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            2021 YILI TÜRKİYE YILDIZLAR SERBEST VE GREKO-ROMEN GÜREŞ 

                                  LİGİ ve TERFİ MÜSABAKALARI TALİMATI 

 

                                                                BİRİNCİ BÖLÜM 

 
 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Madde 1-  

AMAÇ: 

Bu Talimatın amacı, Türkiye Yıldızlar Serbest, Greko-Romen Güreş 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 2-  

KAPSAM: 

Türkiye Yıldızlar Serbest, Greko-Romen Güreş 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 3-  

DAYANAK: 

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 4-  

Tanımlar: 

Bu Talimatta geçen  
Genel Müdürlük  : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

Genel Müdür  : Spor Genel Müdürünü, 

        Federasyon  : Türkiye Güreş Federasyonunu,  

Federasyon Başkanı  : Güreş Federasyonu Başkanını, 

Lig Yürütme Kurulu  : Federasyon Başkanının seçeceği kişilerden oluşan kurulu, 

UWW  : Dünya Güreş Birliğini, 

İl Müdürlüğü  : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 

İl Müdürü  : Gençlik ve Spor İl Müdürünü,  

Yıldızlar Ligi (Serbest)  : Türkiye Serbest Yıldızlar ligini, 

Yıldızlar Ligi (Greko-Romen) : Türkiye Greko-Romen Yıldızlar ligini, 

        ifade eder.        
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İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

 

 

Madde 5 
Yıldızlar ligi ve terfi müsabakalarının yapısı: 

   Yıldızlar Serbest ve Greko-romen güreş ligi Kura ve müsabaka metodu: 

   2021 Yılı Yıldızlar ligi her iki stilde de 16 takımdan oluşur. 2019 yılı lig klasman 

   Sırasına göre ilk dört sıralamayı alan (1, 2, 3, 4 cü) takımlar seri başı olarak Kura çekerek 

   A, B, C, D grubuna ayrılırlar.Klasmandaki 5, 6, 7, 8’inci takımlarda Kura çekerek 

   Grupların ikinci takımı olarak belirlenirler. Klasmandaki 9, 10, 11, 12.cı takımlarda Kura  

   çekerek grupların üçüncü takımları olarak belirlenirler.Klasmandaki 13, 14, 15, 16.cı  

   takımlarda kura çekerek grupların dördüncü takımlar olarak yerlerini alırlar.Yıldızlar  

   ligi müsabakaları bir merkezde her stil için 3 gün olarak yapılır. Gruplardan çıkan ilk iki  

   takımlar, (A1-B2), (B1-A2),(C1-D2), (D1-C2) çeyrek final yaparlar.çeyrek finalde galip  

   gelen takımlar yarı finale çıkarlar. Yarı finalde: (A1-B2) galibi ile (C1- D2) galibi, (B1-A2)  

   galibi ile (D1-C2) galibi ile karşılaşırlar. Yarı final müsabakalarının galipleri birincilik ve  

   ikincilik müsabakası, mağlüpleride üçüncülük dördüncülük müsabakası yapacaklardır. 

   Gruplarında sonuncu olan takımlar klasman (ligden düşmemek için) birbirleriyle maç      

   yaparlar. Bu müsabakalar sonunda 3.ve 4. Olan takımlar   ligden düşerler.Herhangi bir  

   nedenle liglerde yer alacak takımların sayısında azalma olduğu takdirde, eşlemeler sonunda  

   gelmeyen takımların rakipleri hükmen galip sayılırlar.   

 

Yıldızlar terfi Müsabakaları: 

Karma ve toplu olarak ayrı, ayrı yapılacak olan Serbrst ve Greko-romen terfi 

müsabakalarında her sıklette her kulüpten 1 sporcu katılacaktır. Sporcuların takıma 

getirdiği pozitif puanlar toplanarak takım klasmanı belirlenecektir. Birinci ve ikinci olan 

takımlar Yıldızlar Serbest ve Greko-romen liglerine çıkacaklardır. 

 

YILDIZLAR TERFİ MÜSABAKALARINDA KLASMAN BELİRLEME 
KİLO SIRALAMA PUAN KİLO SIRALAMA PUAN 

BİRİNCİ 25 YEDİNCİ 8 

İKİNCİ 20 SEKİZİNCİ 6 

ÜÇÜNCÜLER 15 DOKUZUNCU 4 

BEŞİNCİLER 10 ONUNCU 2 

       Puan eşitliği durumunda klasman UWW kriterleri uygulanır. 

 

Madde 6 

Yıldızlar Güreş Liglerinde yaş, doktor raporu ve sıkletler: 

15 yaş (2006 doğumlular) doktor raporu ile 16-17 yaş (2004-2005 doğumlular doğrudan 

katılabilirler.Yıldızlar Serbest ve Greko-Romen Güreş Liglerinde sporcular 15 yaşından 

küçük, 17 yaşından büyük olamazlar. 15 yaşındaki sporcular tartıda beyan edilecek olan 

ıslak imzalı doktor raporu ile güreşebilir. (Ay ve gün hesabı yapılmaz yıl hesabı yapılır.) 

 

Türkiye Yıldızlar Güreş Ligleri Serbest ve Greko-Romen stilde ayrı, ayrı 

yapılacaktır. 

Sıkletler: (41-45), 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, (92-110) Kg. (10 sıklet) 
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Madde 9- 

Yıldızlar güreş liglerinde kiralama, transfer ve lisans: 

a) Bir kulüp bir sezonda 2 sporcuyla kiralık sporcu sözleşmesi yapabilir.Kiralık sporcu 

sözleşmesi yapacak olan sporcu ve kulüpler 06 Ağustos 2021 tarihine kadar 

sözleşmelerini yapmak zorundadır. 

b) Federasyonun belirlemiş olduğu 06 Ağustos 2021 tarihten sonra yapılan kiralık 

sporcu sözleşmesi geçersizdir. 

c) Kulüpler Yıldızlar müsabakasında en fazla 2 kiralık sporcu güreştirebilir. 

d) Türkiyede ikamet eden en az 1 yıllık oturum izni olan T.C lisanslı yabancı uyruklu 

sporculardan en fazla 2 sporcu ligde güreştirebilirler. (Ferdi lisanslı olan sporcular 

kiralık sporcu statüsünde güreşebilirler. 

e) Bir sporcu bir lig sezonu boyunca liglerde, sadece bir kulüp adına güreşebilir. (bir 

sporcu başka bir kulübe geçmiş ve eski kulübünde lig dışındaki müsabakalara 

katılmış olsa bile yeni kulübü adına o sezonda sadece yıldızlar lig müsabakalarında 

güreşebilirler. 

f) Kendi kulübünden liglerde güreşmiş bir sporcu ligin diğer haftaları için kiralama yapamaz.  

g) Bir kulübe kiralık olarak giden sporcunun lig müsabakalarını içeren bütün hakları 

kiralık olarak gittiği kulübe aittir.  

h) Kiralanan sporcu, kiralandığı kulüp için güreşmeyi reddederse disiplin kuruluna sevk edilir. 

i) Ferdi lisanslı sporcular ferdi lisans ile anlaştıkları kulüplerle kiralık statüde sözleşme 

yapabilirler,  

j) Bir kulüp adına tartılan ancak müsabaka listesine yazılmayan güreşçi o müsabakada 

güreşmiş sayılmaz ve bir başka takıma kiralanabilir. 

k) Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve 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. 

L)  Lisans ve nüfus cüzdanı yaşları aynı değilse Genel Müdürlük sicil lisans yönetmeliği   

             gereği lisanstaki yazılı olan doğum tarihi geçerli olacaktır. 

 

https://tgf.gov.tr/wp-content/uploads/2021/06/2021-SEZONU-KIRALIK-

SPORCU-SOZLESMESI.pdf 

Üsteki bağlantıdaki 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. 

 

Madde 10- 

Galibiyet Şekilleri: 

Yıldızlar lig müsabakalarında 10 sıkletten 6’sını alan takım galip sayılır. Galip 

takıma 2 puan, mağlup olan takıma ise 0 puan verilir.Beraberlik durumunda 

takımlara 1’er puan verilir. Puan eşitliği halinde galip takım aşağıdaki kriterlere 

göre belirlenir. 

 

 

 

 

 

 

 

https://tgf.gov.tr/wp-content/uploads/2021/06/2021-SEZONU-KIRALIK-SPORCU-SOZLESMESI.pdf
https://tgf.gov.tr/wp-content/uploads/2021/06/2021-SEZONU-KIRALIK-SPORCU-SOZLESMESI.pdf
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Galibiyet sayısında eşitlik olması halinde (5-5 vb.): 

Her iki takım pozitif puana bakılmaksızın birer puan alırlar. 

 

Final müsabakaları sonucunda iki takım arasında beraberlik söz konusu 

olduğunda veya grup müsabakaları sonunda 2 takım arasında puan eşitliği 

olduğunda önce aralarındaki maçların takım puanına bakılır. Aralarındaki maçların 

takım puanının eşitliğinin devam etmesi durumunda aşağıdaki kriterlere bakılır. 

a) Yaptıkları müsabakalar sonunda Pozitif puanı fazla olan, 

b) Yaptıkları müsabakalar sonucunda 5-0 lık pozitif puanlı galibiyeti fazlaolan, 

c) Yaptıkları müsabakaları sonucunda teknik üstünlükle galibiyeti fazlaolan, 
d) Yaptıkları müsabakaları sonucunda alınan teknik puan toplamı fazla olan, 

e) Yaptıkları müsabakalar sonunda verdiği en az teknik puanı az olan, 

f)  Son yapılan sıkletin galibi o müsabakanın takım galibi olarak ilan edilir. 

 

Grup müsabakaları sonunda 2’den fazla takımın puan eşitliği ile sonuçlanmış ise 

       Aşağıdaki kriterler uygulanır. 

a) Yaptıkları kendi aralarındaki müsabakalar sonunda Pozitif puanı fazla olan, 

b) Yaptıkları müsabakalar sonunda 5-0 lık pozitif puanlı galibiyeti fazlaolan, 

c) Yaptıkları müsabakalar sonunda teknik üstünlükle galibiyeti fazlaolan, 

d) Yaptıkları müsabakalar sonunda alınan teknik puan toplamı fazla olan, 
e) Yaptıkları müsabakalar sonunda verdiği en az teknik puanı az olan takım o 

müsabakalarınsıralaması yapılır. 

f)   Eşitliğin devam etmesi durumunda takımlara Kura çektirilerek galip takım ilan edilir.  

 

Klasman (ligden düşmeme) müsabakaları sonucunda iki takım arasında 

beraberlik söz konusu olduğunda aşağıdaki kriterlere bakılır. 
a) Yaptıkları müsabaka sonunda Pozitif puanı fazla olan, 

b) Yaptıkları müsabaka sonunda 5-0 lık pozitif puanlı galibiyeti fazlaolan, 

c) Yaptıkları müsabaka sonunda teknik üstünlükle galibiyeti fazlaolan, 
d) Yaptıkları müsabaka sonunda alınan teknik puan toplamı fazla olan, 

e) Yaptıklaru müsabaka sonunda verdiği en az teknik puanı az olan, 

f)  Son yapılan sıkletin galibi o müsabakanın takım galibi olarak ilan edilir. 

 

Pozitif puanlama: 

5:0 VB : Tuş ile galibiyet 
5:0 VA : Minderden çekilme  

5:0 VB : Minderde sakatlanma 

5:0 EV : UWW kurallarına aykırı hareketten diskalifiye  

5:0 EX : 3 İhtardan diskalifiye 

4:0 ST : Teknik üstünlükle galibiyet mağlübün puanı yok  

4:1 SP : Teknik üstünlükle galibiyet mağlubun puanı var  

3:1 PP : Sayı galibiyeti mağlubun puanı var 

3:0 PO : Sayı galibiyeti mağlubun puanı yok  

0:0 E2 : Her iki sporcuda diskalifiye 

 

Madde 11- 

Takım Sıralaması: 

Yıldızlar lig müsabakalarının sonunda takımlar gruplarda ve ligde kalma maçlarında 

kazandıkları genel takım puanına göre sıralanırlar.İki takımın takım puanında eşitlik 

söz konusu ise sıralama aşağıdaki gibi uygulanır. 

a)  İki takım arasında yapılan müsabakanın takım puanına bakılır. 

b)  İki takım arasında yapılanmüsabaka sonucunda ferdi galibiyet sayısı fazla olana bakılır. 

       c)  Aralarındaki maçların sonunda 5-0 lık pozitif puanlı galibiyeti fazlaolan 
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       d)   Aralarındaki maçların sonunda teknik üstünlükle galibiyeti fazla olan 

       e)  Aralarındaki maçların sonunda 3-0 lık rakibine puan vermede galibiyeti fazla olan        

f)  Aralarındaki maçların sonunda alınan teknik puan toplamı fazla olanbir üst sırada yer alır. 

g) Yine eşitlik varsa kura ile belirlenir. 

 

 

       Ayrı gruplardan üç veya 4 takımın puan eşitliği durumunda aşağıdaki klasman 

       Kriterleri sıralama yapılır.  

       a) Yaptıkları grup müsabakaları sonunda takım puanı fazla olan,                                                    

    b) Yaptıkları grup müsabakaları sonunda toplam Pozitif puanı fazla olan, 

    c) Yaptıkları grup müsabakaları sonunda 5-0 lık pozitif puanlı galibiyeti fazla olan, 

    d) Yaptıkları grup müsabakaları sonunda teknik üstünlükle galibiyeti fazla olan, 

       e)  Yaptıkları grup müsabakaları sonunda alınan teknik puan toplamı fazla olan, 

       f)  Yaptıkları grup müsabakaları sonunda vermiş olduğu teknik puanı en az olan  

            takım üst sırada yer alır.  

       g)  Yine eşitlik var ise sıralama kura ile belirlenir.  

 

Madde 12 

Sporcu sayısı 

Kulüpler 10 sıklette yapılan lig ve terfi müsabakalarına en az 7 sıklette katılmak 

zorundadırlar. Kulüpler tartıda 7 sıkletten az sporcu tarttıramaz; tarttırsa bile 

takımlar hükmen yenik sayılırlar. Müsabaka günü raporsuz mindere çıkıp 

güreşmeyi reddeden güreşçi mindere çıkmamış sayılır ve 7 sıkleti tamamlamamış 

olması nedeniyle takımı hükmen yenik sayılır. 

 

Madde 13- 

Müsabakaya 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. 

 

Madde 14- 

Kafile listesi, sağlık raporu, tartı ve lisans: 

a) Minikler takım takıma müsabakalarındatakımlar 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 nüfus cüzdanı, veya 

pasaport 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. 

g) Tartıya gelmeyen kulüpler hükmen mağlup sayılırlar ve rakibi olan diğer 

takımlar siklet sayısı X5 pozitif puanıalırlar. 
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h) Lig müsabakalarında birinci gün tartılıp ikinci gün sıklet değiştirecek olan   

sporcular müsabakadan bir gün önce 16:00-18:00 saatleri arasında tekrar tartıya 

girmeleri zorunludur. 

 

Madde 15-  

Tolerans: 

Yıldızlar liginde tolerans: 1kg dır. Güreşçiler sadece bir sıklet üstte güreşebilirler. 

(Toleranslı kg.geçmek kaydı ile) örnek: 48 kg.gelen bir sporcu 51 kg.da 

güreşebilir. Ancak 48 kg.gelen bir sporcu 55 kg.da güreşemez. 55 kg.güreşebilmesi 

için toleranslı olan 49 kg.geçmek zorundadır. 

Not: Sadece 92 kg.üzeri (92,01kg) gelen bir sporcu toleransı geçmesine gerek yoktur. 

(92-110) kg.güreşebilir. 

 

Madde 16- 

Müsabaka listeleri 

Takımlar, kulüplerin antetli kağıtlarına müsabaka listelerini güreşçilerin sıkletleri 

belirtilmiş şekilde yazarak kapalı bir zarf içinde ve müsabakadan 30 dk. önce 

müsabaka baş hakemine verirler. Listeler her iki takım antrenörleri veya 

idarecilerinin huzurunda açılır ve listeler açıldıktan sonra kesinlikle değiştirilmez. 

Tüm lig müsabakalarında tanıtım seremonisi yapılır.Takımların tek tip bir seronomi 

eşorfmanı ile seronomiye çıkmak zorundadırlar. 

 

Madde 17- 

Sakatlanma 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. 

       d)   Bir müsabaka içinde hakem görmüş olduğu tehlikeli hareketlerde müsabakayı  

      Durdurmuş ise tedavi sonrası rakibine puan verilmez. 

 

Madde 18 

Antrenör 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 almak zorundadırlar.Vizesi olmayan veya antrenör yaka kartı 

olmayan antrenörler sporcularının köşelerine çıkamazlar ve müsabaka listelerine 

yazılamazlar. Vizelerin kontrolü Federasyon   temsilcisi   tarafındanyapılır. 

Ligden 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- Yıldızlar Serbest ve Grekoromen 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.) 
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Madde 19- 

Hükmen Yenik Sayılma 

Takım halinde Hükmen yenik sayılmayı gerektiren haller şunlardır. 
 

a) 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)  

b) Cezalı sporcu güreştirmek, 
c) Takım halinde müsabakalardan çekilmek, 

d) Takım halinde (topluca) hakem veya rakip takıma saldırmak, 

e) Müsabakaya mazeretsiz zamanında çıkmamak, 

f) 17.Maddedeki şartlara uymamak, 

g) Kamera ve televizyon sistemi kurmayan ev sahibitakımlar 

h) Müsabakaların sonucu üzerinde önceden anlaşma (şikeye karar verme yetkisi 

Federasyona aittir) yapıldığına kanaat getirilmiş olmak. (Bu takdirde her iki takım 

hükmen yenik sayılır.) 

i)   Ertelenen müsabakalarda erteleme tarihinde güreşme hakkı bulunmayan sporcuları 

      güreştirmek. 

j)   Takım mensuplarının diskalifiye edildikten sonra müsabaka süresince çirkin 

      davranışlarını devam ettirmeleri, 

k)   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) 

I) 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 rapor edilir. 

 

      Not: 20.madde gereğince hükmen yenik sayılan kulüpler ayrıca Disiplin   
                      Kuruluna sevk edilir. 

 

Madde20 

Cezalar 

Aşağıdaki durumlarda takımlar ligden ihraç edilir. Bir sonraki sezon ise bir alt ligde 

güreşebilirler. 

a)    Herhangi bir sebeple takım halinde müsabakalardançekilmek, 

b) Topluca hakemlere veya rakip takımasaldırmak, 

c) Şike yapıldığı tespit edilmiş olmak, 

 

Madde 21 

Bir 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. 
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Madde 22 

Bu Talimatta yer almayan hususlarda karar verme yetkisi, Lig Yürütme Kurulu  

raporları ve görüşleri doğrultusunda Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu’naaittir. 

 

Madde 23 

a) Yıldızlar güreş ligi final müsabakaları sonunda ilk 3’e giren takımlara kupa, 

ayrıca antrenör ve sporculara madalya verilir. 

b) Yıldızlar güreş ligine terfi müsabakaları sonunda ilk 3’e giren takımlara kupa, 

ve ilk 3’e giren sporcularada madalya verilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Madde 24 

Sair Hükümler 

Müsabakaların yapılacağı salonlarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü veya kulüpler 

doktor ve sağlık ekibi bulundurur ve yeterli emniyet tedbirlerinin alınmasını 

sağlarlar. 

 

Madde 25 

İl Müdürlükleri ve kulüpler müsabaka öncesi basın kuruluşlarına ve halka 

müsabakalarla ilgili duyuruları yaparak halkın müsabakaların yapıldığı salonlara 

çekilmesi için gerekli gayreti göstereceklerdir. 
 

Madde 26 

Yıldızlar Ligleri ile ilgili her türlü uygulama Federasyon Başkanının seçmiş olduğu 

Lig Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.  

 

Madde 27 

Güreş 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 28 

Kulüplere yazılan yazıya süresi içinde cevap vermeyen kulüpler lig dışı kalır (Bir 

alt ligde yarıştırılamaz) 

 

Madde 29 

Mali Hükümler 
 

a) Yıldızlar lig müsabakalarında; kulüplerimizin 1 İdareci, 2 Antrenörüne ve 

tartıya katılan 13 sporcusuna kanuni harcırahı ve yol ücreti ödenecektir.   

b)   Yıldızlar ligine terfi müsabakaları karma Türkiye şampiyonası şeklinde  

      yapılacaktır. Bu müsabakalara katılan kulüplerin 1 İdareci, 2 Antrenör ve  

      10 sporcusuna kanuni harcırahı ve yol ücretleri Federasyon tarafından,  

      ödenecektir. 

 

Madde 30  

Müsabakalarda 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 Federasyonca ödenir.Ancak müsabaka süresince   görev 

alanında bulunmayan salon personeline  Federasyon tarafından görevlendirilen 

mutemet herhangi bir görev ücreti  ödemez. 
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DÖRÜNCÜ BÖLÜM 

                                                    Sorumluluklar ve Cezai Hükümler 

 

Madde 31 

       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. 

      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. 
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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) 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,   
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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 

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 antrenörlerin adı 

soyadı, birlikte kulüp isimleri anons ettirilir. 
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Madde 32 

            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 33 

Lig müsabakalarında TGF Ligleri talimatında bulunmayan konularda Federasyon 

Başkanı yetkilidir. 

    Madde 34  

    Bu Talimat imzalandığı tarihte yürürlüğe girer 

 

 

 

 

 

Musa AYDIN 

                                                                                                Türkiye Güreş Federasyonu 

                                                                                                               Başkanı  
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YILDIZLAR GREKO-ROMEN GÜREŞ  TERFİ MÜSABAKALARI 11 AĞUSTOS 2021 

               TAHA AKGÜL SPOR SALONU ANKARA 

           SALI 
10 AĞUSTOS 2021 

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

Teknik toplantı,hakem toplantısı  
Tüm takımların kura ve tartısı 

      ÇARŞAMBA 
11 AĞUSTOS 2021 

10:30 - 14:00 
14:00 - 17:00 

Eleme ve yarı final müsabakaları 
3,4 - final müsabakaları   
Madalya ve kupa seremonisi 

YILDIZLAR LİGİ GREKO-ROMEN MÜSABAKALARI 13-14-15 AĞUSTOS 2021 

                TAHA AKGÜL SPOR SALONU ANKARA 

      PERŞEMBE 
12 AĞUSTOS 2021 

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

Teknik toplantı,hakem toplantısı  
Tüm takımların kura ve tartısı 

          CUMA 

13 AĞUSTOS 2021 

 
10:30 - 17:00 

 
Grup müsabakaları 

      CUMARTESİ 

14 AĞUSTOS 2021 

 
10:30 - 17:00 

 
Grup müsabakaları 

          PAZAR 

15 AĞUSTOS 2021 

 
10:00 - 13:00 

 
Yarı final ve klasman  müsabakaları 

 14:30 - 16:30 
16:30 - 17:00 

3,4 ve final müsabakaları  
madalya ve kupa seronomisi 

YILDIZLAR SERBEST GÜREŞ  TERFİ MÜSABAKALARI 17AĞUSTOS 2021 

               TAHA AKGÜL SPOR SALONU ANKARA 

      PAZARTESİ 
16 AĞUSTOS 2021 

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

Teknik toplantı,hakem toplantısı  
Tüm takımların kura ve tartısı 

           SALI 
17 AĞUSTOS 2021 

10:30 - 14:00 
14:00 - 17:00 

Eleme ve yarı final müsabakaları 
3,4 - final müsabakaları   
Madalya ve kupa seremonisi 

YILDIZLAR LİGİ SERBEST MÜSABAKALARI 18-19-20 AĞUSTOS 2021 

                TAHA AKGÜL SPOR SALONU ANKARA 

           SALI 
17 AĞUSTOS 2021 

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

Teknik toplantı,hakem toplantısı  
Tüm takımların kura ve tartısı 

     ÇARŞAMBA 

18 AĞUSTOS 2021 

 
10:30 - 17:00 

 
Grup müsabakaları 

      PERŞEMBE 

19 AĞUSTOS 2021 

 
10:30 - 17:00 

 
Grup müsabakaları 

         CUMA 

20 AĞUSTOS 2021 

10:00 - 13:00 
14:30 - 17:00 
16:00 - 16:30 

Yarı final ve klasman  müsabakaları 
3,4 ve final müsabakaları  
madalya ve kupa seronomisi 
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Yıldızlar Ligi Serbest Güreş Takımları         Yıldızlar Ligi Greko-Romen Güreş Takımları 

 

1-Ankara Tedaş Spor Kulübü     1-İstanbul B.Ş.B. Spor Kulübü 

2-İstanbul B.Ş.B. Spor Kulübü     2-Ordu B.Ş.B. Spor Kulübü 

3-Ordu B.Ş.B. Spor Kulübü     3-İstanbul Kasımpaşa Spor Kulübü 

4-Antalya Elmalı G.E.M     4-Samsun Kavak Gençlik Spor Kulübü 

5-Antalya B.Ş.B. Spor Kulübü     5-Manisa İl Gençlik Spor Kulübü 

6-Mersin Gençlik Spor Kulübü    6-Rize Gençlik Spor Kulübü 

7-Çorum B.Ş.B. Spor Kulübü     7-Yozgat Gençlik Spor Kulübü 

8-Çorum Gençlik Spor Kulübü    8-Kayseri Şeker Spor Kulübü 

9-Tokat Gençlik Spor Kulübü     9-İstanbul Çatalca Bel.Spor Kulübü 

 10-Bursa B.Ş.B. Spor Kulüb              10-Kayseri Talas Gençlik Spor Kulübü 

 11-K.Maraş Göksun G.E.M              11-Muğla Gençlik Spor Kulübü 

 12-Tokat Turhal Güreş Severler Kulübü 12-Antalya İlkay Kaya AKD.Spor Kulübü 

 13-Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü  13-Aksaray Gençlik Spor Kulübü 

 14-İstanbul Sancaktepe Bld.Spor Kulübü 14-Osmaniye Gençlik Spor Kulübü 

 15-K.Maraş B.Ş.B. Spor Kulübü  15-Konya Selçuklu Bld.Spor Kulübü 

 16-Sakarya Gençlik Spor Kulübü  16-Aydın Gençlik Spor Kulübü 

 


