
 

 

         2021 YILI BÜYÜK YILDIZ SERBEST GÜREŞ AVRUPA  ve  DÜNYA  

ŞAMPİYONALARI MİLLİ TAKIM KAMP KADROSU BELİRLEM SEÇMELERİNDE       

        UYGULANACAK TEKNİK, İDARİ, CEAZİ HÜKÜMLER ve SEÇME PROGRAMI 

 

 

  

 

 

Milli Takım Kamp Kadrosu Belirleme Seçmelerine katılma kriterleri; 

a) İller yapacakları il seçmesi sonucunda illerine verilen sporcu kontenjanı sayısı kadar Milli 

takım seçmelerine katılabileceklerdir. 

b) Greko-Romen sitilde faaliyet gösteren TOHM sporcularının tamamı, katılabilirler. 

 

 

Teknik Toplantı, Lisans, Kura, Tolerans; 

a) (41-45) 48-55-65-92-(92-110) Kg. ların teknik toplantısı ve Kura çekimi 16 Nisan 2021 

tarihinde saat:16:00 -17:00 arasında otelde yapılacaktır. 

b) 51 60-71-80 Kg. ların Kura çekimi 17 Nisan 2021 tarihinde saat: 18:30 -19:00 arasında 

otelde yapılacaktır. 

c) 17 Nisan 2021 de yapılacak olan (41-45)-55-92 Kg. ların seçmelere Göynük Belediyesi 

Spor Salonunda, 48-65-(92,110) Kg. ların seçmeleri Kemer Belediyesi Spor Salonunda 

yapılacaktır. 

d) 18 Nisan 2021 de yapılacak olan 51-71 Kg. ların seçmelere Göynük Belediyesi Spor 

Salonunda,  60-80 Kg. ların seçmeleri Kemer Belediyesi Spor Salonunda yapılacaktır. 

e) Tartı sırasında tüm sporcular, 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, 

f) Seçmelerin tartısında (1) Kg. tolerans olacaktır. 

g) Belirlenen sıkletlerin seçmeleri ve finalleri aynı gün yapılacaktır. 

 

Yaş sınırları; 

a) 2021 yılı Yıldız Greko-Romen Milli takım kamp seçmelerine 15-16-17 yaş (2004-2005) 

doğumlular direk 15 yaşındaki sporcular ıslak imzalı doktor raporu ile katılacaklardır. 

b) 15 yaşındaki 2006 doğumlular ( ay ve gün olarak 15 yaşını doldurmuş sporcular hariç ) 

doktor raporunu ibraz etmek zorundadırlar. Rapor ibraz edemeyen sporcular tartıya 

alınmazlar. 

c) Müsabakalar UWW ve TGF kurallarına uygun olarak yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dikkat edilecek hususlar; 

a) Sporcu, antrenör, idareci ve hakemlere akredite yapılabilmesi için en geç 48 saati geçmemiş

(COVID-19) testi ve HES kodu istenecektir.

b) (41,45) 48-55- 65-92 (92,110) Kg. seçmelere katılacak sporcuların otele giriş
16 Nisan 2021 cuma günü saat: 13:00-15:00 arasında, otelden çıkış ise 18 Nisan pazar günü

saat:11:00 de yapacaklardır.

51-60-71-80 Kg.seçmelere katılacak sporcuların otele giriş saatleri 17 Nisan 2021

cumartesi günü saat:13:00-15:00 arasında otelden çıkış ise 19 Nisan pazartesi günü

saat:11:00 de yapacaklardır.

c) Müsabakası biten sporcu, antrenör ve idareciler, belirtilen tarihlerden önce kendi istekleri

doğrultusunda öğlen saat 12:00'de otelden ayrılabileceklerini resepsiyon ve organizasyon

sorumlularına bildireceklerdir.

d) Belirtilen tarih ve saatler haricinde hiçbir sporcu, antrenör, idareci ve hakemler otele giriş

yapamayacak ve akreditesi yapılmayacaktır.

e) Seçmeler seyircisiz yapılacak olup, sporcu, antrenör, idareci ve hakemlerin yakınları ve

arkadaşları müsabaka salonuna ve konaklama yapılacak olan yerlere kesinlikle

alınmayacaktır.

f) Akredite olup, daha sonra hastalık belirtisi gösteren kişiler seçmelerden ve konaklama

yerinden uzaklaştırılacaktır ve gereken tedbirler doğrultusunda en yakın sağlık kuruluşuna

yönlendirilecektir.

g) Seçmelerin yapılacağı salonuna o gün müsabakası olmayan sporcular kesinlikle

alınmayacaktır.

h) Spor salonunda ve konaklama yerlerinde hijyen ve temizlik kurallarına dikkat edilecek olup,

kurallara uyulması konusunda gereken önlemler alınacaktır.

i) Seçmeler süresince sporcu, antrenör, idareci ve hakemler kesinlikle otel dışına

çıkartılmayacaktır.

j) Bu şartlara uymayanlar kesinlikle akredite yapılmayacaktır.

Mali Konular; 

a) Milli Takım kampı Seçmelerine katılan sporcuların,

b) Müsabakalara 1-5 sporcu ile katılan kulüp veya illerin 1 idareci veya 1 antrenörüne,

c) Müsabakalara 6-10 sporcu ile katılan kulüp veya illerin 1 idareci ve 1 antrenörüne,

d) Müsabakalara 11-15 sporcu ile katılan kulüp veya illerin 1 idareci ve 2 antrenörüne,

e) Müsabakalara 16-20 sporcu ile katılan kulüp veya illerin 1 idareci ve 3 antrenörüne,

f) Müsabakalara 21-30 sporcu ile katılan kulüp veya illerin 1 idareci ve 4 antrenörüne,

g) Müsabakalara 31-40 sporcu ile katılan kulüp veya illerin 1 idareci ve 5 antrenörüne,

h) Müsabakalara 41 ve üzeri sporcu ile  katılan kulüp veya illerin 1 idareci ve 6 
antrenörüne yol yevmiyesi ve otobüs ücretleri (Antalya ili rayicine göre) ve 
konaklamaları Güreş Federasyonu tarafindan karşılanacaktır.İllere verilen kota dışında 
fazladan yazılan antrenör, idareci, masör ve fizyoterapis gibi gibi personellerin 
ödemeleri bağlı bulunduğu Gençlik Spor il Müdürlükleri veya  kulüpleri tarafından 
karşılanır.

      ı) Doktor ve sağlık ekibi görevlendirilecektir. 



Sorumluluklar ve Cezai Hükümler; 

Sorumluluklar; 

1. Müsabakalar süresince görevli bulunan Federasyon temsilcisi, Gözlemci, Hakem, 

    İdareci Antrenör, Sporcu ve kafilede yer alan diğer elemanlar salon içinde görev yapan 

    tüm görevliler UWW ve TGF koymuş olduğu bütün kurallara uymak zorundadırlar. 

    Kurallara uymayanlar hakkında Türkiye Güreş Federasyonu disiplin hükümleri uygulanır. 

2. Müsabaka alanında bulunan tüm bireyler Türkiye Güreş Federasyonunun kurumsal 

    saygınlığına zarar verici davranışlardan uzak durmakla yükümlüdür. 

 

Antrenörler; 

1. Antrenör ve yardımcı antrenör sporcusunu müsabaka için mayosunu giydirmiş vaziyette 

    mayo renklerine ait olan köşede otururlar. 

2. Antrenörler Şort, terlik ve sivil elbise ile köşelere ve müsabaka alanına giremezler. 

3. Antrenörler eşofman, tişört, spor ayakkabısı ve bir havlu ile köşelerinde görev yapabilirler. 

4. Müsabaka esnasında hakemlerin vermiş olduğu kararların yanlış olduğuna kanaat  

    getirdiğinde ve zamanında itiraz etmekle sorumludur. 

5. Müsabaka sonunda sporcusunun rakibi ile tokalaşmadan minderi terk etmemek. 

6. Tartı öncesi anonsları, müsabaka tartı ve kura saatlerini takip etmek. 

7. Antrenörler müsabaka esnasında veya sonrasında rakip sporcu ve kendi sporcusu ile 

    centilmenlik kuralları dışına çıkan hareketlerde bulunamaz. 

8. Antrenörler asla öğrencisine (tokat, yumruk, azarlama, itme ve buna benzer) hareketlerde 

    bulunamaz 

9. Yaka kartında 2021 vizesi olmayan antrenörler salon içinde görev yapamaz. 

 

Sporcular; 

1. Müsabakalarda kendilerine ait yerlerde ısınmasını yapar müsabaka sırası geldiğinde 

     antrenörü eşliğinde mayosunu giymiş şekilde mindere çıkar. 

2. Müsabaka sırasında hakemin ikazlarına uyar ve centilmence yarışır. 

3. Müsabaka sonunda hakem, rakibi ve rakibinin antrenörü ile tokalaşır. 

4. Sporcular müsabaka sonunda mayolarının askısını çıkarmadan müsabaka alanını terke derler. 

5. Müsabaka içinde veya sonunda salon içindeki araç ve gereçlere zarar veremez. 

6. Müsabaka içinde veya sonunda minder üzerine veya salon içinde yerlere tüküremez 

7. Müsabaka esnasında ve sonrasında rakibine antrenörlere hakemlere centilmenlik dışı 

    hareketlerde bulunamaz. 

8. 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 

            veya 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) 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  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 Antrenörün sürekli ayağa kalkarak hakem kararlarına müdahale 

            etmesi veya sporcusuna taktik vermesi, 

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) 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 

              Müsabakalardan men ve para cezası verilir. Ayrıca müsabakadaki harcırahı da verilmez,  

              Şayet kırmızı kart görmeden önce harcırah alan kişiler var ise alınan harcırahı mutemete  

              İade etmek zorundadırlar. 

b)  Bir müsabakada centilmenliğe aykırı hareketler ve hakaret suçundan doğrudan kırmızı 

              Kart gören kişiler Disiplin Kuruluna sevk edilir ve Resmi müsabakadan/müsabakalardan  

              Men cezası verilir. 

c)  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. 

d)  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 

              İştirakleri önlenir. 

Not: Müsabakalarda sarı ve kırmızı kart gören sporcu ve antrenörler isimleri ve Bağlı  

              olduğu kulüpler ile birlikte 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. 

 



Musa AYDIN 
  Federasyon Başkanı 

   2021 BÜYÜK YILDIZ SERBEST GÜREŞ AVRUPA ve DÜNYA ŞAMPİYONALARI 

   MİLLİ TAKIM KAMP KADROSU BELİRLEME SEÇMELERİ PROGRAMI 

       SEÇMELER ANTALYA GÖYNÜK BELEDİYESİ SPOR SALONLARINDA YAPILACAKTIR. 

        CUMA 

 16 NİSAN 2021 16:00 -17:00 Teknik toplantı ve Kura: (41,45) 55- 92 Kg. 

   CUMARTESİ       

 17 NİSAN 2021 
08:30 -09:00 Tartı: (41,45) 55 - 92 kg. 1kg. Tolerans olacaktır. 

10:00 -18:00 Eleme ve yarı final ve Rep.  Final 3-5 ve 1-2 müsabakaları 

   CUMARTESİ        

 17 NİSAN 2021 18:00 -18:30 Kura: 51-71 Kg.          

     PAZAR       

 18 NİSAN 2021 

08:30 -09:00 Tartı: 51-71 kg. 1 Kg. Tolerans olacaktır. 

10:00 -18:00 Eleme ve yarı final ve Rep.  Final 3-5 ve 1-2 müsabakaları 

   2021 BÜYÜK YILDIZ SERBEST GÜREŞ AVRUPA ve DÜNYA ŞAMPİYONALARI 

   MİLLİ TAKIM KAMP KADROSU BELİRLEME SEÇMELERİ PROGRAMI 

      SEÇMELER ANTALYA KEMER BELEDİYESİ SPOR SALONLARINDA YAPILACAKTIR. 

        CUMA 

 16 NİSAN 2021 16:00 -17:00 Kura: 48 - 65 - (92,110) Kg. 

   CUMARTESİ       

 17 NİSAN 2021 
08:30 -09:00 Tartı: 48 - 65 - (92,110) 1 Kg. Tolerans olacaktır. 

10:00 -18:00 Eleme ve yarı  final ve Rep.  Final 3-5 ve 1-2  müsabakaları 

   CUMARTESİ       

 17 NİSAN 2021 18:00 -18:30 Kura: 60-80 Kg. 

     PAZAR       

 18 NİSAN 2021 

08:30 -09:00 

10:00 -18:00 
Tartı: 60 - 80 Kg. 1 Kg. Tolerans olacaktır. 

Eleme ve yarı  final ve Rep.  Final 3-5 ve 1-2 müsabakaları 



 

 BÜYÜK YILDIZ SERBEST GÜREŞ İL KONTENJANLARI

İLLER SPORCU SAYISI İLLER SPORCU SAYISI

Adana 30 Kahramanmaraş 50

Adıyaman 10 Karabük 10

Afyonkarahisar 20 Karaman 10

Ağrı 10 Kars 10

Aksaray 10 Kastamonu 10

Amasya 20 Kayseri 20

Ankara 60 Kilis 10

Antalya 30 Kırıkkale 10

Ardahan 10 Kırklareli 10

Artvin 10 Kırşehir 10

Aydın 10 Kocaeli 30

Balıkesir 30 Konya 20

Bartın 10 Kütahya 10

Batman 20 Malatya 10

Bayburt 10 Manisa 10

Bilecik 10 Mardin 10

Bingöl 10 Mersin 30

Bitlis 10 Muğla 20

Bolu 10 Muş 10

Burdur 10 Nevşehir 10

Bursa 30 Niğde 10

Çanakkale 10 Ordu 30

Çankırı 10 Osmaniye 10

Çorum 30 Rize 10

Denizli 20 Sakarya 20

Diyarbakır 10 Samsun 30

Düzce 10 Şanlıurfa 10

Edirne 10 Siirt 10

Elazığ 10 Sinop 10

Erzincan 20 Sivas 30

Erzurum 30 Şırnak 10

Eskişehir 10 Tekirdağ 10

Gaziantep 10 Tokat 30

Giresun 10 Trabzon 10

Gümüşhane 10 Tunceli 10

Hakkâri 10 Uşak 10

Hatay 10 Van 10

Iğdır 10 Yalova 10

Isparta 10 Yozgat 10

İstanbul 60 Zonguldak 10

İzmir 20


