
  2020 YILI (U15) 13-14-15 YAŞ KÜÇÜK YILDIZLAR SERBEST GÜREŞ 

GRUP ve TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA UYGULANACAK  

TEKNİK, İDARİ ,CEAZİ HÜKÜMLER ve TALİMAT 

 

Türkiye şampiyonalarına doğrudan katılma kriterleri ; 

a) 2020 yılında yapılacak olan Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasına 
gruplarda ilk ona (10) giren sporcular Türkiye Şampiyonasına katılabileceklerdir. 

b) 2020 yılında yapılacak olan Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Grup Şampiyonasında(ilk ona) 
girenler sporcular Greko-Romen Güreş Grup Şampiyonalarına katılamayacaklardır. 

c) İller yapacakları il seçmesi sonucunda illerine verilen sporcu kontenjan sayısı kadar grup 
şampiyonalarına katılabileceklerdir. 

d) THOM sporcuları grup müsabakalarına katılabilmeleri için lisansları hangi ilde ise o ildeki il 
seçmelerine katılmak zorundadır. İl listesinde ismi olmayan THOM sporcuları grup ve 
Türkiye Şampiyonasına alınmayacaktır.  

e) İllerinde İl seçmelerine rapor alarak katılmayan tüm sporcular Gruplara ve Türkiye 
Şampiyonasına katılamayacaktır.  

f) İller kendileri için belirlenen gruplar haricinde, diğer  gruplarda müsabakaya katılamazlar. 
g) Belirlenen kriterler dışında il seçmelerine katılamayan sporcular Grup ve Türkiye 

Şampiyonasına katılamayacaktır.  
 

Teknik Toplantı, Lisans, Kura,Tartı Sakatlık ve Tolerans; 

a) Grup müsabakalarının teknik toplantı ve tartı 16 Ocak 2020 tarihinde saat16:00-16:30  
kura çekimi ve tartı saat,17:00-17:30 arasında aynı gün yapılacaktır. 

b) Sporcunun kurasını çekecek idareci ve antrenörler mutlaka sporcunun lisansı ile kura 
çekmek zorundadırlar. 

c) Kurası çekilen sporcu tartıya gelmediği takdirde kulübü ve kendisi disiplin kuruluna sevk 
edilecektir. 

d) Türkiye Şampiyonasının teknik toplantısı 27 Şubat 2020 tarihinde saat 16:00-16:30  
kura çekimi 17:00-17:30 arasında yapılacaktır. 

e) Tartı sırasında sporcular, 2020 yılı vizeli lisansları nüfus cüzdanı veya pasaport, kimlik 
kartı göstermek zorundadırlar. Tahrifatlı olan lisans ve kimlik kartları kabul edilmeyecektir, 

f) Bir müsabaka esnasında sakatlanan sporcu müsabakaya devam edemeyip doktor raporu ile 
müsabakadan çekilmiş ise tartıya gelmeyebilir ve klasmanda yerini korur. Ancak sporcu bir 
sonraki müsabakaya devam etmek ister ise doktordan güreşebilir raporu alarak tartıya girer 
ve güreşebilir. 

g) Müsabakalarda tolerans yoktur. 
 

Şampiyonaya katılacak sporcular da aranacak şartlar 

a) Müsabakalara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar (T.C vatandaşlığına 
müracaat etmiş olup vatandaşlığı onaylanmamış olan sporcular dahil )  Türkiye 
Şampiyonalarına katılamazlar. 

b) 2020 yılı Küçük Yıldızlar Gruplar ve Türkiye şampiyonasında13-14-15 yaş 
(2005-2006-2007) doğumlu sporcular güreşebileceklerdir. 



c) Temsil edeceği kulüp adına o sezon için sözleşmesini yaparak, Sporcu Lisans, 
Tescil, Vize ve Transfer Talimatına uygun lisansı bulunmak,  

d) Herhangi bir sebeple müsabakalara girmekten men edilmemiş olmak,  
e) Kendi kulübünden başka herhangi bir kulüp adına aynı sezon içinde resmi müsabakalara 

iştirak etmemiş olmak, 
f) Müsabakalar UWW ve TGF kurallarına uygun olarak yapılacaktır.  

Mali Konular 
a) Grup müsabakalarında ilk 6’ya giren sporculara, 
b) Müsabakalara 1-5 sporcu ile katılan illerin 1 idareci veya 1 antrenörüne, 
c) Müsabakalara 6-10   sporcu ile katılan illerin 1 idareci ve 1 antrenörüne, 
d) Müsabakalara 11-15 sporcu ile katılan illerin 1 idareci ve 2 antrenörüne, 
e) Müsabakalara 16-20 sporcu ile katılan illerin 1 idareci ve 3 antrenörüne, 
f) Müsabakalara 21-30 sporcu ile katılan illerin 1 idareci ve 4 antrenörüne, 
g) Müsabakalara 31-40 sporcu ile katılan illerin 1 idareci ve 5 antrenörüne, 
h) Müsabakalara 41 ve üzeri sporcu ile katılan illerin 1 idareci ve 6 antrenörüne 

yol ücretleri ile müsabaka gün sayısına göre yol ve ikamet yevmiyeleri, harcırahları 
Organizasyonu üstlenen sponsor kurum veya Federasyon tarafından karşılanacaktır. 
Ayrıca grup müsabakalarına sporcu,idareci ve antrenörler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
imkanlarıyla müsabakalara katılabilirler. 

i) Türkiye Şampiyonasında katılmaya hak kazanan sporcuların; konaklaması yol ücreti 
(gidiş dönüş)yol yevmiyeleri ( bir gün öncesi ve sonrası) 2 yevmiye Federasyonumuz 
tarafından karşılanacaktır. Mali konulardaki b,c,d,e,f,g,h, bendlerine göre, idareci ve 
atrenörlerin; konaklaması yol ücreti (gidiş dönüş) yol yevmiyeleri (bir gün öncesi ve 
sonrası) 2 yevmiye Federasyonumuzca tarafından karşılanacaktır. İller kafile listelerini 
İl Müdürlüklerinden tasdikli olarak federasyon mutemetine vermek zorundadırlar.) . 
B,C,D,E,F,G,H maddeleri dışında kalan idareci ve antrenörler Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü imkanlarıyla veya kendi imkanlarıyla müsabakaya gelebilirler. 

j) İl Müdürlükleri müsabakaların düzenli ve eksiksiz yapılması için Grup ve Türkiye 
Şampiyonalarında 10 personel (doktor ve sağlık ekibi hariç bir doktor bir sağlık 
personeli veya 2 sağlık personeli) görevlendirilebilecek, bu personellerin görev 
yaptıkları günler için seans olarak ücretleri Organizasyonu üstlenen sponsor kurum veya 
Güreş Federasyonu tarafından karşılanacaktır. Fiilen görev yapmayan kişilere herhangi 
bir ödeme yapılmayacaktır. 

k) Grup müsabakalarına Federasyonca belirlenen kontenjan kadar sporcu, idareci, antrenör 
katılabilecektir .Kafile listelerinin İl Müdürlüklerinden tasdikli olmak zorundadır.) 

l) 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. 
 

Ödüller: 

a) Küçük Yıldızlar Serbest Türkiye Şampiyonasında, 1-2-3-3 dereceleri alan sporculara 
madalya verilecektir. 

b) Küçük Yıldızlar Serbest Türkiye Şampiyonasında, seçilen en centilmen antrenör ve en 
teknik güreşçiye madalya veya plaket verilecektir. 

c) Küçük Yıldızlar Serbest 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'denfazla güreşçi dereceye girdiğinde (ilk 10) en iyi derece 
dikkate alınacak diğer kulüp sporcuları için klasmanda kaydırma yapılmayacaktır. 

 
        TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI TAKIM  KLASMANI BELİRLEME: 

KİLO SIRALAMA PUAN KİLO SIRALAMA PUAN 
BİRİNCİ 25 YEDİNCİ 8 
İKİNCİ 20 SEKİZİNCİ 6 
ÜÇÜNCÜLER 15 DOKUZUNCU 4 
BEŞİNCİLER 10 ONUNCU 2 

 
 
Sorumluluklar ve Cezai Hükümler; 

Sorumluluklar; 

a) Müsabakalar süresince görevli bulunan Federasyon temsilcisi, Gözlemci, Hakem, 
İdareci Antrenör, Sporcu ve kafilede yer alan diğer elemanlar salon içinde görev yapan 
tüm görevliler UWW ile TGF' nin koymuş olduğu bütün kurallara uymak zorundadırlar. 
Kurallara uymayanlar hakkında Türkiye Güreş Federasyonu disiplin hükümleri 
uygulanır. 

b) Müsabaka alanında bulunan tüm bireyler Türkiye Güreş Federasyonunun kurumsal 
saygınlığına zarar verici davranışlardan uzak durmakla yükümlüdür. 

Antrenörler, 

a) Antrenör ve yardımcı antrenör sporcusunu müsabaka için mayosunu giydirmiş vaziyette 
mayo renklerine ait olan köşede otururlar. 

b) Antrenörler Şort, terlik ve sivil elbise ile köşelere ve müsabaka alanına giremezler. 
c) Antrenörler eşofman, tişört, spor ayakkabısı ve bir havlu ile köşelerinde görev 

yapabilirler. 
d) Müsabaka esnasında hakemlerin vermiş olduğu kararların yanlış olduğuna kanaat 

getirdiğinde zamanında itiraz etmekle sorumludur. 
e) Müsabaka sonunda sporcusunun rakibi ile tokalaşmadan minderi terk etmemesinden 

sorumludur. 
f) Müsabaka tartı ve kura saatlerini ve anonsları takip etmek zorundadır. 
g) Antrenörler müsabaka esnasında veya sonrasında rakip sporcu ve kendi sporcusu ile 

centilmenlik kuralları dışına çıkan hareketlerde bulunamaz. 
h) Antrenörler asla öğrencisine (tokat, yumruk, azarlama, itme ve buna benzer) hareketlerde 

bulunamaz 
i) Kupa seremonisine sadece Antrenör çıkmak zorundadır. 
j) Yaka kartında 2020 vizesi olmayan antrenörler salon içinde görev yapamaz ve harcırah 

alamazlar. 

Sporcular, 

a) Müsabakalarda kendilerine ait yerlerde ısınmasını yapar müsabaka sırası geldiğinde 
antrenörü eşliğinde mayosunu giymiş şekilde mindere çıkar. 

b) Müsabaka sırasında hakemin ikazlarına uyar ve centilmence yarışır. 
c) Müsabaka sonunda hakem, rakibi ve rakibinin antrenörü ile tokalaşır. 



d) Sporcular müsabaka sonunda mayolarının askısını çıkarmadan müsabaka alanını terk 
ederler. 

e) Müsabaka içinde veya sonunda salon içindeki araç ve gereçlere zarar veremez. 
f) Müsabaka içinde veya sonunda minder üzerine veya salon içinde yerlere tüküremez 
g) Müsabaka esnasında ve sonrasında rakibine antrenörlere hakemlere centilmenlik dışı 

hareketlerde bulunamaz. 
h) Sporcular logosu başka bir kulübe veya başka bir sporcunun ismine ait mayoyu giyerek, 

müsabakalara katılamaz. 
 
Cezai hükümler: 
Sporcular için Sarı Kartı Gerektiren durumlar; 

a) Müsabaka öncesi sporcunun müsabaka alanına mayo askılarını giymeden mindere 
gelmesi, müsabaka sonunda mayo askılarını müsabaka alanını terk etmeden indirmesi, 

b) Müsabaka sonrasında rakibi, rakibinin antrenörü ve orta hakem ile tokalaşmayı 
reddetmek.  

c) Müsabaka anında veya sonrasında sporcuların hakemlere el-kol hareketi yapmaları, 
d) Müsabakası olmayan sporcunun müsabaka alanı içine girmesi halinde önce uyarı akabinde sarı 

kart 
e) Müsabaka esnasında sporcunun itiraz süngerini kurallara uymayan bir şekilde vermesi 

ve atması,                   
f) Müsabaka esnasında devre arasında sporcunun içtiği suyu kova dışındaki alanlara 

tükürmesi, 
g) Müsabaka esnasında veya sonrasında sporcunun hakemlere gelip itiraz etmesi, 
h) Yukarıdaki maddelerde ile benzeri durumlarda sporcular sarı kart uyarılır ve Sarı 

kartlarla ilgili bütün tutanaklar için Disiplin Kurulu Hükümleri uygulanır. 
 
Sporcular için kırmızı kartı gerektiren durumlar; 

a) Müsabaka esnasında ve sonrasında sporcunun tribünde salon içinde hakem kararlarına 
uymaması, rakibe, hakemlere, yöneticilere ve antrenörlere hakaret, şiddet içeren sözlü 
veya fiili eylemlerde bulunması. 

b) Müsabaka esnasında veya sonrasında sporcunun salon içindeki malzemelere vurarak 
zarar vermesi  

c) Müsabaka anında ve sonunda seyirciye karşı spor ahlakına yakışmayan hareketlerde 
bulunması  

d) Müsabaka esnasında veya müsabakalar süresince sporcunun üst üste iki sarı kart görmesi  
e) Müsabaka esnasında hakemin ikazlarına rağmen sporcunun rakibine kasıtlı olarak 

sakatlamaya yönelik yasak oyunlar uygulamaya devam etmesi ve sportmenlik dışı 
hareketlerde bulunması, 

f) Direk kırmızı kart gören veya ikinci sarı karttan kırmızı kart gören sporcuların müsabaka 
alanına girişi yasaklanıp disiplin kuruluna sevk edilerek, klasmandan çıkartılacaktır. 
Ayrıca kırmızı gören sporcuya harcırah ödenmeyecektir. 

g) Bir güreşçi rakibi ile her ne sebebten olursa olsun güreşmeyi red ederse diskalifiye edilir 
ve sporcu klasman dışı kalır. 

h) Bir sporcu müsabakaya çıkarken vücuduna yağ ve benzeri kaygan bir madde sürmüş ise 
kontrol sonucunda yağ sürdüğü tespit edilen sporcu diskalifiye edilir ve sporcu klasman 
dışı kalır. 



i) Yukarıda maddeler ile benzeri durumlarda sporcular kırmızı kart ile cezalandırılır ve 
Kırmızı kart ile cezalandırılan sporcular hakkında Disiplin işlemleri uygulanır. 
 

Antrenörler, idareci ve yardımcı elemanlar için Sarı Kartı gerektiren haller 

a) Antrenörün müsabaka sonrasında rakip sporcu ile tokalaşmayı reddetmesi.  
b) Müsabaka esnasında veya sonrasında antrenörün mindere çıkması,   
c) Müsabaka esnasında veya sonrasında antrenörün hakeme el-kol hareketi yapması      
d) Müsabaka esnasında Antrenörlerin UWW nin belirlediği kıyafetlerin dışında kıyafetlerle 

güreş alanına gelmesi ve havlu yerine tişört veya eşofman kullanması  
e) Müsabakası olmayan antrenörün müsabaka alanı içine girmesi,   
f) Müsabaka esnasında antrenörün itiraz süngerini kurallara uymayan bir şekilde atması,  
g) Müsabaka esnasında Antrenörün köşesinden hakem kararlarına sözlü olarak müdahale 

etmesi,  
h) Müsabaka esnasında tribünde oturan antrenör, İdareci, ve yardımcı elemanların 

centilmenlik dışı davranışlarda bulunması, 
i) Müsabaka esnasında Antrenör sürekli ayağa kalkarak hakem kararlarına müdahale 

edemez ve sporcusuna ( ayağa kalkarak taktik )veremez, 
j) Yukarıdaki maddelerde ile benzeri durumlarda kişiler sarı kart ile uyarılır ve Sarı 

kartlarla ilgili bütün tutanaklar için Disiplin Kurulu Hükümleri uygulanır. 
 
Antrenörler, Yardımcı Antrenörler, İdareci ve yardımcı elemanlar için Kırmızı Kartı 
Gerektiren Haller; 

a) Hakem kararlarına uymamak, hakemlere ve diğer görevlilere küfür etmek, aşağılayıcı 
sözlerde ve fiili müdahalelerde bulunmak,   

b) Müsabaka esnasında veya sonrasında malzemelere zarar vermek, 
c) Müsabaka anında ve sonunda seyirciye karşı genel ve spor ahlakına yakışmayan 

hareketlerde bulunmak  
d) Müsabaka esnasında veya müsabakalar süresinde Antrenörün ikinci sarı kart görmesi  
e) Müsabaka sonrasında Antrenörün bir müsabakada görevi olmasa dahi tribünden veya 

salonun herhangi bir yerinden yapmış olduğu hakaret, küfür, saldırı ve tükürme vs. 
hareketleri 

f) Müsabakalarda sporculara hakaret etmek, fiziki saldırı ve benzeri hareketlerde 
bulunmak, 

g) Direk kırmızı kart gören veya ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Antrenör, İdareci 
ve diğer görevlilerin müsabaka alanına girişi yasaklanıp disiplin kuruluna sevk 
edilerek, klasmandan çıkartılacaktır. Ayrıca kırmızı kart gören antrenöre harcırah 
ödenmeyecektir. 

h) Yukarıda maddeler ile benzeri durumlarda ilgili kişiler kırmızı kart ile cezalandırılır ve  
kırmızı  kart ile cezalandırılanlar hakkında Disiplin işlemleri uygulanır. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sarı ve kırmızı kartlarda uygulanacak cezai yaptırımlar, (müsabakalardan men ve para 
cezaları) 

a) Müsabakalarda ikinci sarı karttan veya doğrudan kırmızı kart gören kişilere Resmi 
müsabakadan/müsabakalardan men ve para cezası verilir. Ayrıca müsabakadaki 
harcırahı da verilmez, şayet kırmızı kart görmeden önce harcırah alan kişiler var ise 
alınan harcırahı mutemete iade etmek zorundadırlar. 

b) Müsabakalarda ikinci sarı karttan veya doğrudan kırmızı kart gören sporcuların lisansı 
ve antrenörlerin yaka kartları tutanaklarla birlikte Federasyon Yetkililerine teslim edilir. 

c) Bir müsabakada centilmenliğe aykırı hareketler ve hakaret suçundan doğrudan kırmızı  
kart gören kişiler Disiplin Kuruluna sevk edilir ve Resmi müsabakadan/müsabakalardan 
men cezası verilir. 

d) Bir müsabakada doğrudan kırmızı kart gören kişilere Disiplin kurulunun vereceği ceza 
sonucunda verilen cezanın mahiyetine göre (Resmî Müsabaka Adedi İle Men Cezası, 
Sürekli Müsabakadan Men Cezası, Tek Şampiyonadan Men Cezası, Süreli Hak 
Mahrumiyeti cezası,  Para cezası, gibi) cezalar verilir.  

e) Para cezalarının; kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Türkiye Güreş 
Federasyonuna irat kaydedilmek üzere yatırılması zorunludur. Aksi takdirde ilgili 
teşekkül veya kişi Disiplin Kuruluna sevk edilerek ceza bir misli arttırılır ve cezanın 
(varsa) kulübün veya teşekkülün alacaklarından tahsili cihetine gidilir. Buna rağmen 
ceza tahsil edilemiyorsa, ilgililerin lisansları askıya alınarak tüm müsabakalara 
iştirakleri önlenir.  
Not: Müsabakalarda sarı ve kırmızı kart gören sporcu ile antrenörlerinin adı 
soyadı, birlikte kulüp isimleri anons ettirilir. 
 

            Sahte Lisans Kullanımı, 

Kullanmaya hakkı olmadığı lisansı ve sair belgeleri kullanarak yarışmaya 
katılan sporcular,  Disiplin Kuruluna sevk edilirler. Disiplin kurulunun vereceği ceza 
sonucunda verilen cezanın mahiyetine göre (Resmî Müsabaka Adedi İle Men Cezası, 
Sürekli Müsabakadan Men Cezası, tek Şampiyonadan Men Cezası, Süreli Hak 
Mahrumiyeti cezası, Para cezası, gibi) cezaları verilir. 

   Serbest Grup Şampiyonaları: 17-19 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Not:85-100kg.UWW’nin belirlediği kilo kategorilerinde olmadığından dolayı bu kilodaki 
sporcular Milli takım kampınaalınmayacaktır Türkiye Güreş Federasyonunun talimatları 
doğrıltusunda 85-100 kg. özel olarak yapılacak olup ve takım klasmanına dahil 
edilmeyecektir.Katılım sayısına göre müsabaka gün sayısı ve saatleri Federasyonumuzca 
değiştirilebilir. 

                                U15 KÜÇÜK YILDIZLAR SERBEST GRUP ŞAMPİYONALARI  
                                       17-19 OCAK 2020 BALIKESİR, AMASYA, MUŞ 
          TEKNİK TOPLANTI,KURA ÇEKİMİ,TARTI VE MÜSABAKA GÜNLERİ PROGRAMI 
 
  PERŞEMBE                         
16 OCAK 2020 

16:00 -16:30 Teknik  toplantı   
16:30 -17:00 Hakem toplantısı 
17:00 -17:30 Kura ve tartı (34,38)-44-52-62-75-85 Tolerans yoktur. 

       CUMA 
17 OCAK 2020 

10:00 -17:00 
16:00 -16:30 

(34,38)-44-52-62-75-85 kg. Eleme ve yarı final müsabakaları 
Kura ve tartı 41-48-57-68-(85-100) kg. 

   
  CUMARTESİ             
18 OCAK 2020 

10:00 -17:00 (34,38)-44-52-62-75-85 kg.Repesaj müsabakaları 
41-48-57-68-(85-100)kg.Eleme ve yarı final müsabakaları 

17:00 -19:00 (34,38)-44-52-62-75-85 kg.Final 3-5 ve 1-2 müsabakaları 
      PAZAR 
19 OCAK 2020 

10:00 -11:00 
11:00 -14:00 

41-48-57-68-(85-100)kg. Repesaj müsabakaları 
Final 3-5 ve 1-2 müsabakaları 



 
     

               BALIKESİR GRUBU : İllere verilen Serbest güreş kontenjanları 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         AMASYA GRUBU: İllere verilen Serbest güreş kontenjanları 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
        MUŞ GRUBU: İllere verilen Serbest Güreş kontenjanları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BALIKESİR 3 TAKIM 33 SPORCU AYDIN 2 TAKIM 22 SPORCU 
İSTANBUL 4 TAKIM 44 SPORCU MUĞLA 2 TAKIM 22 SPORCU 
EDİRNE 2 TAKIM 22 SPORCU DENİZLİ 2 TAKIM 22 SPORCU 
TEKİRDAĞ 2 TAKIM 22 SPORCU BURDUR  1 TAKIM 11 SPORCU 
KIRKLARELİ 1 TAKIM 11 SPORCU ANTALYA 3 TAKIM 33 SPORCU 
ÇANAKKALE 2 TAKIM 22 SPORCU ISPARTA 2 TAKIM 22 SPORCU 
AFYON 1 TAKIM 11 SPORCU UŞAK 1 TAKIM 11 SPORCU 
BURSA 2 TAKIM 22 SPORCU KÜTAHYA 2 TAKIM 11 SPORCU 
MANİSA 1 TAKIM 11 SPORCU ESKİŞEHİR 1 TAKIM 11 SPORCU 
BİLECİK 2 TAKIM 22 SPORCU ADAPAZARI 2 TAKIM 22 SPORCU 
YALOVA 2 TAKIM 22 SPORCU İZMİR 2 TAKIM 22 SPORCU 
İZMİT 2 TAKIM 22 SPORCU ANKARA 3 TAKIM 33 SPORCU 
    

AMASYA 3 TAKIM 33 SPORCU YOZGAT 2 TAKIM 22 SPORCU 
ANKARA 3 TAKIM 33 SPORCU SAMSUN 3 TAKIM 33 SPORCU 
BARTIN 2 TAKIM 22 SPORCU TOKAT 2 TAKIM 22 SPORCU 
KARABÜK 1 TAKIM 11 SPORCU SİVAS 2 TAKIM 22 SPORCU 
KASTAMONU 1 TAKIM 11 SPORCU ORDU 3 TAKIM 33 SPORCU 
ÇANKIRI 1 TAKIM 11 SPORCU GİRESUN 1 TAKIM 11 SPORCU 
SİNOP 2 TAKIM 22 SPORCU GÜMÜŞHANE 1 TAKIM 11 SPORCU 
ÇORUM 2 TAKIM 22 SPORCU KONYA 3 TAKIM 33 SPORCU 
KIRIKKALE 1 TAKIM 11 SPORCU DÜZCE 2 TAKIM 22 SPORCU 
KIRŞEHİR 1 TAKIM 11 SPORCU NİĞDE 1 TAKIM 11 SPORCU 
NEVŞEHİR 1 TAKIM 11 SPORCU KARAMAN 1 TAKIM 11 SPORCU 
KAYSERİ 1 TAKIM 11 SPORCU AKSARAY 2 TAKIM 22 SPORCU 
BOLU 1 TAKIM 11 SPORCU ZONGULDAK 1 TAKIM 11 SPORCU 
MERSİN 3 TAKIM 33 SPORCU İSTANBUL 4 TAKIM 44 SPORCU 
İZMİR 2 TAKIM 22 SPORCU K.MARAŞ 2 TAKIM 22 SPORCU 
BURSA 2 TAKIM 22 SPORCU   

MUŞ 3 TAKIM 33 SPORCU TUNCELİ 1 TAKIM 11 SPORCU 
K.MARAŞ 3 TAKIM 33 SPORCU DİYARBAKIR 1 TAKIM 11 SPORCU 
KİLİS 1 TAKIM 11 SPORCU MARDİN 1 TAKIM 11 SPORCU 
OSMANİYE 2 TAKIM 22 SPORCU ŞIRNAK 1 TAKIM 11 SPORCU 
G.ANTEP 2 TAKIM 22 SPORCU ERZURUM 3 TAKIM 33 SPORCU 
ADIYAMAN 1 TAKIM 11 SPORCU SİİRT 1 TAKIM 11 SPORCU 
MALATYA 2 TAKIM 22 SPORCU HAKKARİ 1 TAKIM 11 SPORCU 
ANTAKYA 2 TAKIM 22 SPORCU ERZİNCAN 2 TAKIM 22 SPORCU 
VAN 1 TAKIM 11 SPORCU BİTLİS 1 TAKIM 11 SPORCU 
BATMAN 3 TAKIM 33 SPORCU BİNGÖL 1 TAKIM 11 SPORCU 
AĞRI 1 TAKIM 11 SPORCU IĞDIR 1 TAKIM 11 SPORCU 
BAYBURT 1 TAKIM 11 SPORCU KARS 1 TAKIM 11 SPORCU 
TRABZON 1 TAKIM 11 SPORCU ELAZIĞ 2 TAKIM 22 SPORCU 
RİZE 1 TAKIM 11 SPORCU Ş.URFA 1 TAKIM 11 SPORCU 
ARDAHAN 1 TAKIM 11 SPORCU ARTVİN 2 TAKIM 22 SPORCU 
ÇORUM 1 TAKIM 11 SPORCU TOKAT 2 TAKIM 22 SPORCU 
ADANA 3 TAKIM 33 SPORCU SİVAS 1 TAKIM 11 SPORCU 



 
 

  Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası:28 Şubat-01 Mart 2020 tarihleri arasında  yapılacaktır.    

Not:85-100kg. UWW’nin belirlediği kilo kategorilerinde olmadığından dolayı bu kilodaki sporcular 
Milli takım kampına alınmayacaktır Türkiye Güreş Federasyonunun talimatları doğrıltusunda 85-
100 kg. özel olarak yapılacak olup ve takım klasmanına dahil edilmeyecektir. Katılım sayısına 
göre müsabaka gün sayısı ve saatleri Federasyonumuzca değiştirilebilir. 
 

U15 KÜÇÜKYILDIZLAR SERBEST GÜREŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 28 Şubat-01 Mart 2020 SİVAS  
             TEKNİK TOPLANTI,KURA ÇEKİMİ,TARTI VE MÜSABAKA GÜNLERİ PROGRAMI 
 
   PERŞEMBE         
27 ŞUBAT 2020 

16:00 -16:30 Teknik  toplantı   
16:30 -17:00 Hakem toplantısı 
17:00 -17:30 Kura (34,38)-44-52-62-75 kg. 

 
       CUMA 

 28 ŞUBAT 2020 

08:30 -09:00 
10:00 -12:30 
14:00 -18:00 

Tartı (34,38)-44-52-62-75 kg.Tolerans yoktur. 
Eleme müsabakaları(34,38)-44-52-62-75kg.  
Eleme yarı final müsabakaları (34,38)-44-52-62-75kg. 

16:00 -16:30 Kura 41-48-57-68-85-(85-100)kg. 
 
 
  CUMARTESİ             
29 ŞUBAT 2020 

08:30 -08:45 
08:45 -09:15 

Tartı (34,38)-44-52-62-75 kg.Tolerans yoktur. 
Tartı 41-48-57-68-85-(85-100)kg.Tolerans yoktur. 

10:30 -17:00 (34,38)-44-52-62-75 kg.Repesaj müsabakaları 
41-48-57-68-85 (85-100)kg.Eleme yarı final müsabakaları 

17:00 -18:30 (34,38)-44-52-62-75 Kg.Final 3-5 ve 1-2 müsabakaları 
 
       PAZAR 
01 MART 2020 

09:00 -09:15 
10:30 -11:30 
11:30 -13:30 

Tartı 41-48-57-68-85-(85-100)kg.Tolerans yoktur. 
41-48-57-68-85-(85-100)kg.Repesaj müsabakaları 
41-48-57-68-85-(85-100)kg.Final 3-5 ve 1-2 müsabakaları 


