TÜRKİYE SERBEST VE GREKO-ROMEN GÜREŞ 2021 YILI
II. LİGE TERFİ ve II.LİG MÜSABAKA TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1AMAÇ:
Bu Talimatın amacı, Türkiye U-23 Serbest ve Greko-Romen Güreş II.Ligleri ve terfi liglerin’de
yer alan kulüpler arasında yapılacak güreş müsabakalarını, müsabaka sonuçlarının tescili ve bu
faaliyetlerin Uluslararası kurallara uygun olarak yönetimi konusunda uygulanacak usulleri
belirlemektir.
Madde 2KAPSAM:
Türkiye U-23 Serbest ve Greko-Romen Güreş II. Liglerinde yer alan kulüpler arasında yapılacak
bütün resmi ve özel müsabakaların yönetimi ve meydana gelecek her türlü itirazın karara
bağlanması ile kulüpler ve kulüp mensuplarının uyması gereken kuralların belirlenmesinde bu
talimat hükümleriuygulanır.
Madde 3DAYANAK:
Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/07/2004 gün ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 22 Kasım 2007
gün ve 26708 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Güreş Federasyonu
Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Madde 4TANIMLAR:
Bu Talimatta geçen;
Genel Müdürlük
: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
GenelMüdür
: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
Federasyon
: Türkiye Güreş Federasyonunu,
FederasyonBaşkanı
: Güreş FederasyonuBaşkanını,
LigYürütmeKurulu
: Federasyon Başkanının seçmiş olduğu kişilerden oluşan kurulu,
UWW
: Dünya GüreşBirliği,
İlMüdürlüğü
: Spor İlMüdürlüğünü,
İlMüdürü
: Spor İl Müdürünü,
İkinci Lig (Serbest)
: Türkiye Serbest II.Güreş Ligini,
İkinci Lig(Greko-Romen)
: Türkiye Greko-Romen II.Güreş Ligini,
Terfi (Serbest ve Grekoromen): Türkiye Serbest-Grekoromen II.Lige Terfi GüreşMüsabakalarını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler

Madde 5Liglerin Yapısı:
Türkiye U-23 Serbest ve Greko-Romen Güreş II.Ligleri Federasyon tarafından
hazırlanan talimatta belirtilen sayıdaki büyükler kategorisindeki takımların
oluşturduğu liglerdir. Herhangi bir nedenle liglerde yer alacak takımların sayısında
azalma olduğu takdirde, Eşlemeler sonunda gelmeyen takımların rakipleri hükmen
galip sayılırlar.Yeni kulüp eklenmesi veya mevcut durumla lige devam edilmesi
kararı Federasyon Lig Kurulu tarafından karar verilir.
Madde 6II.Güreş Liglerinde sıkletler:
II.lig Serbest:57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 Kg.(10 sıklet)
II.lig Greko-Romen:55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97,130 Kg.(10 sıklet)
II.Lig Müsabakaları:
II.lig U-23 (18-23 yaş arası) müsabakalarda kulüpler 24-40 yaş arası 5 sporcu
İstediği sıklette güreştirebilirler.Karma toplu olarak yapılacak olan lig müsabakalarında
her sıklette her kulüpten 1 sporcu katılacaktır. Sporcuların takıma getirdiği pozitif
puanlar toplanarak takım klasmanı belirlenecektir. Birinci ve ikinci olan takımlar
I.liglere son iki takım terfiye düşürülecektir.
2 LİG TERFİ VE 2 LİG MÜSABAKALARINDA KLASMAN BELİRLEME
KİLO SIRALAMA
PUAN
KİLO SIRALAMA
PUAN
BİRİNCİ
YEDİNCİ
25
8
İKİNCİ
SEKİZİNCİ
20
6
ÜÇÜNCÜLER
DOKUZUNCU
15
4
BEŞİNCİLER
ONUNCU
10
2

Türkiye Güreş II Ligleri Serbest ve Greko-Romen stilde ayrı, ayrı yapılacaktır.
Madde 7II.Liglerde Yaş ve doktor raporu:
Serbest ve Greko-Romen Güreş II.Liglerinde (kulüpler 24 - 40 yaş arasındaki sporcularını
tercih ettikleri sıkletlerde en fazla 5 sporcu güreştirebilirler.) Diğer sıkletlerde 18
yaşından küçük, 23 yaşından büyük olamazlar.
Madde 8II.Güreş Liglerinde kiralama ve transfer:
a) Bir kulüp bir sezonda 4 sporcuyla kiralık sporcu sözleşmesi yapabilir.Kiralık sporcu
sözleşmesi yapacak olan sporcu ve kulüpler 26 Temmuz 2021tarihi mesai kadar
sözleşmelerini yapmak zorundadır.
b) Federasyonun belirlemiş olduğu 26 Temmuz 2021tarihi mesai bitiminde sonar
yapılan kiralık sporcu sözleşmesi geçersizdir.
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c) Kulüpler bu müsabakalarda en fazla 3 kiralık sporcu güreştirebilir.
d) Bir sporcu bir lig sezonu boyunca sadece bir kulüp adına kiralık sözleşmesi
imzalayabilir ve bir kulüp adına güreşebilir.
e) Kendi kulübünden liglerde güreşmiş bir sporcu ligin diğer haftaları için kiralama yapamaz.
f) Bir kulübe kiralık olarak giden sporcunun lig müsabakalarını içeren bütün hakları
kiralık olarak gittiği kulübe aittir.
g) Kiralanan sporcu, kiralandığı kulüp için güreşmeyi reddederse disiplin kuruluna sevk edilir.
h) Ferdi lisanslı sporcular ferdi lisans ile anlaştıkları kulüplerle kiralık statüde sözleşme
yapabilirler,
i) Serbest ve Greko-Romen II. Güreş liglerine katılan takımlar sporcularını her iki
stilde de güreştirebilirler.
j) II. Güreş Liglerinde bir kulüp, yabancı sporcu transferi ve kiralık sporcu sözleşmesi
yapamaz.
k) Yurt dışında bir kulüp adına o ligde güreşecek sporcular önce kendi kulübünden
Resmi izin yazısı ile Türkiye Güreş Federasyonuna müracat etmesi ve onay alması
gerekmektedir.
l) Yurt dışında bir kulüple sözleşme imzalayan sporcular, sözleşme tarihleri sona
erdikten veya anlaştıkları kulüple sözleşmelerini karşılıklı olarak feshettikten sonra
kendi kulüplerinin lig müsabakalarında güreşebilirler.
m) Yabancı uyruklu sporcular oturum almış olup, T.C lisansı çıkarmış olsalar dahi lig
müsabakalarında güreşemez.
n) Lig esnasında asker olan bir güreşçi asker olduğu tarihten itibaren askeri güç
takımları adına güreşebilir. Keza lig esnasında terhis olan bir güreşçi ligin
devamında lisanslı olduğu kulüp adına güreşebilir. Kendi kulübü isterse başka bir
kulübe de kiralayabilir.
o) Bir kulüp adına tartılan ancak müsabaka listesine yazılmayan güreşçi o müsabakada
güreşmiş sayılmaz ve bir başka takıma kiralanabilir.
p) Sporcu Lisans, Tescil, Vizeve Transfer Yönetmeliğinin 15. Maddesine göre:
Kulübü kapanan sporcular serbest kalırlar. Bu durumda olan sporcular sezon
içerisinde eski kulüplerinin yarışmalarına katılmış olsalar dahi sezon sonunu
beklemeden başka bir kulüp adına lisans alabilirler. Bu durumda ilişiksiz belgesi
aranmaz. Ancak, sporcunun kulübünün kapandığını il müdürlüğünden alacağı yazı
ile belgelemesi gerekir.
Alttaki örnek kiralık sporcu formunda istenilen bilgiler noksansız bir şekilde
doldurulması kiralayan ve kiralanan kulüplerin ıslak imzası ve kaşesi olması
gerekmektedir.İstenilen bilgilerin noksansız doldurulmaması durumunda
sözleşme geçersiz sayılacak ve Federasyon tarafından hiç bir şekilde
onaylanmayacaktır.
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2021 SEZONU GREKO-ROMEN VE SERBEST GÜREŞ
LİGLERİ KİRALIK SPORCU SÖZLEŞMESİ
İş bu sözleşme, Liglerde yer alan kulüpler (ki aşağıda kulüp olarak anılacaktır) ile bu ligde oynayan ve oynayacak olan
güreşçiler (ki aşağıda sporcu olarak anılacaktır) arasında addedilir.

SPORCUNUN KİRALANACAĞI LİGİN ADI
LİGİ
SPORCUYU KİRALAYAN KULÜBÜN
1. Ünvanı, İli veya İlçesi
:
2. Tebligat Adresi :
3. Telefonu :
4. Faks :
5. E-mail :
KİRALANAN SPORCUNUN
6. T.C. Kimlik No:
7. Adı Soyadı :
9. Doğum Yeri :
10. Doğum Yılı, (Gün,Ay,Yıl):
11. Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer :
12. Tebligat Adresi (Kulüp Dışı) :
13. Bir Önceki Kulüp :
14. Aylık Ücreti :
15. Sözleşme Başlangıç Tarihi :
16. Sözleşme Bitiş Tarihi :
ÖZEL ŞARTLAR

İş bu sözleşmeyi birlikte hazırlayan ve imzalayan bizler, bu sözleşmede yazılı matbu kısımları tamamen okuduğumuzu,
Güreş talimatlarının bütün hükümleri hakkında bilgi sahibi olduğumuzu, talimatların taraflara yüklediği vecibeleri eksiksiz
yerine getireceğimizi, Türkiye Güreş Federasyonu’nun talimatlarına uyacağımızı ve bu sözleşmenin akdinden sonra yürürlüğe
girecek talimatlar ile yapılacak bütün değişikliklerin dahi hakkımızda tatbikini kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

Kiraya veren Kulüp Yetkilisinin

Kiralayan Kulüp Yetkilisinin

Adı Soyadı :
İmzası
:
Mühür
:

Adı Soyadı :
İmzası
:
Mühür
:

Sporcunun Adı Soyadı :
İmzası
:
SÖZLEŞMENİN FEDERASYONCA TASTİKİNE AİT BÖLÜM
İş bu sözleşme, Federasyonumnuzca ……../………../………./ tarihinde tastik ve tescil edilmiştir.
Onay
Türkiye Güreş Federasyonu
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Madde 9Takım sayısı
Kulüpler 10 sıklet müsabakalara en az 7 sıklette katılmak zorundadırlar. Tartıda 7
sıkletten az sporcu tarttıramaz tarttırsa bile takımlar hükmen yenik sayılırlar.
Raporsuz mindere çıkıp güreşmeyi reddeden güreşçi mindere çıkmamış sayılır.
Madde 10Müsabakaya çıkmama
a) Bir Lig müsabakası sırasında bir kulüp adına müsabaka listesinde müsabık
olarak ismi yazılmış olan sporculardan birisi mindere çıkmaz, mindere çıkıp güreşi
tamamlamadan mağlubiyeti kabul ederse veya müsabakanın bir bölümünde
sakatlığını ileri sürerek müsabakayı bırakıp minderi terk eder ise aynı gün 2.inci
müsabakaya (ertelenmiş müsabakalar dahil) çıkamaz.
b) Ancak sporcu sporcu doktor raporu ile müsabakalardan çekilir ise aynı gün
ikinci maç için güreşebilmesi için tekrar güreşebilir doktor raporu almak
zorundadır.
Not: Kulüpler Federasyon tarafından yapılan müsabaka programına uymak
zorundadır.
Madde 11Kafile listesi, sağlık raporu ve lisans
a) Takımlar tartıdan önce tartı listelerini müsabaka baş hakemine sıklet belirtmeden
verebilirler ve sınırsız sayıda güreşçi tarttırabilirler.
b) Hakemler tartı sırasında güreşçinin net kilosunu ve Lisans numarasını güreşçinin
isminin karşısına yazarlar.
c) Tartılar mayo ile yapılır ve mayo için herhangi bir tolerans tanınmaz.
d) Güreşçiler tartı sırasında vizeli kulüp lisansları ile birlikte resimli nüfus cüzdanı,
pasaport veya ehliyet (askerler askeri kimlik kartı) ibraz etmek zorundadırlar.
e) Doktor raporu ile müsabakaya katılacak sporcular tartı sırasında ıslak imzalı
raporlarını ibraz etmek zorundadırlar, sporcu raporu tartıya gelmeden önce almak
zorundadır. Raporu bulunmayan güreşçi tartıya alınmaz.
f) Tartıya gelen sporcu tartı esnasında mayoları standart ölçüde olmayan (mayosu
kesik ve yırtık) olan sporcular tartı hakemleri tarafından tartıya alınmayacaktır.
Madde 12Tolerans
Büyükler II.liginde tolerans 2 kg.dır. Güreşçiler sadece bir sıklet üstte
güreşebilirler. (toleranslı kg.geçmek kaydı ile) örnek: 57 kg.gelen bir sporcu 61
kg.da güreşebilir. Ancak 57 kg. gelen bir sporcu 65 kg.da güreşemez. 65 kg.
güreşebilmesi için toleranslı olan 59 kg. geçmek zorundadır.
Not: Sadece97 kg. üzeri (97,01kg. ) gelen bir sporcu ağır siklette güreşebilir.
Madde 13Kamera,televizyon,sağlık, emniyet tedbirleri ve müsabakaya itiraz süreci
Türkiye Büyükler Serbest ve Greko-Romen Güreş II.Lig’i müsabakalarında
takımlar tüm
maçlarda, Kamera-Televizyon sistemi kurar, itirazlar anında
değerlendirilir. Bu sistemi kurmayan takımlar hükmen mağlup sayılırlar. Süper Lig
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müsabakaları takımların kendi salonlarında yapılabilecektir. Ancak bu takdirde
takımlar minder ve televizyon sistemi dahil diğer müsabaka araç ve gereçlerini
kurmakla sorumludurlar. Bu sistemi kurmayan, sağlık ve güvenliği sağlamayan
takımlar müsabaka başlama saatinden itibaren 45 dk içerisinde bu eksikleri
gidermezler ise hükmen yenik sayılırlar. Takımlar idari konularda (lisans, nüfus
cüzdanı, sahte sporcu vs.) bir dilekçe ile müsabakalardan sonra en geç 3 (üç) gün
içinde itiraz etmeleri gerekmektedir. Üçüncü günün mesai saatini geçen süre
sonrasında yapılan itirazlar işleme alınmaz. İtiraz dilekçeleri Federasyonun
kayıtlarından tarih ve sayı alınması gerekmektedir.Tarih ve sayı alınmayan
dilekçeler işleme alınmaz. Bu itirazlar Lig Yürütme Kurulu tarafından incelenerek,
konu hakkındaki görüş Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından incelenip
kararabağlanır.
Madde 14Sakatlanma süresi
a) Lig müsabakalarında sakatlanma durumunda sakatlanma süresi 2 dakika olarak
Uygulanır.
b) Kanamalı sakatlıklarda bir müsabaka süresince toplam süre 4 dakikadır.
c) Sakatlanma numarası yapan veya doktor muayenesinden sonra (kanamalı
sakatlanmalar hariç) sporcu müsabakaya devam ettiği durumlarda sakatlanan
sporcunun rakibine 1 puan verilir.
Madde 15İsim Değişme, Birleştirme, Devretme,
Kulüpler isim değişikliklerini, birleştiklerini veya devrettiklerini Federasyona yazılı
bir başvuru ile bildireceklerdir. Federasyon Yönetim Kurulu uygun gördüğü
taktirde değiştirme, birleştirme veya devretme yapabilirler.
Kulüpler eğer isterlerse kulüp isimlerinin yanında sponsor firmalarının adlarını lig
sezonu boyunca kullanabilirler. (Sponsorluk işlemleri GSGM sponsorluk yönergesi
hükümlerine göre yapılır.)
Madde 16Antrenör yaka kartı
Müsabakalarda görev yapacak kulüp antrenörleri, Güreş Federasyonun antrenör
talimatına uygun olarak antrenör belgesine sahip ve o sezon için vizesini yaptırmış
ve antrenör yaka kartı almış olmak zorundadırlar. Vizesi olmayan veya antrenör
yaka kartı olmayan antrenörler sporcularının köşelerine çıkamazlar ve müsabaka
listelerine yazılamazlar. Vizelerin kontrolü Federasyon temsilcisi tarafından
yapılır.
Madde 17Müsabakaların Ertelenmesi ve Yerinin Değiştirilmesi
Müsabakaların ertelenmesi ve yerinin değiştirilmesi halinde uygulanacak esaslar
aşağıdadır:
a) Lig müsabakalarının belirtilen sahalarda ilan ve tebliğ olunan gün ve saatlerde
başlaması zorunludur. Bir müsabaka ancak zorunlu sebeplerle başka bir tarihe
ertelenir. Ertelenmesinde zorunlu sebepler bulunup bulunmadığının takdiri
müsabakanın başlamasına kadar Federasyona, müsabaka sırasında ise Federasyon
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Temsilcisi ile Baş hakemin kararına bağlıdır. Takımların anlaşmaları ile müsabaka
ertelenmez.
b) Ertelenen müsabakalarda ancak erteleme tarihinde güreşme hakkı olan
sporcular güreşebilirler. Müsabaka tarihinde güreşme hakkı olup erteleme tarihinde
cezası bulunan sporcular müsabakada güreşemezler.
c) Müsabaka, taraflardan birinin kastı olmaksızın çıkan zorunlu sebepler
yüzünden kesildiği takdirde iki saat beklenir.
d) İki saat içinde devamı sağlanmayan müsabaka ertesi gün aynı salonda kaldığı
yerden ve sonuç cetvelinde yazılı sporcular ve hakemlerle tamamlanır. Eğer
müsabaka bir günsonra yapılacaksa tekrar tartı yapılmaz, ancak iki veya daha çok
gün sonra yapılacaksa tekrar aynı sporcularla tartı yapılır.
e) Seyircinin aşırı taşkınlıklarının ve kötü tezahüratın engellenememesi
hallerinde, hakemlerin müsabakayı devam ettirme imkanı bulamayarak
müsabakanın tatil edilmesi durumunda, Federasyon müsabakaları aynı ilde
seyircisiz yaptırabileceği gibi, müsabakaları seyircili veya seyircisiz olarak başka bir
ildeyaptırabilir.

f) Emniyet ve inzibatı temin edilmeyen veya edilemeyeceği Federasyon
tarafından veya yetkili kıldığı kişilerce kanaat getirilen illerden müsabakaların bir
kısmını veya tamamını başka bir ildeki salonlarda yaptırmaya ve bunun süresini
tayine Federasyon yetkilidir. Mahalli seyirciler dışında misafir takım seyircilerinin
de gittikleri illerin salonlarında emniyet ve inzibatı bozduklarına Federasyonca
kanaat getirilirse aynı hükümler misafir takımın bağlı bulunduğu İl salonları için
deuygulanır.
Madde 18Ligden Düşme ve Çekilme
a- Federasyonun izni olmadan mazeretsiz olarak her hangi bir lig devresi içinde veya lig
başlamadan önce müsabakaya çıkmayan takımlar hükmen yenik sayılırlar. Takımlar
bulunduğu ligden bir alt lige düşürülür.
b-Serbest ve Greko-Romen süper güreş liglerin de yer alan kulüpler herhangi bir
sebepten ötürü lig müsabakalarına katılamayacaklarını lig sezonu öncesi bildirmiş
iseler, söz konusu kulübün durumu Federasyon Lig Yürütme Kurulu tarafından
görüşülür ve karar verilir.
c- Müsabakalara çıkmayan takımların rakipleri(Rakip takıma sıklet sayısı X 5 pozitif
puan verilir.)
Madde 19
Hükmen Yenik Sayılma
Takım halinde Hükmen yenik sayılmayı gerektiren haller şunlardır.
Herhangi bir şekilde bir güreşçi ile ilgili bile olsa hile yapılmış olduğunun belirlenmesi,
(yaş tashihi,dopingli çıkması,herhangi bir ligde o yıl içinde güreşip başka bir ligde
başka bir kulüpte kiralık güreşmesi dahil )
a)
b)
c)
d)

Cezalı sporcu güreştirmek,
Takım halinde müsabakalardançekilmek,
Takım halinde (topluca) hakem veya rakip takımasaldırmak,
Müsabakaya mazeretsiz zamanındaçıkmamak,
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e) 13.Maddedeki şartlarauymamak,
f) Kamera ve televizyon sistemi kurmayan ev sahibitakımlar
g) Müsabakaların sonucu üzerinde önceden anlaşma (şikeye karar verme yetkisi
Federasyona aittir) yapıldığına kanaat getirilmiş olmak. (Bu takdirde her iki takım
hükmen yenik sayılır.)
h) Ertelenen müsabakalarda erteleme tarihinde güreşme hakkı bulunmayan sporcuları
güreştirmek.
i) Takım mensuplarının diskalifiye edildikten sonra müsabaka süresince çirkin
davranışlarını devam ettirmeleri,
j) Seyircilerin taşkın edebe aykırı hareket ve eylemleri sonucu maçın devam
ettirilmesine imkan kalmaması. (Bu duruma taraflardan birinin veya her ikisinin
seyircinin sebep olduğuna müsabakaların baş hakeminin ve Federasyon
temsilcisinin raporuna göre Federasyonca karar verilir ve takımlardan biri veya
her ikisi hükmen yenik sayılır.)
k) Ev sahibi takımların inzibati ve sıhhi tertibatları müsabaka başlamadan önce
almadıkları Federasyon Temsilcisi ve Baş Hakem tarafından tespit edildiğinde
tedbirler alınana kadar müsabaka başlatılmaz ve konu Federasyona raporedilir.
Not: 19. Madde’yi kapsayan tüm şartlar gereğince hükmen yenik sayılan
kulüpler ayrıca Disiplin Kuruluna sevk edilir.
Madde20Cezalar
Büyükler Serbest ve Greko-Romen II.Güreş Liglerinden çekilen takımlar bir sonraki
sezon bir alt ligde müsabakalara katılırlar.
Madde 21Aşağıdaki durumlarda takımlar ligden ihraç edilir. Bir sonraki sezon ise bir alt ligde
güreşebilirler.
a)
b)
c)

Herhangi bir sebeple takım halinde müsabakalardançekilmek,
Topluca hakemlere veya rakip takımasaldırmak,
Şike yapıldığı tespit edilmişolmak,

Madde 22Bir müsabaka sırasında centilmenliğe aykırı hareketten dolayı kırmızı kart gören,
müsabakalardan atılan; sporcu, antrenör ve idareci; tedbirli/tedbirsiz Disiplin
kuruluna verilir. Ayrıca sporcu bir sonraki resmi lig müsabakasında güreşemez.
Antrenör ve idarecilerde takımlarının başında hiç bir şekilde görev alamazlar. Bu
uygulama resmi tartıya giren ve o anda saha kenarı veya tribünde bulunan sporcu,
antrenör, idareci ve diğer görevlilerde aynı kapsamda değerlendirilerek bu hareketi
minderde yapıyormuş gibi cezalandırılırlar ve her iki durumda da Kırmızı kart
gören kişi/kişiler tedbirli / tedbirsiz Disiplin kuruluna sevk edilirler.
Madde 23Bu Talimatta yer almayan hususlarda karar verme yetkisi, Lig Yürütme Kurulu raporları
ve görüşleri doğrultusunda Güreş Federasyonu Yönetim kurulunaaittir.
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Madde 24Güreş liglerinde final müsabakaları sonunda ilk 4’e giren takımlara kupa, ayrıca
antrenör ve sporculara madalya verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Madde 25Sair Hükümler
Müsabakaların yapılacağı salonlarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü veya kulüpler
doktor ve sağlık ekibi bulundurur ve yeterli emniyet tedbirlerinin alınmasını
sağlarlar.
Madde 26Salonu olan kulüpler Federasyondan izin alıp, güvenlik ve sağlık tedbirlerini almak
kaydı ile müsabakalarını kendi salonlarında yapabilirler. Güvenlik ve sağlık
şartlarını yerine getirmeyen takımlar müsabaka başlama saatindenitibaren
45 dk içerisinde bu şartları yerine getiremezler ise hükmen yenik sayılırlar.
(Olağanüstü Şartlar hariç (Sel, kar, yangın v.s)
Madde 27İl Müdürlükleri ve kulüpler müsabaka öncesi basın kuruluşlarına ve halka
müsabakalarla ilgili duyuruları yaparak halkın müsabakaların yapıldığı salonlara
çekilmesi için gerekli gayreti göstereceklerdir.
Madde 28Türkiye Serbest ve Greko-Romen II. Güreş Ligleri ile ilgili her türlü uygulama
Federasyon Başkanının seçmiş olduğu Lig Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.
Lig Yürütme Kurulu bir başkan ve 7 üyeden oluşur.
Madde 29Güreş Federasyonu Başkanlığı her Lig müsabakası için bir Federasyon Temsilcisi
görevlendirir. Federasyon Temsilcisi tartı ve müsabakalar esnasında salonda
bulunmak zorundadır. Müsabakalar ile ilgili raporu ve müsabaka sonuçlarını
federasyon görevlilerine teslim eder.
Madde 30Kulüplere yazılan yazıya süresi içinde cevap vermeyen kulüpler lig dışı kalır (Bir
alt ligde yarıştırılamaz)
Madde 31Mali Hükümler
Lig müsabakalarında; kulüplerimizin 1 İdareci, 2 Antrenörüne ve tartıya katılan 10
sporcusuna kanuni harcırahı ve yol ücretiödenecektir.
Madde 32Müsabakalarda görev alacak Federasyon Temsilcisi, Hakem Gözlemcisine, Hakem
ve diğer görevlilerinin kanuni harcırahları (tazminat, yevmiye ve yol giderleri) ile
Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine ait salonlarda görev yapan personelin İl
temsilcisi ve sağlık personeli hariç (10 kişi) ücretleri mevcut yönetmelik ve
talimatlar doğrultusunda Federasyoncaödenir.Ancak müsabaka süresince görev
alanında bulunmayan salon personeline Federasyon görevlisi tarafından görev
ücreti ödenmez.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Madde 33Sorumluluklar 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 etmemesinen
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 2019 vizesi olmayan antrenörler salon içinde görev yapamaz ve
harcırah alamazlar.
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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 Milli mayo giyerek müsabakaya katılamazlar! Milli mayo ile mindere
gelen sporculara mayolarını değiştirmek için, bir dakika süre tanınır. Bu süre içinde
mayolarını değiştirmeyen sporcular, o müsabaka da mağlup ilan edileceklerdir.
i) 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.
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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
Antrenörün müsabaka sonrasında rakip sporcu ile tokalaşmayı reddetmesi.
Müsabaka esnasında veya sonrasında antrenörün mindere çıkması,
Müsabaka esnasında veya sonrasında antrenörün hakeme el-kol hareketi yapması
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 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.
a)
b)
c)
d)

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
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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
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 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,
Madde 34-Lig müsabakalarında TGF Büyükler II.Güreş Ligleri talimatında
bulunmayan konularda Federasyon Başkanı yetkilidir.
Madde 35- Bu Talimat imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
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TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 2019 SEZONU
18-23 YAŞ GREKO-ROMEN GÜREŞ II. LİG TAKIMLARI
1- BATMAN PETROL SPOR KULÜBÜ
2- ADIYAMAN BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ
3- İSTANBUK SULTANGAZİ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ
4- ANKARA GAZİ ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ
5- SAMSUN GÜLÜZAR SPOR KULÜBÜ
6- ERZİNCAN ÜZÜMLÜ SPOR KULÜBÜ
7- ERZİNCAN DERE SPOR KULÜBÜ
8-MALATYA B.BLD.SPOR KULÜBÜ
9-ANKARA B.BLD.SPOR KULÜBÜ

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 2019 SEZONU
18-23 YAŞ SERBEST GÜREŞ 2. LİG TAKIMLARI
1- SİVAS ZARA B.BLD.SPOR KULÜBÜ
2- KAYSERİ ŞEKER SPOR KULÜBÜ
3- SAKARYA B.ŞHR. BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ
4- SAMSUN ALAÇAM SPOR KULÜBÜ
5- İSTANBUL SULTANGAZİ BLD. SPOR KULÜBÜ
6- İSTANBUL BEŞİKTAŞ SPOR KULÜBÜ
7- SİNOP TOKİ FATİH ERER SPOR KULÜBÜ
8- SAMSUN GÜLÜZAR SPOR KULÜBÜ
9- KIZILCAHAMAM ANADOLU GEÇLİK SPOR KULÜBÜ
10- ANKARA B.BLD. SPOR KULÜBÜ
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SERBEST GÜREŞ II LİGE TERFİ MÜSABAKALARI 27 TEMMUZ 2021
YAŞAR DOĞU SPOR SALONU ANKARA
PAZARTESİ
26 TEMMUZ 2021
SALI
27 TEMMUZ 2021

15:00 - 16:00
16:00 - 16:30
10:30 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 17:30

Teknik toplantı,hakem toplantısı
Tüm sıkletlerin kura ve tartısı
Eleme, yarı final ve repesaj müsabakaları
3,5 ve final müsabakaları
Madalya ve kupa seremonisi

SERBEST GÜREŞ II LİG MÜSABAKALARI 28 TEMMUZ 2021
YAŞAR DOĞU SPOR SALONU ANKARA
SALI
15:00 - 16:00 Teknik toplantı,hakem toplantısı
27 TEMMUZ 2021 16:00 - 16:30 Tüm sıkletlerin kura ve tartısı
ÇARŞAMBA
10:30 - 16:00 Eleme, yarı final ve repesaj müsabakaları
28 TEMMUZ 2021 16:00 - 17:00 3,5 ve final müsabakaları
17:00 - 17:30 Madalya ve kupa seremonisi

GREKO-ROMEN GÜREŞ II. LİG TERFİ MÜSABAKALARI 29 TEMMUZ 2021
YAŞAR DOĞU SPOR SALONU ANKARA
ÇARŞAMBA
15:00 - 16:00 Teknik toplantı,hakem toplantısı
28 TEMMUZ 2021 16:00 - 16:30 Tüm sıkletlerin kura ve tartısı
PERŞEMBE
10:30 - 16:00 Eleme, yarı final ve repesaj müsabakaları
29 TEMMUZ 2021 16:00 - 17:00 3,5 ve final müsabakaları
17:00 - 17:30 Madalya ve kupa seremonisi

GREKO-ROMEN GÜREŞ II. LİG MÜSABAKALARI 30 TEMMUZ 2021
YAŞAR DOĞU SPOR SALONU ANKARA
PERŞEMBE
16:00 - 17:00 Teknik toplantı,hakem toplantısı
29 TEMMUZ 2021 17:00 - 17:30 Tüm sıkletlerin kura ve tartısı
CUMA
10:00 - 16:00 Eleme, yarı final ve repesaj müsabakaları
30 TEMMUZ 2021 16:00 - 17:00 3,5 ve final müsabakaları
17:00 - 17:30 Madalya ve kupa seremonisi

15

