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TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU 2019 YILI   

BÜYÜK  BAYANLAR  

GÜREŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI TALİMATI 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Ortak Hükümler: 
Teknik Toplantı, Program, Lisans,Kura,Tartı,Tolerans ve Yaş : 
a-Müsabakaların teknik toplantıları ve kura çekimleri müsabaka tarihinden bir gün 
önce saat 16:00-17:00 arasında yapılacaktır.  
b- Tartı kura çekiminden bir gün sonra saat 08.30-09:30 arasında yapılacaktır. 
c-Tartı sırasında tüm sporcular; 2019 yılı vizeli lisansları ile birlikte nüfus cüzdanı, 
ehliyet, pasaport, askeri kimlik kartı veya polis kimlik kartı göstermek zorundadırlar. 
Tahrifatlı olan lisans ve kimlik kartları kabul edilmeyecektir, şampiyonaya 
alınmayacaktır.  
e-)Müsabakalara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar katılamazlar.(T.C. 
Vatandaşlığına mürcaat eden oturumu olup, lisans çıkartanlarda Türkiye 
Şampiyonalarına katılamazlar.  
f-)Bu müsabakalara 19-35 yaş (1984-2000) direk 18 yaş (2001) doğumlular doktor raporu ile 
katılacaktır.Sporcular doktor raporunu ibraz etmek zorundadırlar.Raporunu ibraz edemeyen 
sporcular tartıya alınmazlar. 
g-Müsabakalar UWW kurallarına göre yapılacaktır. 
 
Büyük Bayanlar müsabaka sıkletleri: 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 Kğ. (10 sıklet) 
şeklindedir. 

Büyük Bayanlar :Türkiye Şampiyonası 08-09 OCAK 2019 tarihleri arasında Yalova da 
yapılacaktır. 
 

Teknik toplantı ve kura çekimi tartı ve müsabaka günleri: 

 

Not:Katılım sayısına göre müsabaka saatleri Federasyonumuzca değiştirilebilir.    
                                             

Müsabakalar:  
a-Federasyon gerekli gördüğünde, müsabaka programı ve bu talimatta belirtilen hususlarda 
değişiklikliler yapabilir. 

BÜYÜK BAYANLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 2019 
08-09 OCAK 2019 YALOVA 

PROGRAM 

  PAZARTESİ             
07 OCAK 2018 

15:30 - 16:00 
16:00 - 16:30 

Teknik  toplantı  
Kura: 50-55-59-65-72 kg. 

 

  SALI            
08 OCAK 2018 

08:30 - 09:00 Tartı: 50-55-59-65-72-Kg tolerans 1 kg. 

 
10:00 - 19:00 

50-55-59-65-72 kg. 

Eleme yarı final repesaj ve final müsabakaları  

 
 ÇARŞAMBA           

09 OCAK 2018 

08:30 - 09.00 Tartı: 53-57-62-68-76 kg. tolerans 1 kg. 

 
10:00 -15:00 

53-57-62-68-76 kg.  

Eleme yarı final repesaj ve final müsabakaları  
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b-Elemeler dahil tüm turlarda müsabaka öncesi yapılacak anonslarda sporcu ismi ile birlikte 
bağlı olduğu İl ve Kulüp adı mutlaka söylenecektir. Bu nedenle İl Müdürlüklerinden alınacak 
resmi yazılarda sporcuların kulüpleri mutlaka belirtilecektir. Tartıda görevli hakemler 
sporcuların kulüplerini tartı cetveline yazacaktır. Sekretarya hakemleri fikstür 
düzenlemelerine bu hususa dikkat edeceklerdir. 
c-Müsabakalar sırasında sporcuların köşesinde bir antrenör bulunacaktır, 30 sn arada diğer 
antrenör veya masör köşeye yardım için gelebilirler ve 2019 yılı vizeli Antrenörlük kartı 
zorunludur. 
d-Müsabakalar sırasında hakem kararlarına itiraz UWW  kuralları çerçevesinde yapılacaktır. 
hakem kararlarına itiraz amacıyla mindere çıkan veya minder amiri masasına gelen antrenör, 
idareci veya masöre sarı kart ikinci kez ihlalinde ise kırmızı kart gösterilecektir. Sarı kart alan 
kişilerin kulüplerine veya bağlı bulundukları kurumlara uyarı yazısı yazılacaktır. Kırmızı kart 
alan kişilerin müsabaka alanına girişi yasaklanıp disiplin kuruluna sevk edilecek, klasmandan 
çıkartılacak ve harcırahı ödenmeyecektir. 
e-Tüm sporcular şampiyona süresince Ata Sporu'na yakışır şekilde hareket edeceklerdir. 
Aksi tutum ve davranışlarda (görevli olmadığı halde salon içinde bulunmak, salon içerisinde 
uygun olmayan yerlerde kıyafet değiştirmek vb.) bulunanlar hakkında gereken cezai işlem 
yapılacaktır. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 

Mali Konular: 
a- Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından görevlendirilecek temsilci, hakem, gözlemci ve 
teknik idari görevlilerinın yolluk ve harcırahları,ile hakemlerin seans ücreti  karşılanacaktır. 
b-Müsabakalarda:-Türkiye şampiyonalarında ilk 10 dereceyi giren sporculara,  
c- Müsabakalara: -1-5 sporcu ile katılan illerin 1 idareci veya 1 antrenörüne, 
-  6-10   sporcu ile katılan illerin 1 idareci ve 1 antrenörüne, 
-  11-15 sporcu ile katılan illerin 1 idareci ve 2 antrenörüne, 
-  16-20 sporcu ile katılan illerin 1 idareci ve 3 antrenörüne, 
-  21-30 sporcu ile katılan illerin 1 idareci ve 4 antrenörüne, 
-  31-40 sporcu ile katılan illerin 1 idareci ve 5 antrenörüne, 
-  41 ve üzeri sporcu ile katılan illerin 1 idareci ve 6 antrenörüne 
yol ücretleri ile müsabaka gün sayısına göre yol ve  harcırahları karşılanacaktır. 
d-İl Müdürlükleri müsabakaların düzenli ve eksiksiz yapılması için Türkiye Şampiyonalarında 
15 personel, bu personelin görev yaptıkları günler için seans olarak ücretleri  harcırahları 
karşılanacaktır.Görev yapmayan kişilere herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 
e)Türkiye şampiyonalarına Federasyonca belirlenen kontenjan kadar sporcu,idareci,antrenör 
katılabilecektir.Sporcu, idareci ve antrenörler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 
imkânları ile müsabakalara katılabilirler. Ayrıca kulüp imkânları veya kendi imkânları ile 
müsabakalara katılabilirler. Sporcu,İdareci ve Antrenörlerin harcırah 

alabilmeleri için İl Müdürlüklerinden alınacak tasdikli listede isimleri bulunması ve  C 
maddesindeki şartlara uyması zorundadır.) 
 
Ödüller: 
a-Büyük Bayanlar Türkiye Şampiyonasında 1-2-3-3 dereceleri alan sporculara madalya 
verilecektir. 
b-Tüm Türkiye Şampiyonalarında, seçilen en centilmen ve en teknik güreşçiye madalya 
verilecektir. 
c-Büyük Bayanlar Türkiye Şampiyonasında ilk 3 (üç) takıma kupa verilecektir.Bu 
değerlendirme kulüpler arasında olacak, takım tasnifi için kulüplerin sporcularının 
sıkletlerinde aldıkları en iyi derece değerlendirilerek ilk 3 (üç) takım belirlenecektir. Bir sıklette 
bir kulüpten 1'den fazla güreşçi dereceye girdiğinde (ilk 10) en iyi derece dikkate alınacak 
diğer kulüp sporcuları için klasmanda kaydırma yapılmayacaktır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 
 

Tertip Komitesince Alınacak Önlemler: 
 
Müsabakaların düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülüp sonuçlandırılmasından 
doğrudan İl Müdürlükleri sorumlu olduklarından; 
a-İçişleri Bakanlığının spor müsabakalarının güvenliği ile ilgili 138 nolu genelgesi 
çerçevesinde gerekli Emniyet tedbirlerini alacaklardır. 
b-Sakatlık ve acil durumlarda müdahale etmek üzere salonda bir ambulans ile yeteri 
kadar doktor ve sağlık görevlisi bulundurulacaktır. 
c-Türkiye Şampiyonalarında UWW onaylı minderler kullanılacaktır.  
d-Her minder için bir elektronik skorboard, tartılar için ayarları yapılmış en az üç adet 
elektronik kantar temin edeceklerdir. 
e-Şampiyonanın yapıldığı İl Müdürlüğünce: sekretarya işleri için 1 adet bilgisayar lazer 
yazıcılı 1 adet fotokopi makinesi temin edilecektir. 
 
 
 

Hüküm Bulunmayan Haller: 
Bu talimatta yer almayan konular, hakkında karar verme yetkisi, Güreş Federasyonu 
Başkanlığına aittir. 
 

Yürürlülük :  
Bu Talimat Federasyon Başkanlığı makamınca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 
 

 
 

. . . / . . . /2019 
 

 
MUSA AYDIN 

Güreş Federasyonu Başkanı 
 


