
U23 ERKEKLER SERBEST GÜREŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

TALİMATI ve UYGULANACAK TEKNİK, İDARİ, CEAZİ HÜKÜMLER 

1. Türkiye şampiyonalarına doğrudan katılma kriterleri ; 

a) 2021 Yılında Büyükler, U23 ve Gençler kategorilerinde yapılan Milli 
Takımlar Seçme müsabakaları adı altında yapılan Türkiye 
Şampiyonalarında ilk 3 dereceye giren sporcular, 

b) 2021 Yılında Gençler, U23 ve Büyükler kategorilerinde Avrupa ve Dünya 
Şampiyonalarında Milli Takıma giren sporcular, 

c) Yaşı tutması kaydı ile 2021 yılında Yıldızlar kategorisinde Avrupa ve Dünya 
şampiyonalarında ilk 3 dereceye giren sporcular. 

2. Teknik Toplantı, Lisans, Kura, Tolerans; 

a) Müsabakaların teknik toplantısı 17:00 - 17:30 arasında ve kura 
çekimi saat18:00 - 18:30 arasında yapılacaktır. 

b) Tartı kura çekiminden bir gün sonra saat 08.30 - 09:00 arasında yapılacaktır. 
c) Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, askeri kimlik kartı veya polis kimlik kartı 

göstermek                zorundadırlar. Tartı sırasında tüm sporcular; 2022 yılı vizeli 
lisansları ile birlikte nüfus. Tahrifatlı olan lisans ve kimlik kartları kabul 
edilmeyecektir. 

d) Müsabakalarda 1 (bir) kg. tolerans uygulanacaktır. 

3. Yaş sınırları 

a) 2022 yılı Türkiye şampiyonasına 19 - 23 yaş (2003-1999) doğumlular arası 
direk, 18 yaş (2004) doğumlular ise (ay ve gün olarak 18 yaşını doldurmuş 
sporcular hariç) doktor raporu ile güreşecektir. 

b) Tartı sırasında, 18 yaşındaki sporcular (2004 doğumlular) ıslak imzalı doktor raporunu 
ibraz etmek zorundadırlar. Raporu ibraz edemeyen sporcular tartıya alınmazlar. 

Not: Belirlenen kriterler dışında il seçmelerine katılamayan ve raporlu olan hiçbir sporcu 

Türkiye Şampiyonasına katılamayacaktır. 

4. Dikkat edilecek hususlar; 

Sporcu, antrenör, idareci ve hakemlerden akredite yapılabilmesi için en geç 48 saati geçmemiş 
(COVID-19) testi ve HES kodu istenecektir. Spor salonunda ve konaklama yerlerinde hijyen ve 
temizlik kurallarına dikkat edilecek olup, kurallara uyulması konusunda gereken önlemler 
alınacaktır. 

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



c) Herhangi bir sebeple müsabakalara girmekten men edilmemiş olmak, 

d) Kendi kulübünden başka herhangi bir kulüp adına aynı sezon içinde resmi müsabakalara 
iştirak etmemiş olmak, 

Ancak (d) bendi hükmü; 

• Silâhaltına alınıp silahlı kuvvetlerde lisansı olan, 

• Terhislerini takiben silâhaltına alınmadan evvel kayıtlı bulundukları kulüplerine dönen 
sporculara uygulanmaz. 

e) Müsabakalar UWW ve TGF kurallarına uygun olarak yapılacaktır. 

f) Saha içi veya dışında spor ahlakına aykırı tutum ve davranışlarda bulunan 
idareci antrenör ve sporcular hakkında cezai işlem yapılacaktır. 

6. Mali Konular 

a) Türkiye Şampiyonasında ilk 10 dereceye giren (1,2,3,3,5,5,7,8,9,10) 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 onaylı listesindeki 1 idareci ve 6 

antrenörüne,  
i) Harcırahları ve spor genel müdürlüğünün genelgesi gereği karşılaşmaya katılan TOHM 

sporcularının ve antrenörlerinin yol ve ikamet yevmiyeleri (Müsabakanın Yapıldığı il rayicine 
göre) federasyon tarafından ödenecektir. 

j) Müsabakalarda ilk 10’a giremeyen sporcuların yol ve ikamet yevmiyeleri il müdürlüklerince 
karşılanacaktır. 

k) Müsabakalarda görev alacak federasyon temsilcisi, hakem ve diğer görevlilerin kanuni 
harcırahları ile gençlik ve spor il müdürlüklerine ait salonlarda görev yapan personelin il 
temsilcisi ve 2 sağlık personeli hariç (10 kişi) ücretleri mevcut yönetmelik ve talimatlar 
doğrultusunda federasyonumuzca ödenir. Ancak müsabaka süresince görev alanında 
bulunmayan salon personeline herhangi bir görev ücreti ödenmez. 

7. Ödüller: 

a) U23Türkiye Şampiyonasında, 1-2-3-3 dereceleri alan sporculara madalya verilecektir. 
b) U23Türkiye Şampiyonasında, seçilen en centilmen Antrenör ve en teknik güreşçiye 

madalya veya plaket verilecektir. 
c) U23 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. 



8. Sorumluluklar ve Cezai Hükümler;  

a) Müsabakalar süresince görevli bulunan Federasyon temsilcisi, 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. 

9. 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 etmemek. 
f) Tartı öncesi anonsları, müsabaka tartı ve kura saatlerini takip etmek. 
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 2022 vizesi olmayan antrenörler salon içinde görev yapamaz ve harcırah 

alamazlar. 

10- Sporcular, 

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

a) Müsabaka sırasında hakemin ikazlarına uyar ve centilmence yarışır. 
b) Müsabaka sonunda hakem, rakibi ve rakibinin antrenörü ile tokalaşır. 
c) Sporcular müsabaka sonunda mayolarının askısını çıkarmadan müsabaka alanını terk 

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

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

müsabakalara katılamaz. 

11. 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, 
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, 
i) 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 mutemette iade 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 
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. 



Not: Katılım sayısına göre müsabaka saatleri Federasyonumuzca değiştirilebilir. 

U23 SERBEST GÜREŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 03-05 OCAK 2022 ÇORUM 
MÜSABAKA PROGRAMI

    PAZAR 

02 OCAK 2022

17:00 - 
17:30 

18:00 - 
18:30

Teknik toplantı 

Kura: 57-65-74-86-97 kg.

PAZARTESİ 

03 OCAK 
2022

08:30 - 
09:00

Tartı:57-65-74-86-97 kg. tolerans 1 kilo

11:00 - 
17:00

57-65-74-86-97 kg. Eleme Müsabakaları

17:00 - 
17:30

Açılış Serenomisi

17:30 - 
19:00

57-65-74-86-97 yarı final müsabakaları

KURA Kura: 61-70-79-92-125 kg.(Yarı Finallerden 
Sonra)

SALI 

04 OCAK 

2022

 08:30 - 
08:45 Tartı:57-65-74-86-97   kg. tolerans 1 kilo

08:45 - 
09:15

Tartı:61-70-79-92-125 kg. tolerans 1 kilo

11:00 - 
17:00

57-65-74-86-97 kg. Repesaj müsabakaları
61-70-79-92-125 kg. Eleme ve yarı final müsabakaları

17:30 - 
19:30

57-65-74-86-97 kg. Final 3-5 ve 1-2 müsabakaları

     ÇARŞAMBA 

05 OCAK 
2022

08:45 - 
09:00 Tartı: 61-70-79-92-125 1 kg.

11:00 - 
12:30 61-70-79-92-125 kg. Repesaj müsabakaları

12:30 - 
15:00 61-70-79-92-125 kg. Final 3-5 ve 1-2 müsabakaları



İllere verilen Serbest Güreş Kontenjanları: 

Diğer illere 1’er Takım (10 sporcu) kontenjanı verilmiştir. 

Not: İller il seçmesini yaparak, illerinde yapılan müsabakaların sonuçlarını il 
Müdürlüğünden tasdik ettirerek Türkiye Güreş Federasyonuna göndermek 
zorundadırlar.1takım (10 sporcu)kontenjan verilen iller ile seçme yapacak 
sayıda sporcusu bulunmayan illerde seçme yapılması zorunlu değildir. İller 
kontenjanlarını istedikleri sıklette güreştirebilirler.

ANKARA 6 TAKIM 60 SPORCU SAMSUN 2 TAKIM 20 SPORCU

İSTANBUL 6 TAKIM 60 SPORCU ADANA 2 TAKIM 20 SPORCU

K.MARAŞ 3 TAKIM 30 SPORCU ÇORUM 2 TAKIM 20 SPORCU

ERZURUM 2 TAKIM 20 SPORCU KONYA 2 TAKIM 20 SPORCU

BURSA 2 TAKIM 20 SPORCU TOKAT 2 TAKIM 20 SPORCU

ANTALYA 2 TAKIM 20 SPORCU KOCAELİ 2 TAKIM 20 SPORCU

BALIKESİR 2 TAKIM 20 SPORCU İZMİR 2 TAKIM 20 SPORCU
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