ıiircşlcriiı,Jc
hiil,ün hırlardı ilL ıuıJa kıııiı ç.,kiıı,ı ı;l1ı1|11 :;.,,,.;.:t,.::,t il :ıjııııJı iıc ıcıı ıIlıııJa k.ılJ:.;ı

,J.2



turda dört (4) ve katlarına düşüriilür. Kırkpınar güreşlerinde ilk 64 pchlivana yolluk ödemesı
yapıldığı için salılı belirlcnıek anıacıvla gercken ıurda dördün kallanna düşürüliir. Tarihi
Kırkpınar güreşlerinde soıı l(ı'l,a kalaı-ı hcr bol,da hcr tur kura çekilir. Baş, başaltı ve büyük
cırtada her turda kuııı çekilir.
(.1)Güreş süresinin belirlcnnıesi; l'ıırihi Kırkpınar ve gelencksel. birinci sınıl ve mahalli
güreşlerde. sporcu sa!,ısl_ hava şart|arı r,e beıızı,ri dıırumlar oluşluğunda Merkez Hakem
Kurulu. Federısyon ıenısilcisi. kule başhakenıi ı ı-, nıeydan başhakemlerinin karan ile
milsabaka süresi tekrar d üz-ı,nlenir.

ıJ) Tarihi Kırkpınar güreşlcrindc bütün btl},larda "birinci. ikinci. tiçüncülei'(1.2.3.3.) olan
pehlivanlar bir üst bo1,,a çıkarılır. Antal),a l]lnıalı \'eşil Yayla Yağlı Güreşlerinde (minik
boydan. büyük ona bol,a kadar. boı,larda "hirinci. ikinci. " (1.2.) olan pehlivanlar bir üst
boyda güreşİrler. :\1"rıca gclcneksel üç günliik güreşlerde liiçaik ,,rtıı kiiçtik hıı1. küçiil ıına
lıiirrlk|ıır.,,.[,ıiiıiil.r,ı,i.:iıı,ı]:ııııı.j.ı"birinci.ikinci"(1.2.)olanlarbirüstbol,açıkanlırlar.
ı5ı Yağlı gürcş nıüsabakaiarında 1,asak|ı nıadde (dopiııg) aldığı ıespit edilen sporcular, ceza
bitimindeki 1'arihi Kırkpınar ve büıiin gtircşlerde daha (ince güreştiği boyunda güreşir.
(6}Piyasa güreşlerinılc Baş lılıl,çnjn 30 r,cl,a claha iız:jporcunun kaıılımında hakem heyetinin
kararı ile sporcularıır tanıaıııı birinci turda güreştirilebilir.
ü:} Bütün brı1,1arda ihtar. nıtisabıka stınuna kaı.iar gcçcrlidir. Ana devrede (nomıal sürede)
sonuçlaırzunal,ıın ı-ııtisabakalırda uzatn]a dcvlesiı]c (puaıı alaıı galip) devresine geçilir. Paça
bağlar henıen bağlanır. lvlüsabaka derun eıtirilir. Bu dcvrcdc ilk puanı alan sporcu hakem
tarafıııdaıı galip ilan cdilir.
l1lı Başpehlivanlık Kırkpıııar Giircşlı-,ı,indc ilk tur galiplcri A - Mağlupları B - Gurubu olarak
belirlcnir. Müsabakalarda lıir tur .\-B gurrıbu tılarak kura çektirilir. İkinci ıunan itibaren
kamıa kura çekilir. I'ilasa giirı,şlı,rindc Kırkpıııara kaıılnıayan güreşçiler B gurubunda yer
alır.
(9}Hakenı kon-ıitesi 1,arı linalde ı,e çcrrck linaldc ul,gun görürse Tarihi Kırkpınar ve
geleneksel ile birinci sınıf giircşlcrtlc karşılıklı kı,ıra çeknıc ),elkisine sahiptir.
ü l())Tünı yağlı pehlivan gi.ircşlerindc varı llııaldc rakiplcrinc 1,enilen her iki güreşçi. o boyda
üçüncü (3) ilan edilir. Klasman sırılanıasıııda buna uygun olarak 4 üncülük derecesi
beliıilnıcz. Sıralaıııa l. 2. :]. j. 5 r,c (,ı şcklindı, 1,apılır.
ül lıKispetin 1,ınılmısı dı.ırı:nıunda edep 1,e rleri göriiıınıüş ise güreşçi mağIup sayılır, Edep
verleri görülnrcıniş isc kisçıct değiştiriIir ve nıüsabaka devaın eder. (Değiştirme süresi l0
dakikadır..1
(l2) Nornal vc puaırlanrıı siire içcrisindc pasil'giircş scbebiyle 3 ihtar alan güreşçi mağlup
ilan edilir.
t 1.1)Birinci ıurdan stınra lıerhangi bir sebcpten dolal,ı btıylardaki güreşçi sayısı tek numar:ıya
düşersı, birinci kura çckinrindc lrangi nı"ınıarava eş ise o nunıara tuı atlamış sayılır.
l lJiDüa önce alııran ihtarlar puanlanıa giircşinde geçe,rlidir.
(ls)Hcr tur kura çekilen bol larda s()ı1 ııtıntiıra tck kalacağı için tur atlar. (ikinci turda 4-8-16-
.]2-6.1 ve l28 gibi sai ılara ge ldiği için ıur atlavan sotı ııı.ııı,ıarada kalır başa geçmez
(l6)Sporcu sayısı jl ı,e altında isc l turda -1 un katlarına düşürülür. Daha i'azla sporcu varsa
hu rakan-ıa kadar ıan]anıa gtireştirilir Tur atlaı,an sporcular bir daha tur atlama veya beklcme
ihtimali varisc bıışa 1az.ılır.
ı l ? }I lcr iki giireşçi dc pasil' güreşirlcrsc ] ihtar alarak diskalifi1,-e edilirler.
1lltıPozis,von ııc olursı olsun güreşIcr iliiı.liiklc başlar siirc biıinıinde düdükle bitirilir. Cazgır
nomıal süreııin bitıiğini anons cttikteır s()nra düdük çalıııarak nıüsabaka durdurulw. Paça
bağlar bağlanarak puın alan ga|ip evresinc gcçilir.
( l 

() 
) Tartı: ıııüsabaka gtinii sıaı: 08.()0 ilc l ().00 saatleri arasıııda Fedcrasyonca görevlendirilen

hakenılcr taralindaır. 1,apılır. Tartı saati rc siircsi için tırganizas1,,onun programı ve katılacak
sporcu sa\,lsı dikkatc alıırır. llakcmlcr Jışındı 1apılın tartıIar gcçersizdir.
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İarlı sıılİne \clİşai))c\arı -:ıiıe .çııı: ;1;11t.li.;1|..;...1 ;ı]:;ıı:ı.ı,.],ir ıııiıı;çiler Ii]rlı\.i şOai,,.,.,t,liıı.ıııl,ı çIk.tI. I.ılli1.1:) ]1(l -j., j!:.,-:.. .. i...:.:.i:.:\:..,,.,:.; ..^.., l.,,'.j.,:'..,,,.l.";.,,r,ı,l
hcigc.i ıl,,ı,ıtzı ./ü ırtıIı ltı(lıı ı

}lü(ün bo\lxr. bclirlcılclı .iiı'i.ic r.ı .jıı Lıi]ç ı,ıı:ı eiıı:: ı:l|ııitıı sıh.ırı ıeiip isiıı.ı razçjırarel.
kUra. çcknlck /()rt|ııJ,|JIt, .\rı:t:ı l}.ı;lıç|;Iir.ıı:l.ıı.ııı .:,, 

".ç 
1.,,", lJ.llıı 1 11.1r, cctrcIc ı:inıvazdınnaları zrırıınIuduı. .\ksi ı;ıkJiıJe ıi]r.,:.lıri]ıııçıcc.,İlcrJiı._

(20)l,.ğcr 1lnıl ıııti:ıhakiı>ı \tj-.ı\ıIı\l.ı jki ı:;ı:ıjı.ı .ji k:rıı ızı ]...ııı ııı...it.ııj ile,tı,k;Ilitlr;,ıltırl.ıı.ırt.
iiÇüncti 'ıI:ııı ıiiı'c;Çilcı'.ıl';Isıı]\iiı !.:ıı,., ç.,|': ıı KLıı:ı.l.ı l.ız.ııı.ııı ..iıı.i,..-i 

"iri,ı.,, 
ji...,: 

3,,...,ç,İkİncİ ,,İtır Beşİııcİ ,.ç iı]ıiJ]j; , , i . : i ] . j . , i : . _ ı ] . ı ı 
. 

. , . : . : ı . ı ] ,,..ı:.ı:ı:
(2l)\'ıslı (iıircşlcrıJc (]rııü^ ilitrl]i.ıI: i.,..];ı,;:ııç .,ıı..ıi:ııiı.tsı l \\ \\ ül lrı:l.ııırııı (ıiircş
l]cderaslonIarı I]irlİii l ,.liizııılcıı](.](ı.i:). |]\.!ıi] ,]lıtr.ık ıısı,:ıJıı[i şcııı.ı.i:ı hclirıiİııiişıir. kırIarı
Ja bu sisıçıne ,gajrc d!.\ aın ddcf :
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122)Bclirltnen klasnı:ııı sıı:ılıınasıııJı \1ıı]I;iJıı] ıııcr,.jını gclr.cı.k bir olumsuzlulılardaldiskalilivc r-e 1asıklı ırıaJıl., kııllııııını ıcspiıiniiı..ı 
"].rrİ, 

İ,, ktasnıan listcsinden çıkarılır vcsıralanıı alıtın rukurIrı Jt,ğrıı kaldırılıı.'Klu"r-; ı;;,;si buna göre 1-eniıien belirlenir.(23) rarih.i Kırkpınar gılrcşlciin.le t"r, ı"" ı",.ı,, ,1c,ı,.,,"',rl.i"g- ılurumlarıja \,lHK kararı ilcmüsabakalardan öııcc açıklanarık nornıı|,ieıı ıriı,i ıu.ı" güreşçi bir üsı btıva çıkanlabilir.(haşlı hariç1

l'ığh güreşin günlük programı
}ladde 2l -(l)(iürc'Ş ja\lsln:ı ı:iirc bir uiiıııjc s.,n uç l.ııııcak giircşlere:,aaı l0.00.da başlanır,iki rcla iiÇ giiıı -ııPılıeaI gıiı,cşlcıc iiİ gıiıı s.iaı 

'ıj.ı.ıo,ı. 
başJtınır. Ikinci ve üçüncu güngürcşlerin başlangıç saat|eri kııla hı*cııı hireıi ııruılııJıın ilan ettilir- iki ıc-l-a üç gün;-apılangüreşlerde sıııı ııiisabakalar lırırıı karırıı,ııJı,ı kerin uir..r ,orrçıond ırı lmak üzere gerr,kliıedhirler a|ınır rc g[ircşlerııı /iııııanIn(l;ı biıırilıııçsi .ığl,,nır. iil;;;;;';.;;'*;;rşil:ka,ıı saiıı l(} ıja biıcr lck gtin|tik giirı:şlcrdc .r,,, ı': ıi'ii,"r. Ka!,ıı } apıırmayan sporculaıakılra Çekıirnıc rcıkisi kı]I., hışİııkoıı ııı,.lcJiı. (»J- durun.ı]arda ınüsabaka saaıi kuleBaşlı:,ıkenıliii ilc ,.ırı]aııizısr,,ıı konriıcsinin ilan errigi saaıte başlar. Rovlaıdaki güreşçisit.\'lslna gairc nıüsahiıkı]arın l.allııııı hr)r Lı r ç .rlralu,,,,,.İ h,rk",r, hel cİincc t 

"ıİaıan;r. 
.

Gürşlcrin başlaması rc peşrgr
Madde 22 - (l) (iürcllcr, cŞtcŞnıc lııııını liıı](i ıL taı. iü]ıırii \,rsiı nıinik ıc ıeşr,ik gtircşlcri.
1c,ksa bor g(irc.şçilerinin güreşi ilc. h:ışlır. t ıızgırli,.,,, ıl".",in" ııvnıavan vc nıerdanagclnıcrcn g(ireşçi JisLlliıiıc cJı|ır- tiiırc; ıı,....l.ııııı,,,-',],İr,., ,.,,r"rİi"İi,,'İ;;r.,i;İJr;;"l::p:ı§alıınnı bağlanıış r,lnıası rL,rckiı,. KurJ ç.iii,.,,inj"n .,,,r., g"ı"n sptırcular gürcşıiri lıııez.(2,)Yaglanatı güreŞÇi ıck sıra|ı sa{iı siihı kcı;ıırııııı ,rİ,,.ı'oırr"l aı.ııir_:İti,İ-gu'r"İrİİ.., 

", 
.,"ıuıtışıırak giircş t|uasıııı tiinlı.rlcı \c peirç\c t,ı,slail;ıı I'eşrcı. 1ağlı güreşlerin lblkIorik ı,egulencksı",l iizclliklcrinde n tıiri. iine,iııll , " , r)g*|ii,,,., hir u,gulanı.oıdır. Adabına ,c

Ş[§İ',Jl,ffiil;:';i,.:''"'o"' -rapılır ()rı:ıniz.-..İ,,,"ı,"ri,.,ı i;;"*. ; a;i p.şiJr:"rupu,,

Güreş müsabıkası r e izin sürcsi
}tadde 21-(l)Yaglı üürcş nıtisıhakılaıı ııdıı eşlcşnı,-.. ıakdinı duası ve pcşrevden sonragüreŞÇilcrin gi,ireŞ csııısında ıırıııılaıı gcıcLcııl"ı,. ıaglanıııa. su içnıe ıc henzeri iıriiraçı*için.2in stiı,csi ile g(iıcş süre|criııc <lair k]tırıl|ır,,ş,lıij,iı,"linııuıişıii: - "-"''"' ""']
(2) Kura çekildiktcn soıır eş dcgişıirilnıcz- l,ş j.g;İİi",,-ı ıiircşçi nıağlup ilan edilerı,k Cezıkuruluna scvk editir.
(3)Ciircş csııasında rıkibi izin rcı,ıııcdikçe ıc ıııcrclaı) lııkc,minin izni o|madan su. 1.ağ ve beznıaha]lin,"- gidilemcz. iziıı süresi .] Jaİik,r., ı s;ç*,,,;;, \.ag r.c Su g(irer.|iler ıarafındanreriiecekıir, Llir müsabakudı ikı se l'cıtlçıı ıazıa ..i,t hi,z'ıçin izin r.erilnıcz.({) )'ağlannıa. su iÇnıe. giiu, si.lıııc 

,\,j 
pilçı buğlılna gibi harckcıleri o1alaıııa ve dinlenııçkastırla 1,apan güıeşçile i]k ikazrla .rr,' ır.is;.;.;jj;. tekrart halinde lkinci sarı kangösıerilerek. Kırmızı kan|ı ihraç ctlilir.

Jİ|liii:ll baslınp o_vun .rapnıadaıı ] Jakika bck]crcn sı)()re u a\.ağa ka|dırılır.
lo,') afttl'ınalı rela sakaılaııaıı Pelıliranların sıilık ekitıi ıiıral-ın,]anlıual enc r]e tedayisininYapılınası. nıüsabaka dışı sürı.dir. [Ju süre İ dokiku}, g"çr.rse güreşi venik ilan edilir.llıanlınıa güreşinde isc ıı-ıüsıbaka Jışı siirc : Jrkiİ;;;.'
(7)P:ıÇa hağının koPın,ısı. kisPcıin t'ıiı: kısııının kopr,,rr, ıe dizc kadar \ııılması clurun.ılarııı«iaııır,.\dıın hilkenıi güreşi ,,lrırJurrır rc kıı]ç lıiıİcıu |ır"cıi ıırallndan sptırcunun kispetJcğişıirnıcsinc izin r çrıııcsi nı(isııbııLu ı,ş, .,ir..ıir.' ı ,,-'.i"üilrı , gcçnıcsi halindc güreşinıağlup iian edilir. Paça hağlaıııııda rakibi ıaraıinı,lı,., lrin t.-ril]rs" puçu t uğunil'*roaııı iisaaJc edilir. ı,g}g (,qğığııı,ıt
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(8)l{crhangi bir hoyda ınüsuhakınııı srıııtıçlııııııırsı ç()k uıuJ ıp ıa diğer rıkıplcrinden çtık dıha
geç tamamlandı İse ıc trıru ıcçcn giircşçİ lıiç Jiıılcnnıcden bir ijst tur nıüsabakasıııa
çağrıldığında bu sporcunuıı.liıı|cnnıcsi için Jtl dıkikaıı geçmcnıel tizere ınüsabalia ı.lışı süre
vcrilir.
(9)BoVunduruk o1'uııuııda rakihi _ı crc ı üzıikiır tın ıızınan gıirı,,şçi arkır!a g!-çınck zırrundadır.
bek leme durunıunı,le hakr.nı ı.l iitl iik ç;ı l;ır:ık ı:ii r<şçi leı i ır aı!a k;ı idı rı r.

Puanlı 1,ığh gürcş kuralları
Mıdde 2{ - (l)l'utuılı gürcşlcriic ışı!ııiıkı [ıııal];ır urıttlınır: Pııaıılı ıiireş|crdc puanlı güreş
müsahakası hakcıııin düdüğü ilc haşlır. di,kliigii ilc hiter. t}ir pııan kazandıran o1unların ıariti
aşa§da beIinilnıiştir:
(2) Güreş kuralları içerisinde hcrhaııgi tıir tır ttıtlı ııki'nini bastınp 5 ntıktasında (2 el. ] diz ve
kal'a) 3 noktasının 1crc değdiıip "otıO rakıbinin aıkıııııda gcçıili durunılarda l puan r,,.,riIir.
(3)Ralıibin arkasına geçip kılçısıtıın iiz(rin( ı)turtıuğtı /Jıı]aI] .'i ııokta şarıı ıııanmaz raiibini
dalıp indirince. önünde rela ranında ikcn riikihiıı lalçarı rcrdc ıck dirseğindr. 1ere değcliği
zaman }'iida atak gürcşçi a! ığ,ının hiriııi rakihin aı,Iısıı,ıa çık:ııırsa dirsck kırılııasa da t puan
verilir.(Bu pozis.v-oııda 9,iı6() aı,kiıra geçııı(. şant iıriiıııııaz. }

(.l)Güreş !'snastnda hcrhangİ hiı, tıı gni|;1 ıaiihinc k3.ş| k()\ ıı]ada!ı r e direnç göstermeden
gürcş alanından kaçan gürcşçirc ihıar rakıhiııc [ıiı puın ıerilir.

}'ısak o1,unlar ı,e hareketlcr
Maddc 25 - ( l )Disiplin Kurtıltıııiı :cr Li ;:cı,e iıirtıı lı.ı]!çr:
ı) Fedcrasl on larılıntlan ()rgınjıc ci]ileıı ıııtiııhık.ılır;ı.iııçı ç,dilcıı Iisınslı rağlı güırşçiler
bu orgınizasl onlara katılnııık ztır undiır!ı rllır. l cdcIı|)()ı)Lıİl J üzı.,ıılcr cccği .i!,t,ı]iı]!,r. ktınleraıs.
kurulta1, ı-b. liıııli_r,cl lc rc dır cı ,.,dilcıı sp(}rctıl:triı) gcinıcınclcri halindc mazcrcıleri
(Federasyonca kabul edilenler hariç) Disiplin Kurııltıııa scr,li cdilirler.
b)'l'arihi Kırkpıııar re tliğcr t'lrgllııi/i]s)(ınIiıü, J:ı hırıak çL,Liıııi ve iıçılı§ ıııcnsiınine. kı.ıncje
davetcdiIipıe gclnıel,en sporculaı, lıiı, hali:t _uiiruştirilnıcz,Ktıılı..je kaıılan sp()rcuların gir iınleri
sporadablna ul,guıı olnıalıdır,
c)l'arihi Kırkpıııır ve diğcr (]rılıııiıits\()ııli,tI da kıııl rıpııı-ıp kıırı çekinıinc gciıneıen
sFrcul.ırDisiplitı kuİuluna sc\ k c.li]ir.
d)İdaıtci. antrenÖr. lıak!,nı. calgır rc slıtırctıllırın l:L.d!.Iıs\ ()ndan izin ulnıadan \uniçi Y!.

},urıdışıspor müsabakalarına kaıılıııalırı r;ısaktır.ALsi harekeı edeııler Disiplin Kuruluna seı,k
edilir.
e) Gürgş organiıas\-t)nu sırıısıııdıı rıkihıııc :.,rircilc lıakcniı, itlırecileıe ıc diğer giirı,ı lilcrc
ağır lahrik re sözlii hakarcttr, t,ıtılııııaıı .,ı",tıı-çtı ııı]üı,cı]iir rc itiırcçilcı ledi.iı,li t,larak Jisiplin
kııruluna sc\k cdilir.Sırı ıc kırıı]izı kıırı gı rcki iı,;:ı,.,r ı:ı; Jiğcı- cılcın r., Jıırıınışlar ılisiplin
ıalinıııt hilkünı|crine tabidiı.

Sarı r,e kırmızı kırt cez:ıl:ırı
}taddc 26 - (l).,\şağıılı tiı\iliII] \ilsiük ı]\iilli.]ri ıı..gulıı.ııı ı*l,a lısak lıarckeılcri lapan
giireşçi siırı lırl rı"lıı kırıırızı kırılıı ecuıl;ııı.iııılıı:
(2) Sırı kırllı cezılıııı.jırılııı ]ı-ıl]cr }Jır ı]]ij|.ıl..ih.tJ.t.ilıi \.ii,l L;jr.]1 \lr(iı-.Li:!\ı]ı ııtii.;ılı.ıkı,.]:i
i!,kraI sitrI kırtı ı:crcklircıı hiı lı.ırei.eı ).ıl..iı,:,.ü ıl.]ıü.i \.ırı i.ırIı ıi;rijı,. lki sıııı kıı,i .ilıı
sporcu\ı kıırııızı kiııı !ilılcı,ilcıeL ııııis.ıl.ıi:ı.iıııı.ıtıiı| \! ] |r-tJl.ı.üi.c ile *ıııcş }a|]nlıi1.1ı] ı,]](n

çıiilir.
(3)Sarı kan ıııtulaıı-ıa:ı ueçcrlili:iııi ıırlçtç ıci iI,]i::ı ı;;ii-.ıhıkı ıçiııtlc ilcr:iııı cıtirir.
(.l) r\şa!ıdaki ı,ısıl tııtııılıırı ı.t jıırcLcl]cri iııLtı,ııin ikaz rc tırıırılırını rainıe|] \Jplın. ]srır
cdeıı spı,rcurı sırı karl ıiisıcı,ilir
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;].1İİ:H:İ:" 
sıll'l'l'lil \r'kıırı kıpııııııı ılıııiıl. lıılcnıiıı ı.].\.ırtsına rağıı.ıcn ısrarla bu harckeıe

b,; Oturak kündesindc bel tenıigi üzı.,riııc rliı.scl ilı,, Jı.ı amlı ıızl,ik yapmak.c) El ve al.ak bile,klcrini bükm.,tı.
d) Baldır paılaıan o.\,ununu u_r gulaınak.
e) Kenıaııe çeknıck.
fl. Ilakibin gözünc. kuluğıııa. htıt.ııu|ıa ı c agzına panıııık sıı|1113;.. açık ı,.lensc çekını".k.g) ('cnrberlen,ıc üzelı e liü bıır.tınduruk (ü\.uı;|ı)u ,!g,,İr,ı,rlr.
h).Rakibiııin kispeıiııi ır:ıL ıc clle çıkırnııtıı arİ,İn,rİ.-
il §jrp:, kıunağına alaklı basıiraruİ rıkibin l.r",l,,,lİrll 1,apnıak.j) Illel,dan hakenıiniıı dur vela hırak ikazını ,.,rrrlr'li1,1*nı"rıek. lıakeıırle nıünakaşa etmek, elve kol harekeıleri.vlc ikaztla bultııınıak.
k) Itakibini kasten sc. irci. 

-r ai. kızıııı r cr lı lrıcr ilanda gürcşnıckıe olan giireşiler ı.izerinesiirerck açık ıjüşürnıcı ç çiılüşnı.tk.
(5)Rır mıisahekada sırı kıırt tiirı.ıı :1ı,ıre u .ı_r ııı ıtııi:abıkar.ia ıekıar siırı kanı gcrekıiren birlıarekcr 1aParsa ikinci sarı l;iı'ıı gtit'iir, ıı; .,,r, ırn .,İru .p,,,.r1o kırınızı kfi gösteriierekınıisabakadın atıiıı re l lıaiiıı.süİe iic giircş 1upnlrıİ"- nrtıt edilir,Bir sonraki müsabali,ayae*i clnıcz. Sarı karı puaıı 

_r erinc g"ç,,,*, lrİ.'*j.,- İ,,., 
"l"" 

sp()rcu\ a .*, ,.Jl,,,.JÖfi,İtaratindan ınonsla ÇaĞrılan spıırcuLr giiı,cş ,ı",,ı,ıa İ.s jukjka'içind,,.g":ınİ..rİ 
İ"'.Jİ"tı.oir.Gelnıedi§i ıakdirdc ca-ııgır ııritıııdau -ı ı.r,i 

"rrü;İİ;rİ,; 
,,İ,,uu.ıu, 1.apılır ilk 5 daiika<.ia uyarıiırl0 dakikada sarı karı gi)sıcrilir. l5 .ilakikıdı s"ı,r..,],_;i ,"ııır..ı.' İ.,.,.,rl 

-ırn*Ş.riı"r.ı.
sPorctı diskılililc eJilir. Kazanı|nıış hıkiırı ciiııaen ıı,n'ır. Bıı durunı kulc hakcnılcri vc ku|ı..haŞhakenıi üıralılı..lııı bir rıptırIa. rızllı ,ılaı,ak ı'"J,"]r,,r. u,,u bjl«lirilir. t}u ragıra hakcın.ıüreşçi ve.yn idarcçi n iıı .ı azı | ı i ıh<lt lcİi c|.. lcıı ir.
(6)Kırnıızı kurıla cczalııı.lı ı,ı lıın hallcr: -\şığıijı ııırılaıı 

.r asaklaıı 1apan gürcşçilcrç ctirekkırmızı karı gt)sıeri!iı. Kırnıızı kan.giire,, ,p,,,İ,, ili ,,,-r',İ U, lr"ll, güreş !,apaınaz.a) Ilavala kaldırtırak 1enil diişii;dü!ti rakitıini ,,.,,i"lç, t"r" bırdtnıal.ıp. kasıeıı kalhsıüzcrinc 1ı,rc vuıııak, Bıı dıırtıındı raiık lıarckçı !riiii .ıı"u sonra tılduğıı için sonuç iIıınediliı, Gercktirdi-ğin<le bu Jırrınışlaidan öıairti g;ii;,;j,;;,t giiıcşçi nriisabaka dışı bırakılır. Bu.lurunı flnaIdc ıılursa r asık hırckcİi ı ıp.ııı ,p,ırt'ıııııııı g,,İİİ.,i. .,i clintlcn alınır.b) Itakibinc katiı. tlirsc.k r c ) uınruk r urnıal. ı,.,kaı uırı.,'rk. ,r,rn,nk
c} Rakibi paçaı,ı [ıırıkıı!ı haldc nı.-1dtn ır,,k*. i,,,i;;';k;;, na rağnıen tek kolla bol.unduruğudevanı eııinııch- .,\nciık arkı\a tcçn-ıe ıııııaçiı kasnıık ;,;i,i,ril-;.k-;.ji"'iöi.i""',"*
hovuııduruk ),asak rı.\.un ,.. harckcİ uİurıı., .l"g.:rı.,,J ııİr,",
d,1 i\4üsabaka anıt](lit \e s(ıııtıı)da seıirciie ı..".ş, .p,,r.uırga ı,akışınalaıı harekctlerdebulunıııak.
e}. [{akt,nı kararını urnıanıak. nıııı,ıl rcricı IıJriı !lı)ıııda rakibi ilc konuşmak. rakibe.hakemlcrc rı: \'öntıicilcıc ktitir ctıııck.
f) Ciddi gürcşnıenrcl. rakilıinden lıiç ztı1 gfilnlçjl,n pc\ eın]ek. rakibinin clini kaldırarıüısahadan a}rılınak. hakcmiıı ikazına rağıı,ıcıı- !ı\Jliınıı gııcşiuc dtr.anı etmck, nıüsabakanın

§;il'il'İ**' 
olnıak ı'el,a kura gı,rc,ği olarrt .şı"şı;.;ıİÇi c.şi ile hiç gii..ş .;prrd;irhry,

g) Paça kızıkıan rakibiııi üzcrinc çcknıck kıiniJı-- r c sunnadan kılçık o1unu ilc, 1.enilıııek veyaher hangi bir o1-ıınla zorluk çeknıetlun ı,enilnıck glbi şüplıei, 1,enilnıclerde.IJir urganizi,§rrln un tiın]ııülı lı)(l3 .ıaııi bç,J a) n,i,ül t uşir,-.ıg,.ından ınüsabakaıartn ıamanrtnlnhitiıııinc katlar kcndi nıiisııhakası 
"r,rr.İ,,.l,, 

,".,, .İ,ş;;;;:; kınıızı karı görcn ).a ıla farklıııedenlerlr" ijisiPlin kuruluna se'k cdiIcn gtiıeşçİlcr ,,İır"ı,,uı,u ırı.ıo,ı ihraç edilerek klasn.ıandıŞı hıralıı|ır. Klasnıan ı.,lışı bırakılan ,por.İ,lrr" İr.iiiı ... .,rlırı iidcıınıcz. ,ir".rı"r'ı,iİlır' ,#:.İddİa edcınez. ' JPvıluı'ıl "'ru"n 
. ,, 

.,

\



h) f edcras_v-on l cmsİlcİsİ. \lcı,.jaıı lıılcıııi i c luIe lü:ıl!,ıı]|. ü:\ıi)Jrüsi ıtcıicc:,inJc güıcştc şike
rapttklan ığspiı edilen g[iı,cşç ilı,,ı,.

i) Kaslen rakibine vtırmak. lc,kıne ıııııık. rakihint ıı, hakcıııc ıiikilnlıek. alılaka ar-kırı
haıekenı.. hulunnıak.
j) Sıüa içinde Yumruklaşan tc hak('tııl.rc lııkarc,ı ı:dcrck kırnıızı kart g(iren sporcu i hafia
güreşeıneZ.
k) Saha İçerİsİndc rakilıi ilL' \ tın-ıruk li.tşaıı ]ııLcnılçrç iu ralibinc kütür. hakareı ı,c saldırıda
bulunan sporcul,a kırmızI karı giisıt,rilr,rek ıeilhirli olırık disiplin ktınılrına seık cdilir.
(7)Müsabaka da ] sarı kınıın kırıııızı kırı ıiireıı sp(ırcıtı l haiiı gürcşcmez. \tüsahaka da
dirck kırnıızı kart gören gürcşçi ] hıtia uüreşenıez. Baş hoıunda hir haiia (2 sarı kantan
kırmızı kart) bir hafta ccza alan giircşçi ll|.()(i0 iirı. ] hıtia (direk kırmızı kan) cezn alan
güreşi I5.000 lira paraı,ı Fc.lerasr tııııııı hclirledigı lıesaba 1aıırıp belgeledikleri takıirde
ce7rlan kaldırılır. Saha içı"'risindc r uııırııkl;,ışııı. hakcnrlı.,rc hakarct ı-,dcn. ] hatıı ıııcn cczası
alın veya disiplin kuruiuna ser k edi|eıı haş pclılir rınlırı nı-ıru cezası tır gulaıımaz.

Yığlı güreşlerde },enik düşürnıe
Mıdde 27 - (l)\'enik Jiişnıu rırıı ıçıit Jüşnrt. ıilbe!in gökri.iziinü törmesi1,1c olur.
Rakibinin omudarının 1,ere dcğıııesi. ıuş hali )itfl degilılir.
(2)Oturnıuş vazil,ctlc al ıliiar ıçık ıt iki cl]c ıL,ı,i\ (. na\:]nJa }iı1ıar3k 9() dcrccc1 i gcçecel
şekilde dirsekleri arkava tiıığrtı kırn,ıası.
(3)Olurnıuş \,azi\gttc iince [ıir cllt pırınJı .ııpıp kcıı,.ii ç,kscniıidc diinerek ikinci cIini diğer
1,öndcn pal anda \ apnlast.
(4)lki dirscğin ) crc dcğınesi.
(5)Bir dirsek r eı e değnıişkr'n. .iiğer cliıı J cr( l].t\ ii!ıd,i } .ınnı:.|5ı.
(6)Yerdc rc al;akta gürcşirkcn rakihin ıı1 unıı ilc sınııı r ı,re dc!ıııcsi.
(7)Rakihini oı,ı,ızuna ılılı hııcıklardaıı çili clle. ka1..1ıran kişinin 1a sa! omzunda ı a sol
onızunda \c},a paçalarJiıı,] tttı!l]tı| iıc lrıre;ı[ ;ııısınJaıı hiıııJı olııı kişıniıı karın boşlıığu
ka|dıran güreşçiniıı tıııııızlarıııtlı siüga. soliı rt 1crire jaIkıı]iı ()lıIirdııı:ııiıia kalkıp üç adım

1,ürüyerek raşıması 1,a dı ır nı tltııuııllar,la cL5cliı (,tı.ıllnJ3 ]ar() Jcrcc!, Jiiııdürnıesi.
(8)A}ağını rakibiııin ötıalnc ıtmiık slırcıi\ lc !:at,(i:ııl litüı]a rıparııi, 1cnıııcsi.
(9)Paça bağının ktıpması. çiiziilnıcsi. kılchcıııiinin ç(!züln,ıesi kispctin parçalaıııııadan bir
kısmının ktıpması r,e dize liadır ı,ınıinıaıı \ !,nik \ii\ ıllıaz- Bu durrınıda ıne},dan haken'ıi
güreşi durdurur ı,e pchlirıınııı kispct dcgişıiı,nıesiııc ıziıı rerir. Bu si,irc lt) dakika.vı gcçcnıcz.
Eğer kispeı edep 1,erlcrinin gı)ıiilnıcsi şcklind( ,ı ırıılıııışsa giircşçi 1cnik sa}ılır. İhıilef]ır \e
iıirazlar halinde nıc,l tlaıı lıışhıkcnıi lıılc lıaLçııı]crir ]c hiriikıc kaıııı, ı erir.
(l0)Kündede topuk kesnıc re kıIçık:'l'()l]uğtı [c\(,ı,ı küı,]\lc aıiıııJaı] st,ııra ücnilirse lıpuk kesen

galip gclir. Kılçık atan kiindc ııtaııJan s()rırJ \.ııiliı,sc Lılçık ııan galip gelir. ;\ncak kiindc
atışında htr iki p*hlivan a_r nı aııtla 1eni[ tluıunııı düşcr isı, hu ilurrıııılardı künde alan güreşçi
galip ilan edilir.
(ttıRakibine dalan güreşçinin rakibi. 1cnik,,lurunıa tclr,ır,k ıakibini kündeJr'n. bo\ündurukla
veya herhangi bir tılunla aşırsa lıile ilk ıenik dtıruıııa kendisi gclir isc kentlisi 1,enik sal'ılır.

{1.1l\( l ıra)ı.i'\l
( cı iı li 1liiLünıler

Saha içi güreşçi, gtirer li kır ıttıltri ı e ktıllınılııı ıııılzcıncler
\1ıddc 2li _ (t )\'ığlı giiı,uşçi k;ı.,leiı ki.l,ç;,,,, Ki.l,el ıclclıekscI ,iiçülcl,iııc tı\ültıı) ()lıi.ük

.jeridcn 1ıpı|ır.Kispcı iizcı,inJe kcsici_ ııı;ıiltn..ii. cş\iüsı lırılıııııııız. 1ııçı l,:ıiı kcçc lıcıı1 t'ılııp.

.iuri.ııa} lt,ıı ıc hçıızeı,i ııııı!zeıı:clçı kııl|.ııı:l;ıiıı.ız ]ii\l\il l.(jcIit\\(,ııtııı hı]ıı]cJİ!i .j,'cliİkleı'Ju
ol nıak zorıındiıı,lı r.
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{2}Saha ktınıiseri. ıek tip cşolhıaıı ııiı nrçk ztırıın.ludır.
(3)Yağcılar vc bezcilüjr t'ştrlhan rera rijresel kıratcı gilnıek zorundadırlar. Eş<ıfmanlarında
görevlerini bclincn r-azıııın bulunıııısı şltrttır. Ancak aiı olduğu oruanizasyonuıı aıııblenıini dc
kullanabilirlcr.
(,l)( iüreşçiletin kispeıi ,.iışın,.la hiçhir gi;rcıIi girsisiııdc rcklanı içeren işaret ve 1.,azı
bu|ı,ınduranıaz. ()rgaııizasr trıı ktıınitesi lıu ııiır,liktc kıırtılu bö1,ie 1,azı bulıınduran görevliye
görci, ı,crnıez. .\ksi haldı, ilgili vönctnıcliğin cczai hükiiııleri ul.gulanır.
(S}Güreşçinin resiıı,ı saııp para ıoplaması 1asaktır.
(6)Yağlı güreş tırganizastonlarda küçük ono ktiçük bt,ıı dahil alı bt,ır,lar pırpıı gil,ebilir. \{inik
bovlar dAhil bütün ho} |iırda ıtlreşçilcr r ağlaııır.

1'eıki helgesinin gcri ılınmırsını gerekıiren haller
}tatlde 29 - {l) \'ctki hcI_ıcıi rcrilnıc,ı]]c:iıiı \c.\J ıeri ılııııııasıııı gcrektircn dı.ırunılar ile
(]rganizas\,()n 1,,apan kuruluş 1,iiıetieileri ilc ilgili hiikiinılcr aşığıda belinilmiştir.
a) Yalan vc vanılııcı ilaıı r c,rnıc,k. aliş asıııak.
b)Müsabakaların 1apıldığı ıııel,danı,la gcrckli düzen vc emniveti sağlayacak tcdbirleri
almamak.
c)İlan edilen ödül ı c 1rılluğu ıittcnıcnıek. cksik iidcnıck ı clı taksiıle ödcnıek.
d)Özel davctli güreşçilcrlc razılı ıııukuıcIu rulıııııııJan ilan. aiişlcrtlc isinılerini vc rcsinılcrini
kullanmak.
e)Cezı Kurulunca r crilc,n ıüreşn]at-ı]c cuzasını hiçc suı arak cezı almış güreşileri
gürcşıirnıck.
f)\'ağlı güreş ıöreni ve ıııcrasiırılerini } ıpıııirırılk.
g)Organizıı_s1,onun zırrun l u giderlerin i karşı laııııkıan kaçııınıak.
h)(iiireş organizısrrın lırında gtireşlu ilgiıi t,Inıaıan, izinsiz re sahıe bileı saımak. tsu hallerde
ıellıi helgesi gcri ulınır. [}u l'iiIlcıi *!!,t,çcL l.:)t iıc ı] ]cı Jisipliıı Kurııluııa sevk edildiği gibi,
ı1 rıcı }:uderusr tıı-ıcı lııık|ırı ııtlı hukuki işlcnıl,ıpıırı l ır.

Federasl on tcmsilcisi, hıkcm ödüllcr ı t görtı,li ücrctlcri
Madde 30 - (l}\'ağlı ılireş orıanizası oıı|aI,ıt]!,liı rç}iı ricı,eıi alııısııı rcıa alınmasııı
org.uizasyona katılan lıukenı rc viiııcticilcrc aşağıılıki şanlarda 1,ollukları öıdemek
zorundadır_
(2)fı.-deraslon vc \teı,Lez Haken,ı Kıırulııııuı-ı giiıcr lendirdigi rc isinılerini orıanizaslona
bildirdiği lrakçnı.tcııısilc i rc ııöı,cr lilcı,c \()l nıJsrallxrü ıc lııLcınlik ıtızminaıı ödenir.
(3) \4ahalli eüreşlcrdr r ırsır (iııce nıahılIiııdcn. rolısı en r-akın illerdr- r,eya Merkez Haliem
Kurulu ul gun gördüğü gtircşlertle diğeı biilgelı-,rJen htkcııı göre,r,lend irilir.
({)\4ahalli lıakcnılcrc sadccc hıüicnılik taıniııatı (idcnir. .\ncak ilçclerden gelen hakcnılcre
_rol ınasralj da ödeı,ıir-
(5) [:ederasl,ıınca görer iendiri|ı-,cck |]ı,dcrasr on tenısilcisi (Ciiıeş [ederas;-onu Yöneıim
Kuru|u ül,elcri. Merkez Hakenı konıitcsi tiı-ı,lçrj vç bölgc soruıııluları. Fcderasyon temsilcisi
tılarık gi)rcr )apan.) hakcııı giizlcıncisi. l- ede riısl tın görerlileri. nıel,dan komiseri.
kaııeraıııan. Onur kurıılıı iiıelcri. l.- ], §ııııl'kulc iç l. Sınıiıııt,rdaıı lrakenrlerine 1.1 kalı.2.
Sınıf' nıı,ldan hakcıılcrinc I] kııı. u.lıır hııkcıı,ılcı,c l0 kJtındaIü az trlmırınak üzcrc ödcnccek
görcr ıazn,ıiı,ıaıı biıiııci tl,:rctıedcki deı!ç,ı \lı:nıuru lıııcııalııı,ıııı: (it,lı,ncksel güreşleı, birinci
sınıi gürı",şler. n,ıalıalii gürcşlcr. bır ram. şe ıılik ı c Jiiğiin giireşleriııde ödenir. Harcırah
haricinde dcplasıııaıı görcvIiIcriııc 1,ol raici (idcniı,.
(6)llakenı ıemsilcisj ı,e diğer giireılilcrin ücrcılı.rini karşılavacak para btırdrıı düzenleııerek
hak sahiplerine iıırza kııı,şı lığıııtla iidcııınck iizure: organizasvtın kıınilesi ıarafın{Qg_ - -
|edcrasloır ıunısilcisinc ttıplu tılurak r crilir. ,/,İ, I

_\
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(7)Spı.ırculara \ r:rilcçük ii.iiil l. *.ierıı.ı tıi1 t.tı-iı ll ılrli]üı
dikkaıe alınarak orlanizus_r.tın k,ırııiıc.iİri., |,,.li, l";,l;;,''(8) Organizası tın kıınıitcsi ıitriilln(iaı]: ,.'cilli\ iıı1.
konaklanıa rcrleri ıcnı iıı etjiliı.

ü,,]liık]ır !iiıı iin cktınoInik koşulları

lııkeııı. clızg ır diger göreı lilerin\c

(9) Federas-ıon özellikle küı,ük tıovluıda, nıağ<lur,_olıın -atiı.eşçiicri kr.ırıııııak \ c organizas},.nKoıniıesine yardınıcı o|mak anıaı.ır la hcr i ıi l-arilıi'- Kırkp,nar Güreşlerinde bon,|anndaderecel,e giren güreşçilerı esas ulirıık iidiiilcıini tcspiı ctler. [{cr bol tJa ilk 8.ı., girengüreşilerin ödül|eri günün şartlrıriı'ııı giir" l'e.ler,ıs.,,n \].,,,.,in,, ı.,,n,ıu ,*oiin jun"ı.'rpiı ,*ilan edilerek. il \,ltldiirli.l k leriııc lıiltliriİiı. ll,, l,u],,ril."'",l
belgcleri iptaı ..a;ıi..-"" 

'-""'' ' ,-"- ,,_"nı\ar] orgaıı izaıörlerin güreş 1,etki
(l0) GiireŞÇİ_v-e Kırkpınar (iürcşlcıindc hıngi hıır j1 gtlreşıi isc uürcşlertJe () ho\ un ticreıi

lzinsiz müsabaka 1.apmak
Madde 3t - (l) \'L'tkiJi illııLaııılartlın.iziıı ıılıııır.ık ruıılınısı ucrekcıı nıüsabakar.ı izinsiz,r'aPanlar 'c'a vaPıtranlar rcıı h,i.ı l., tıiı ınüsılıaLur ı l,,,,,,.a",, j,rı..İ"r'ffiİJ"' ı,r,,ırnsporculıır ı,e cazgırlar disiplin kıırıılıİııı scı k ctii]iı.ler

cezai hükümler
Mıdde 32- (l )Cüıeşçiler. halıeıııJcı ı c _ı.tincİicil.ı. htı ıalinıatıaki 1,asak filIeri işlcdikleritakdirde Güreş I'ederas,ontt Disiplin kurJluı,,n ..., ı Jıı.. \.ltilki anıirlikten güreş için izinalan. lederas1,ondan düzcnlenıc 1clki hc|gcsi .ıl,,n kt,rulı|lır. Ru talimatın 1üklel.cccği bütünsorumluluklaıı kabul ctmiş sır ılır,
(2)Ha*a muhalcüt'ıi ıs, n.]dcıİi.,ile hir,:iiıı ilnccJcıı t,rgınizasrtın kurulıı ıarallndan qürcşleriPıal ı"diiıncz, Fcderasıtın ıcııısilcısi ı-e lıakcınıcr,,rs,,,;l'.;r;,;;;ü;;.; ;,;",ŞHİ,İJJ,u,",
;9.nla Serek gi)rüliirse giircŞ iieri hir ıırilııc.ıap1|1İ,,1 llzer., ıııır,ıak tutularık l:ctler.sr tınabİlqj ıeriIerck ertelcn ir,

\ l..l)i\( i u()ı_ı.ıı
§ıın l l ü kü ııı ltı.

\'ürürlüktcn kıl<tırılan mcı ıuıı
tlıddc3,]- (ı) ()5(ll]()la I,1|'i|ı;ı].]!,.,..:rti-ı]i.i]:ı:iı lii:,kjrı (iıirt: l.(]eıiı5\(t!lrı \.ıii; (Jıirc;\liisalıiık.t ]ıı]inıiıl L.ıı l,ıliııııııı: ı ııri.ı,l,ir.,.jı.ıı;e,: i,ç,.,,:,, l.,iıİ.,,'ı.,,,il*;," '' "" '"-' '

\'ürürlük
!lıdde -lJ - (!)Bu Iıiinııt. l]ıhınlıuiıı rcsıııi jıııcrııei siıcıındc ilıı;ı ilc.ı.ıirtirltilc gircr.

\'ürütme
}lııldc.15 - (I)t}u lalİııııl hiikiiııılcı.ini li];-ıjıe (iiiı.ı.; lcıJcrı:rıütl i]iışkıııı1 \ilri]ıiir.
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