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Amaq, Kapsam, Dayanak ve Tantmlar

Amag
Madde I-(l)Bu I'alimatrn an:acr,"geleneksel olarak yaprlan yagh giireg mtisabakalarmtn
diizenlennresi ve tescilF ile bu miisabakalann kural ve usuliere uygurl olarak ydnetimi
konusunda Tiirkiye Otireg Federasyonunca r-rygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam
Madde 2-(l) Bu Talimat. Ti.irkiye Gtireg Federasyonunca tilke diizeyinde veya uluslararasr
seviyede dtizenlenecek olan ttim yafh gtireq organizasyonlarrndaki gcirev, yetki ve
sorumluluklan. teknik oyun. mtisabaka ve 6dUllerle. bunlara ait usul ve esaslarr belirleyen
htiktimleri kapsar.

Dayanak
Madde 3- (l)Bu Talimat, 3289 sayrh Genglik ve Spor Hizmetleri kanununun Ek 9 uncu.
nraddesi"19.07.20l2 'tarihli ve 28358 sayrh Resmi Cazetede yayullarran, Bagrmsrz Spor
Federasyonlanntn Qahgrna Usul ve Esaslan Hakkrnda Ycinetnrelik ile 01.10.2014 tarihli ve
29136 sayrlt Resmi Gazetede yayrmlanarak l"tiriirliige giren Ttirkiye Giireq Federasyonu Ana
Stati.isti'ne dayanrlarak hazrrlarunl$tu'.

Tanrmlar
Madde 4- (l) Bu Talinratta gegen,

Bakanhk:Cenglik ve Spor Bakanlrgrnr

_9ryf Mgul1|3l ; S por H i z rn et leri Ci en e I M ii d ii l-lgf 11l
Fcd erasyon ; TiJ rk i.ve G i.i re g Feclera s1,txr un u 

"

Koordinatiir; Feclerasy<;n ve kurullar arasrnda koordirrcyi sa{layan kigi1.,i,

Hakem Giizlcnrcisi; Hakenrlik kurumunu denerlei-en kipiyi,
Merkez Hakenr Kurulu; Tiirkiye Ciireg Federasy,onu Ya$h Ctireg Merkez Hakem Kurulunu,
Yiiriitme Kurulu: Ya[[r giirer; Y[iri.itrne Kurulunu
Teknik ve Efitinr Kurulu; Ya[lr GtireE Teknik ve Egitirn Kurulunu,
Ust:llirr Kuru I u : BOlgelerde bu I urran ba gpeh I i van I arr n ustalannr,

Biilge Sorurnlusu: Yetkili oldugu bOlgede Fcderasl.onu ternsil ecien kiqiyi,
Organizasyon Kurulu: Ulusal ve Uluslararasr ya$lr gilreg tn[isabakalarrnrn yaprlmasrnr sa$layan

iz-as1,on kurulunr
Unescol Birle;mip milletler eSitirn, bilirn ve kiiltiir orgiitiinti,
Onur Kurulu; Eski bagpehlivanlardan olugun kurulu.
Bastn ve yayrn; (kitle iletiqint araqlarr, kitlesel nredl,a). giinltik dilde radyo. televiz.von, gazete, dergi
ibi elektronik veya yazrlr basln r:rganlarrnr,

Sanat kiiltiir: Sanat. insarrhk tarihinin her diirrerninde var olan bir olgudur. insanoflunun biyolojik
olarak de[ilde sosyal olarak kugaktan kusaga aktarrlr.qr rnaddi ve nraddiolmayan iiriinlerini
Il Miitliirii; Cenqlik r,c Spor Il IVli"idUriinti,

Miidiirii: Genglik ve Spor llge Mtidiirtinri.
I Tenrsilcisi; Tiirkiye Ci.irep Federasyonu il tenrsilcisini,

A[a; Diizenlenecek organizasyonun martevi hamili$ini tistlenen kigiyi, '
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Cazgrr; Pehlil*r!o, boylarrna gcire *ranilei sor,l-)
Dsvul ve Zurnacl: Organizasyonlarda d

ryUliglgr,"zn1yonla 1 K uru l uq larca arah kh o larak,vaprlan organ izasyon lan,
Birinci srnlf Organizasvonlar: Al'ahksrz oiarak 3 r,l )rp,lr,,t *g*r*s),orlr,r.

Bayrarn,$enIikveDii[iin0rganiz:rsyonlarl:-Ba
organizasygnlarr.

it'ade eder.

ixilci noruna
Mtisabakrlarlr ilgili Hiikiimler

Yctki belgesi
Maddc 5-(I)Federasyondan yetki belgesi alrnak gartr ile kamu kuruluglal, belediyeler,
muhtarlar. aosyal antaqh dcrnekler, senclikalar. kunilu; yrl dcinrimg kuilarna komiieleri,
festivaller dtizenleyen tertip komiteleri bu Talinrat hrikiiinleri gergevesilde yagl Grireq
mtisabakasr dtizenleyebilir. Siyasi parti ve yen organlan ya{1 gtireg mrisabakasi
dtizenleyemezler.
(2) il Mtidtirleri kanalt ile Fe<Jerasyona mtiracaatta bulunarak yerki belgesi talep eden birden
qok ttizel kiginin organizasyon yapnlaya talip olnrasr halinde bunlardan biripi teicih ve tespite
Federasyon yetkilidir. Gece grire;lerine Merkez Ha*cenr Kurulu karag ve F'ederasyonun izni
ile yetki verilir.
a)Geleneksel. birinci stntf ve mahalli gtireq iqin ntliracaarlar, mtisabaka tarihipclen en az 15
gtin dnce il ve ilge Miidiirltiklerine yaprlrr. il mtiaitirlilkleri grirti;leripi de ekleprek suretiyle bu
miiracaatlan' organizasyonun yaprlacafir tarihten en az l0 giin dpce gerekii evrak ile birlikte
Iiederasyotra teslim ederler. Aksi halde organizasyon y,iprin:az. il4erkez Hakenr Kurulu
geleneksel organizasyonlartnur tarihlerini belirlemek igin lier yrl aralk ayrnda toplan* ve

9:1k iil igerisinde ilgili organizasyon kuruluncn Federasyonclan yerki belgeleri ahnrr.
b)Tarihi Ktrkprnar Ya[h Gi.ireqleri haziran ve,va temnrrz uyiunnda dtizenlelir, Belediye
Bagkanh$rnca tcspit edilen mtisabaka tarihi }rederasyonun izni ile r.alilik makamr onayr
altnamk kesinlih kazantr. Krrkprnar grireqlerinin yaprlacagr tarihlerde Turkil,e,tle higbir yagl
g[irep organizasyonuna yetki belgesi yerilnrez.
c) Bayram, genlik ve dtigtin grire;;leri igin cltizenlenecek gtireg mtisabeikalagnda bagl
bulunduklarr genqlik ve spor il miidtjrhiklerincien izil alrunasr ve on giin r:nceden
Federasyona bilgi verilmesi gerekir. Bu giire;;lerde a[alrk seE:imi ve bilet sarrpr yaprlamaz.
i\zlcrkez hakem kornitesi. bdlge sorumlusu vq il tenrsilcisi koorcline ra.r*t' hakem
gorevlendirntelerini yaparlar. Gerek gfiriilmesi halinde fbderasyolclan giizlemci g6lderilir.
d)Aynr tarihte, aynr ilcle birden fazla geleneksel organizasyona izin ver.ilnez. Birinci srnrf 

'emahalli gi.ireilerde aynr ildc aynr tarihte birdr'n fnzla gi.ireg organizasyol mtiracaatl olursa
kar6rhkh taahhtit alrnarak .vetki belgesi verilir.
(3)Yetki belgesi mriracaatt yaprltrken ya[h gtireq organizasyonlannda pehlivanlar iqin
konulan para cidrilleri toplarnr esas ahnmak surcti ile bu toplamrn ,hS'i Feclerasyon
Bagkanh$r'Illn uygtlll gtirece[i banka lresabrna yatrnlrr. Tarihi Kirkprnar Gi.ireglerinden br.r
bedel alrnmaz' Yatrnlan paraya ait banka makbuzunun yetki belgesi talep yazlsr ekinde ibraz
edihnesi zorunludur. Ancak; yatrrrlan rniktar pehlivzrniartn orltiller:inderr kesifunez.

(4) Federasyon her yrl mahalli, birinci sul1. gereneksel, bayram
giirer;leri nin cidiil I erini i I nr tid tirliiklerine bi I cl i ri I i r. ,t
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(5). Yetki belgesi talebinde bulunanlar aqafirdaki belgeleri vermek zorundarirr.
a) il Mudrirhifti izin belgesi (3 adet)
b) Taahhiitname (3 adet)
c1 Oaut gizet_eesi (3 aclei)
d) Banka makbuzu (3 ader)
e) Yurt dr;rnda yaprlacak olan yaEh giireq organizasyonlarrncla, yonetin: kurulunun her yrl
bel irleyecegi nriktarda para Fedeioqo'u*n iigi I i lesabrna yatr rr hr.

Orga niza^syo n geqitleri
Mndde 6-
(l)Mahalli organiznsyonlar :yrl igerisinde yaprlan organizasyonlardr.
(2)Birinci stntf organizasyonlar :En az : yit arahksrz drizenlenen
orgartizasyonlarda.orgattizasyott kornitesinin ralebi iizcrine yeterli teknik ,. -;;;;t
imkanlann mevcut olmast clikkate ahnarak Merkez Hakem Kurulu karan ile birinci srnlf
organizasyon yetki belgesi verilir.
(3)Gelenekscl organizasyonltr :En az 5 yrl arahksrz drizenlenen organizasyonlardp,
organizasyona 3 yrl ara verilmig ise birinci srnrlorganizasyon olarak izin verilir.
onceki yrllar katrltmtn gok oldugu gtire;lerde bolgedeki MHK tiyeleri, ilL. sorumlula,,
organizasyonlan dtieenleyen kuruluglar ile gcinigiirek giireglerin 2 giin olarak yaprlmasi
sa$lanrr.
(4) Bayram qenlik ve cliifiiin giiregleri: Ba1'rarn ve cliigrinlerde yaprlan organizasyoniarclrr.

UqUxcU rdlUvr
Yafrh Giireq Koordinatiirii, Kuruilar ve Giireg Meydanr

Ya$h giireE koordinatiirii vei kurullar
Madde 7- (l)Koordinatdrltik ve kuruilar a;asrdaki gibidi*

*) Ya[h Giire; Koordinarriri.i
b) Yagh Gtirep Yiiriitrne Kurulu
c) Teknik ve E[itim Kurulu
d) Merkez Hakem Kurulu
e) Cdzlemciler Kurulu
I) Onur Kurulu
g) tsdlge Sorurnlulan
h) Ustalar Kunrlu

(2)Yagh giireg koordinatdni ve kurullarda yer alacak iiyelerde aqa{rdaki niteliklcr aranrr:
a) Tiirkiye Cumhuriyeti vatanda$r olrnak.
b) En az lise veya dengi okul tnezunu olmak. (yafh grireq yaprnrg i.iyelerde bu gart aranmaz)
c) Hake'rl krjkenli oltnanrakla birlikte yaSh gtiregre ruun yrllar gegitli konularda ,*netici,
antrendr ve sporcu olarak hizmet etr:rig. .v-a$h giireq kamuoyunca sayrhp. kabul go1iyor
olmarli.

d) Disiplin Kurulu taraflndan ceza talimatlanna gtire 1 yrl veya ciaira fazla s1ire ilcr
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(3)Koordinaror
a) Federasyon Yclnetim Kurulu tarafinclan atanrr, g<irev alanr igerisinde ycinetim kr.rrulu ile
yan kurullar arasrnda koordinasyonu saglar.
b) Olugan sorunlar hakkrnda rapor hazrrlayarak y6netirn kuruluna sun&r.
c) Kendisine verilen yetki gergevesinde g6rev yapar.

(,1) YaSIr giireg yiiriitme kurulunun giirev ve yetkileri
a) Ya$h giireq ile ilgili en az 7 riyeden olugur. Federasyon Ydnetinr Kuruiu tarafindan atanrr.b) Saha organizasyonu sorumlusu, sahanrn hazrrlanmasr orgemizasyonun daha diizenli
yaprlmasrndan sorumlu kiqiler.
c) Organizasyonlarm genel ahlaka v_e sportmenlige uygun gekilrte di.izenlenn:esini saglamak
ve gerekli tedbirleri ahnak gerek gcir<tiiflii clur:r-rnrcli uyniridu bulunrnakrry.
d) Belirlenen sonunluluk alanr cluzenlenen ,"*a$r gtireg organizasyonlapnda Feclemsyon adrna
vedlen yetkileri kullanan kiqilerdir.
e) Yaprian organizasyonda protokolde yeri aynhr.
f) saha organizasyonlartnt kontrol etmek grireg yapall bcilgelerle ilgili saha gahqmalan ve
organizasyonlann daha dijzelli yaprlmasrnr saSiarnak.

(5) Biilge sorumlularr;
a) Tt'irki1'e genelinde ig Anaclolu. Akdeniz, E[er" Marrlara. Karacleniz, olnrak rizere beg b6lge
ipin atamr' Bdlgelerin stntrlan leilerasycln ;*cinetirn kurulu tarafindan giirer;lerin yogullu[pna
ve yakrnhklanna gdre belirtenir
b) Belirlenen sorumluluk alanr dtizenlenerr ya[h giireg organizasyonlannda Federasyol.r
ycinetim kurulu adrna verilen yetkileri krllar:a, t<ipilerdir.
c) t'ederasyon Ydnetirn Kurulu tarafinclan atanrr. Gerekli gori.ilmesi halinde brilgeler igi'
yeterli sayrda yardrmcr atanlr.

(6) Biilge sorumlularrnln yefki ve sorumluluktarr;
a) Sorumluluk bcilgesinde yagh giireg organizasy'onlannda talimatlann hiikiinrlerinin
uygulat:trlastrtr takip ettnek, organiz.asyorr kornitesi ile koordinasyonu r.gfr,"*[ "- ;;;;;raporu tutrnak.
b) Sorumlulrrk bdlgesinde disiplin kunrluna sevk edilen sporcular ve hakernlerle ilgili ceza
iSlenrlerini takip errnek
c) BCIlgelerinde yaprlan giireglerle ilgili saha. sol,r.rnma l.,erleri ve giir-e$ alanr ile ilgili tiim
gahi;malan yaparak miisabakaya hazrrlarnak,
d) Btilgelerirrde yaprlmayan giire$lerle ilgili rapor hazrrlayrp, ilgili krirum ve kur:uluqlarla
gcirtigiip yer:iden yaprhnasr igin gerekli qahgmara,n yapnlasl.
e) Sorumlultrk btilgesinde organizasyonlar igin Mirkez l-lakerl Kurulu ile koordinede
bulunarak hakern atamasrnr saSlamak.

(7)Merkez Hakem Kurulu;
a) G{ireq FederasyotruYonetirn Kurulu taratrndan atturacak ki;inin bagkanhslnda, en az l, en
fazla 9 til,eden olugur.
b) MHK tiyeleri, yagh grireghakemliSi yapmrg kule hakemlifine kadar yrikselmig
hakernlerden, Gtireq Federasyonu Baqkanr'nrn onerisi iizerine ycjnetim Kurulu onavr ile
atanrr.

c) Llyelerden birinin.gtirevclen ayrrlmasr halincle aynr yontemle yeni bir iiye atanabilir.
d)Yafih giireq organizasyonlartnda gorev yapacak hakemlerin oi*nro, egitinr ve
cezalandrnlmalarr igin gerekli iglemleri yapar.
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(8) Teknik ve Eflitim Kurulu;
Ya$r gtireg teknikleri belirlenmesi ve sporculann, organizasyonlann ve hakern egitim
faaliyetlerinin yiiri.ittilebi Irnesi iqir: o I u;tur:ul an k uruld ur.
a) Yagh gtireg ile ilgili en az 7 iiyeden olugur. Federasyon Yonetim Kurulu tarafindan atanr
b) Ulusal ve uluslararasr yaph glireg mUsabakalannrn yaprlmasr konusunda yrinetim kuruluna
rapor sunar.
c) Gerekli gortilmesi durumunda teknik ve eEitim kumluna yeterli sayrda l,ardrmcr atarur.
d) Belidenen sorumluluk alanr diizenlenen yagh gr.ileq organizasyonlannda Federasyon adrna
verilen yetkileri kullanan kiqi lerdir.

(9) Gtizlemciler Kurulu
a) Ya[h giireg hakern gdzlemciler kurulu yagh glirery hakenrli$i yapmr]s r,'e faal hakernlifli sona
enniq kigiler arastndatr federasyon yrinctirn kurulu taratirrda.n atarur. Kurul en az 7 kigiden
olugur. Bir Bagkan bir Bagkan vekili segilir. Kurulla ilgili idar:i irylemler Kurul Bagkanr ve
Kurul bagkan vekili tarafindan takip ve kontrol edilir.
b) Ya$r Giireg hakem gdzlemcisi organizasyonlar srrasrnda hakemlik kurumunun
denetlenmesini sa$lar. Hakem grizlemci ler kurulu tarafindan atanrr.

(10) I'Iakem g0zlemcisinin gtirev ve yerkileri;
a) Meydan ve kule hakemleri hakkrnda rapor tutmak.
b) Ciirevli hakemlerin talimata gdre krhk ve kryafetlerini denetlemek,
t) Boy ayrrtn:rt snastnda hakemleri denetlernek eiluqabilecek qikdyetleri Federasyon temsilcisi
ile koordinasyon halinde sonuglandrnlmasrnr sa[lanrak,
d) Mtisabakada tutulan hakern gcizlcnrcisi raporlarrnrn leclerasvona iletilnresirri sa$lantak

(11) Onur Kurulu;
a)Onur K unrlu. Gtre; Federasycxu Yonetinri' nin bel irl edi$i i.i,r,el erderr ol uqur.

b) Tarilri Krrkprnar gtireglerinde bag boyrurda I. olan veya kemer sahibi olan pehlivanlardan atiamr.

c) Onur Kurulu protokolde 1.er ayrrlrr.

(12) Ustalar Kurulu;
Ustalardan olugan kigileri rernsil eder,

a) Ya[h grirery ile ilgili en az 7 tiyeden oluq;ur. Federas,von Yonetim Kurulu tarafindan atanrr.
.^' b) B6lgelerde bulunan Bagpehlivanlann Antrendrlerini temsilen oh-rpan kigilerden olugur.

c) Saha igerisinde uygun gdri.ilrnesi durumunda kendilerine belirlenen bir yer aynlrr.
rI) Ustalar: Kurulunun gcirevlendirmesi Teknik ve Egitim Kurulu tarafrrrdan gtirevlendirilir.
e) Ya[h gtireg oyun ve kurallannrn geleneklerine uygun devam etmesini saglamak.
0 Yagh gtiregin bin yrlhk gelenegi olan Usta ve grrak iligkisini devam etmesini sa[larnak.
g) Miisabaka antnda drgandan kerrdi sporculannrn ve seyircilerir:in meydana girmesini
<inlemek.

Federasyon temsilcisi
Maddc 8 - (l)Federasyon Y0netim Kurulu taratindan ya{h gtire; organizasyonlannda
Federasyonunu temsil etmek rizere ya$h gtireg yapmt$ veya ya$h giire$ organizasyonlarr
konusunda tecrtibeli olan kipi Ier ar asrndan gdrev lendir,i len ki ;i dir.

(2)Ternsilcinin gcirev ve yetkileri aqafrdadrr': .rxr]'J .- 
' ...^*.

n) Organizasyonun amaclna uygull bir qekilde y,ilriittilmesini saglarnak. - '1",, .. .'t':."

,t 
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c) Organizasy'on strastnda tnel'clana gelecc'k noksanhk ve aksakirkiarl rapor cclerek
Federasyon Yrinetim Kuruluna sumnak.
d) Organizasyoll kontitesi ve nttisabakaya gorevlenclirilmig bulunan hakenr ve <iiler gdrevliler
ile gerekli koorclineyi sa$lamak. organizmyonun en iyi pe'kilde gergeklegrn.ri" ici; g.r;kti
onlemlerin ahnmasrnr saglarnak.
e) Organizasyon salrastnt kontrol etniek varsa eksikliklerin giderihnesini saSlamak ve durumu
Federasyon Y<inetinr Kuruluna bildirnrek ( bir sonraki ,vrlda a1..nr eksikliki"er g6^ilurs* yeit<i
bel gesi veri lmeyecektir.)

il temsilcisi
Madde 9-(I) il temsilcileri Federasyon Ytinetim Kurulu teklifi Bakanirgrn onayr ile atalrr,aynl zamaltda organizasyon komitesinin tabii riyesi olarak gd,rev vul*. Org*"i;yr;kornitesi ile koordine halinde organizasyonlann talimat nuktimlidne r,rydrn olarak
drizenlenmesini saglar.

Ya[h gtireq afiasr
s{addel0 - (l)YaSh guireq organizasyonlarinrn maddi destekgiligini ve manevi hamili[ini
tistlenen kiqilerdir.

(2)A!airk seqimi 1..apr hqr :

a) Agalrk agrk arttrrnra usuliine gdre anous ile ,r,aprlrr.
b) Bag gtireqlerin finalinden cince yaprlrr.
r) Agrk arttlrma sozlti olarak onnnrlu yaprlrr.
d) Aqrk arttrrntada en vtiksek bedeli uer.n bir sonraki yrhn gi.ireg a[asr olur.
e) A[a organizasl.on komitesinin tabii Uyesidir.
f) Afahk iicreti agalrk seqimi sonuqlanclktan sonra segilen aga ile orga*izasyon komitesi
arasrnda yaprIan taahhlitnameye gcire 6denir.

Cazgrr
Madde ll- (l)Y-a$h. giireq organizasyonlanncla sporculan takdini eden kiqidir. $zel kryafetgiyerler' Stnav ile lisans verilir.Vizesi olmayan cazgrr organizasyonlarda gdrev yapamaz.
orga*izasyonl arda kul e baphakemi,e bagh olarak g6rev,r,apirlar.

(Z)Cazgrr o labilme gartlarr :

^ a) Ttirkiye Curnhuriyeti vatanda$r olmak,
b) cazgrrirk yaprnaya ma,i bir vticut a,zasr burunn:amak,
c) Dtizenlenen cazglr kurslanncla baEarrh ohnak.
d) Faal gtire$gi 

^ohnatnak. 
Faal gtire;giler cazgrr lisansr alabiiirler, ancak fiilen cazgrrlk

yapamazlar, aktilgtireSi brraktrktan sonra fiilen cazgrr olarak g6rev yapabilirler.)

:l*gli"tis v,ela I vridan fhzla stireli hapis ya oal'riz krzartrcr uir tiiiaen clolayr hapis cezasr
tle bululmlalnak.

(3)Cazgrrrn gdrevleri ve sorumluklarr
a) Cazgrr, pehlivanlan boylanna gOre maniler s6yleyerek seyirciye takdim eder.
b) Higbir zaman haysiyet ktnct ve gerel'zecleleyici mahiyene rnaniler soyleyernez.
c) Er meydarunda siyasi partilerin reklam yup***,,r* imkan vennez.
d) Tarihi Klrkprnar giiregleri harig yaEh-gur.q sc)'retmeye gelen siyasi kigiier unvanlarrnr(Parti adr, milletvekir], 

ir y. irge bagkantarr vu.; anons ecier.
e)Ya$lr grirep mr-isabakalarlna protokol misafiri olarak gelen herkes kargrlarmral,acaktrr.
Sadece grireg alast ve Ktrkprnai agasr kargrlanacakrrr. Difir misafirler ),;ri;;i;;-;;ffiil,
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soltra anons edilecektir, (Belediye Bagkanr, Kaymakam, Milletvekili, Bakanlar, Bakan

yardrmcrlan harig)

flBaS pehlivanlann kura gekimlerinde hakem ve gorevlilerin anons edilmemesi { ilk tur
g0reglerinde Bakan, Bakan Yardrmcrsr, Milletvekili, Vali, Kaymakam, Belediye Ba5kanr anons

edilebilir)
g)Grireggilerin takdim edilmesi anrnda sadece gtireggi ve sponsor firma ismi sciylenecektir,
h)Bagpehlivanlarrn boy salrmr arasrnda ba5ka anons yaprlmayacaktrr.
i) Cargrrlar boy salrmrnda iki den fazla mani soylemeyecektir.
j)Yafih giire; meydanrnda eglemeden sonra peirlivanlara ve seyircilere kule baqhakeminin
dirc.ktiflerine uyarak gerekli duyurulan yapar.
k)Resim satrp hig bir gekilde bahgig ve para alamaz. Tespit ediienlere kn'mrzr kart ile
cezalandrrrlarak 2 hafta men cezasr verilir. Clazgrr, federasyonun belirleyecegi folklorik
kryafetleri giyer.
l)Bdlge temsilcisinin, Merkez I-lakem Kurulunun veya kule hakemleriniu talimatlan
dogrultusunda anonslannr yapar. Protclkol drgrndaki karqrlamalarda saciece anons yaprhr.
Gi.iregler devatn ederken davul ve zurnalar protokolde dahil gclenleri kargilamaya gidemez.
m)lJnvanr bulunmayan sporculara ve misafirlere unvan vererek anons yapamayaca$r gibi
kultibii ve spousoru haricinde baqka bir unvar:rda ekleyemez" Bu kurallara uymayanlar Disiplin
Kuruluna sevk edilir vecezasr bitincey'e kadar gdrev verilmez.
n)Cazgrr Federasyondan lisans almak zorundadrr. Lisansr olmayaniara gdrev verilmez.
Federasyotrca aqtlacak cazgrrlrk kursuna katrlrp teorik ve uygulanra srnavlarrnda baqarrlr
olanlar cazgff olurlar.
o) Altmrq bel (65) Yaryrnr dolduran cazgrrlar'l'ariiri Krrkpurar gtireglerinde gdrev yapamazlar.
Ancak di{er gtire;lerde yrl igindeki peribnrranslan dogrultusunda, (saghk durum belgesi
sunttltnastyla) her delasrnda I yrldan az. olmarnak iizere gOrev siireleri Federasyon Ydnetirn
Kurulu taratlndan I yrl uzatrlanlar giirev yapabilirler.
p) Trarihi Ktr:kptnar yaflr grireqleri igin cazgrr atamasl Federasyonu ve Edime tselediye
Baqkanir$r ile kotlrdineli olarak yaprhr.

(4)Cazgrr lisanslan: Cazgrr lisanslan Giireq Fsderasyonu tarafindan verilir, Yrl igerisinde
Gtirers Federasyonu tarafrndan vize edilir.

(S)Cazgrr lisanstntn iptali: Disiplin Kuruiunca, Iisansrn iptali igin gerekli iqlemler yaprlarak
onaya sunulur. Iredcrasyon Yrirretirr Krtrulu tarafindan ceza kuruluna sevk edilen l,e cezalarr
kesir"rleqen cazgtrlartn ceza stiresince lisanslan askrya ahnrr, Bu srire boyunca cezah cazgrlar
gdrev yapamazlar.

(6)AgaSrdaki hallerde cazgrr lisanslan iptal edilir:
u) Cazgrr olabilme $artlanndan birini kavbetn:e,
h) Mazeretsiz olarak iig clefh cazgrrhk gdrevine gelmcmesi,
c) Yriz krzartrcr, onur krncr hareketlerde bulunmak.
d) Kasrth olarak tarafsrz.lr[a aykrrr harekette bulunulntasrnrn disiplin kurulunun karan ile
tespit edihnesi,
e) Ilakikate uyniayan rapor tanzim ettigi veya gizledi$i ya da taraflardan maddi veya manevi
menfaat temin erti[inin tespit edihnesi halinde,
l)'l'e;kilat mensuplan aleyhine basrn ve ya),ur voluyla suglamalarda bulunmak,
g) Ceza kurullanndan bir yrl veya daha tazla miisahakalardan men veya hak mahrumiyeti
cezasr almak
h) Agrr hapis veya bir yrldan fazla hapis ya da yUz krzancr bir fiilden dolayr
hi.ikiiml ti buIturnramak

,



Dayulcu ve zurnacl kryafetlcri
Madde I2- (l) Geleleksel, birinci srnrl've rnahalli giire;lerde yorenin geleneksel fory],o,ilk

f.*,*f*tf*l **urt,r. Bu kryafctlerin cazgrr kryafetlerincien ayn g6rtintimde oltr:astna dikkat

edilir.

Ulusal ve uluslararasl organizasyon kurulu
Madde 13 - (l) ya[5 glr*g dtizenlenmesi igin Federasl'ondan Yetki Belgesi almrq olan'

rnahalli rniilki amire bildirirnde bulunan tiizel kigilerce sn az- beg (.5) kiqiden Yalh Ciiler

i;,.g-rt;il;; rrr1rrtr olu;ur. Ya[h gtireg organizasyon kurulunuti baqkanr bu kurulun iqinden

,"qllir. Bu kurulun olugtur-ulm*r ltiy'dugtinleri drgrnda zorunludur' (organizasyonlarda

protokolde gilreqlerle itgiti b,itgiteri sunmak iizere Mi.ilki arnire en yak.rn yerden Federasyon

T'ernsilcisine yer ayrrhi.; Bu 
*organizasyonlarda 

rntilki idare amirinin denetiminde devlet

protokolii esaslart uYgulantr.
(Z;V,rgt, giireq taaliyetinde sanat, kiiltur, estetik ve

organizasyon kurullart bulunttr. ller kurul, Federasyon

kipiden oluqur ve kendi aralanndan bir baqkan seqerler'

(3) Kurullann gorevleri gunlau'drr:

a) Sanat, ktilttir, cstetik ve edebiyat kurulu:Yaglr
ilrtiyaqlarul tcrspit eder, bilimsel ve eSitscl )'aytn ve

edebiyat kurulu, saShk kurulu ve

Bagkanr taratindan atanacak en az 5

gtireq ile itgil,i her ttirlii egitinr

illmier:in haztrlanmast ve temin

edilmesini saPlar.

b) Sa[5k kurulu:Sporculann sportif' sakatlrklannda sporcuya yardrmct olur, tedavilerine

<testek-safilar. Sporcjang bes]enmeleri ile ilgili qahqmalar yapar. Sporculann kullanabilecefi

ilaqla, bJirler. Doping ile ilgili galqmalar )iaparak cloping igeren ilaglar hakkrnda sporculan

bilgilendirir.
c; brganizns),on kurulu: Grireg rneycianrnrn, yafh gi.ireqlerin yaprhnast igin gerekli olan bu

r*limatta belirlennrig araq ve geiegteite noksansri ditzenlennresini safilatrtak, orgattizas}'onda

gdrev yapacak basip ,',i*nr,,plrrino, sc1,'ircilerin gdrU;tinii ve organiza.syolltul sclametini

zet1elemeden rahat gorev yaprnalarrn, rogluyo.uk iedbirleri alrr. Basm mensuplartntn 6zel

kll,afet ve iqaret ir,p,,IalarIu tenlin eder, lbtograf geken basrn mensuplartntn gaylra

giimelerini oriler. ya[1 gtircr; organizasyon]anna yaxltmct olur. yerel organizasyon kurullannt

ie,etler. yetki belgell titepterini d"g.ri"ndirir ve -vurt drgurda yaprlacak organizasyonla ilgili

gafugrnalar yapar. Organizasyonun ctisiplip altrnda geqmesini sa[lamak igin konulmuq

kurallara uytnayanlar hakkrnda gerekli ir;len:leri yapar'

Meydan komiseri
Madde 14 - (l)Meydan komiseri geleneksel ve birinci srnrf giireqlerde gdrevli kule hakem

heyeti ve organizuryon komitesi tiafrndan gerekli gdrLildti!il taktirde aktif veya hakenrlifi

briakmrg hakernler arasrndan veya gtiregi brrakrlr; pehli',''anlar arastndan mli;tereken atarur'

Mahalli giireglerde yeteri kadzu meydan komisc,ri organizasyon kornitesi tarafindan atantr'

Meydan 
*komiseri 

grireylilerin basinrn tespit etiilen ,verlerde bulunmalartnt, seyircilerin

,r',.j,d^,.,u girmemelJrini. organizasl'onu,, ,iitiplin ve tltizenini, odiil toreni hizrnetlerini,

orgoniruryi, gdrevlileri ve giivenlik kuvwetleril'le iEbirlifi yaparak sa[lar' Kule

baihakeninin direktiflerine gore hareket eder. Ilakernlerle aynr ticreti alrr.

Giireg meydant
Matlie 15 -(1)Giireq meyrlant il ve ilge Mi.idtirtintin'

remsiicisinin, gdzetitn ve denetinrinde orgarlizas\'()11

kural ve $afilara uyularak haztrlamrast zorttnluclur:



a) Gi.ireg rneydant. zcmini Qayrr ve,va gini olan seyir vcri haricinde en az 30 m. X 30 rn.
6lqtisUnde olur veetrafr ip veya dikensiz relle qevrili alandr.
b) Ciireg meydanrnda saghk ekibi, anrbulans veya bu gorev igin tizel bir ar:aq bulundrrrulur.
c) Ya[h gtirepler igin su, 1''etcri kadar zeytinyagr veya bitkisel srvr yafi bulundurulur.
d) Pehlivanlar igin grivenli$i safilanmrq, etrafi kapair soyunma yeri ayrrlrr.
e) Giireq meydanr yatrtnda veya yakrnrnda yrkanma yeri saglanrr. Gerekirse hamamdan yer
aynlrr.

fl Ozellikle gtireggiler igin gdzlerini silmek iqin kiiqtik steril bez pargalan veya ka$rt havlu
bulundurulur. bezciler grirn,lendirilir.
g) l"{eydan hakemlcrinin dinlenmeleri, davul vc zurnacllann gahEabilmeleri igin yer aynhr',
h) Mrisabaka srrasrnr bekleyen pehlivanlar iq:in yer aynlrr.
i) Kule hakemleri igin giireg meydanrnrn trirntinii gtir:ebilecekleri, meydanrn bir kenannrn
ortastndan yiiksek bir yer aynlrr ve yanlarrnda grirevli olmayan higbir kimse oturamaz. Kule
enaz2 nletre ytikseklifinde olur. Mtisabakada ka1'rt gdrevlileri ve cazgtr bulunur. Ses di.izeni
temin edilir.
j) Basrn igin yer aynlrr. Yagh giire; mtisabakalannrn kayrt vc takip cetveileri itrederasyondan
tentin edilir ve katrlanlann isirnleri ve neticeleri bu cetvellere iqlenerek federasyona
gCInderilir.

oonnuNcu rolul,r
Katrtrm l'e Kayrt iglemleri, Sporcularda Aranan $artlar,

Ya$r Giireqgiler iqin Boy ve Kategori

Katrhm ve kayrt iqleri
M*dde 16 - {t)YaSh giire; mtisabakalanna katrlacak giireggilerin lisansh olmalan zonrnludur.
Lisansalar her yrl vize eclilir. Tedbirli olarak Ceza Kuruluna sevk edilenler ve cezalr olup
lisansr ahkonulanlar, ceza si.iresi sonuna kaclar higbir verde gtiregemezler. I I ya;rnda olan
giireggilerin ntifus ctizdanlannrn resirnli olmasr $afitlr.
(2) Gtireggilerin kayrt iglernleri, safhk muayeneleri ve boy aynml;
a) Yaflr gtireg nirisabakalanna girecek gi.ire;giier organizasyon kurulu kayrt biirosuna
Iisanslannr vererek kayrtlarrnr yaptrnrlar. G{.ireggilerin boy aynmr organizasyonda grirevli
kule. cetvel ve meydan hakemleri tarafurdan yaprlrr. Kayrt. boy aynmr tespiti ve sa$rk
kor:trolii miisabakalaldan iki saat $ncesine kadar tamamlanrr.
b) Doktor taratrndan gtiregmesine mani derecede cilt hastahfr ve bedensel anzasl tespit
edilenler mtisabakalara katr lam azlar.
c) Boy aynmr yapan hakemler tarafindan gtireqenreyece$ine karar verilenler griregtirilmezler.
Hakemler bu takdir hakkrnr kullanrrken uzun srire mi.isabakalarda bagansrz olmak, agrrr

derecede ya[lanmrq. hantal gdriiniimhi olrlak gibi kriterleri esas alrrlar.
d) Tarihi Ktrkprnar giireglerinde gtirepece'k grireggilerin 40 yagrnr geqmemig olmasr gerekir,
her yrl son 16 (on altr) ya kaldrklan sfrece 40 yaq tistii bagpehlivanlar.va$rna bakrlrnakstzrn
bir sonraki Krrkprnar giireqlerine kadar her yerde bag bo,u.'ru:a gilregirler. Yaq tespitinde giin ay
gartr aranmaz, yrl hesabr gegerlidir.
e) Tarihi Krrkprnar baq giire;lerinde en az bir dela lnci olan sporcuiar 45 ya; bitiminde kadar
giiregirler,
l) Krrk ya$rnl doldr-rrup (d ve e) maddelerinde ki dzellikleri ta$lmayan giireggiler 45 yaqr

bitimine
(yrl olarak) kadar Krrkprnar gtiregleri harig diger giireElerde gtiregebilirler. -.r; ':: . -', . ":;'.

g)Yafl1rGiire9sezonundabirspcrrcuaynrgiinigerisincIeikinrtisabakayakatrlamaz,,,,]'";-'.



Mtisabakalnra kattlacak sporcularda ar&nan qartlar
Madde l7- (l) Miisabakalara kattlacak sporcularda:

a) l l yagrnda olmak (ay, grin gartr aranmaz)

fr) ffe6po."u. Genglik ve Spor it Vtidtirltikleri tarafindan verilen onaylanmrg foto[raflr

lisanslan ile mtisabakalara igtirak etmelidir.
c) Lisansr olmayan sporcu karqrlapmalarda yan;amaz'

d) Herhangi bir nedenle karqrla;malardan men edilmemig olmak,
e) Yaffu G,i..gte boy aynmr yaprlan yartgrnalartnda dririist davranmadr$r saptanan sporcular

Oistafitiye udiiir. Aritrenorler sporculannr gergck perfurmanslannt gostermeleriui sa$lamakla

sorumludurlar.

Ya$r giireEgiler igin boy ve kategori
iUaOae 13-"1t;Vagh gtireq organizasyonlannda geleneksel, birinci smrl; mahalli, bayram,

genlik, dii[tin giirelleri ohnak rizere ddrt ttir uyguiama yaprltr.
ibi d

1) Minik bir boy
2)M l1 k iki boy
3) Tesvik bir bov
4)'['esvik iki bov
5) Toz.koparan boy'u

6) Avak boyu
7) Deste kticiik boy,
8) Deste orta bo;'
9) Deste biiviik boy

T-OJ

I l)
ra
!a
14)

Kr.r;-
Nu

Bu

k orta kiigi.ik boy
k ortlbtiyiik boy
k orta

altr
Ba

I
_t
2

Mahalli o

l4utlr
Minik iki

lzas arda boylar *-

3)'l'esv k bir bov
4)'fesv k iki bov
5) Tozkoparan boyu
6) Avak bovu
7) Deste kiictik bov.
8) Deste biir.iik boy.
9) Ki.iqiik orta ki.iqtik boy.

10) Kiiciik orta biiytik bov,

Il) Biivi"ik orra,

I2) Basaltr
13) Bas

Not: Deste orta boy olmadr[rnda bu boyun gi.ire;Eileri deste biiytik boya giire,Stililir.

I) Minik
2) Tesvik

I
1

kilde di-izenlenir:

!

10
ij

.:
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nlarr Yok ffiaPehlivan gtkarmave

belirlemede Yetk{iclit,

tt n,,Iinif bir bo

Minik iki io50--55 kg)
31Te5v'it bir ffi@'fesvik iki
5)'l'ozkoparan

(q0--lu 3
+ ffilal.n galrp jryIgll

i 0 )X ua tik-rra ku1'!!l !q --t
--:EiAr, i t. i. P *-ryE!-sai j9r9$til tctiqtiL orta biiyii

l?) Btiy0k orta

i-Codrk,kr)-i Pury u!!n g3!P 39Y'"I13) Basaltr

BoY,1'aq, kilo tesPiti ve siireleri

Mad6r 1g - (t)Get*;;;;ir* L srnrf organiz-as-von giireglerinde boy ay,mr:

(2) Bayranr. geniik ve dii$iin gtire;leri boy a1'nnrr:

2) Tegvik bo1'

3)'I'

40dakika + Puarr alan devresi

70 kg altrnda ise; Hakern
(3)Yaqr on clokuzr-r (19) gegmiq.tecriibeli gtire;qiler'.kilolart

kornitesinin karart if" tuattl deste btiytik boyda giire;tirilebilir'

(4)Boy ayrnmrncia giireg<;inin kilosu ya$lnrn bclirtilen standart kilosundan 20 kiloya kadar

fazla ise bir iist u"r,ri )oiii"J",, a^i, iazla ise iki 6st hova gtireqtirilir'

G*reqginin belirrilen kilosundun l0 kg,i"" i--r- eksik ise rzink r-2. Teril'ik l-2' Tozkopamn

ve Ayak boylarrnda bir alt boya' o.*t fiuqurt' Deste o'to' t't Deste Biiyiik boylarrnda 15 kg

mrn::'::*;, 
t#ffi [ rH:tT l' !"r9"'r *i"'. ]:::ak 

bir ii st bova e rkan spo rcurar o

boyun resmi ,por.ulun oluriar. Degerlendirmecle sporcunur alt bo-va tutan ya$l dikkate

;1l*11,,':h.il;inJ*;[r,n:*"1*lr;l,l,l#:rnffii".::i:fi 
.:',{}ffiilfi ,:;i

kg,a kadar cleste ktiqfik boya. 85 kg tizeri Desie biil'tik boya gtireltirilir' 
f ;j,'ri.,,.'::),,{i!,,,\i,
i; ,'.,:ri '.i1 :.1i
i, .; ' ,{i;;:, .' .' .',,:'
\;,.,.*. '; . "t-. -, .,r
' rt:'. " ",, 

, , .,;;, 
"

'-...-... ..r'"

u.[o
( l3- l.lYa; 1+0-55) fSO.f*rr@
(1r-13

1) lr4inik

\_j_:_==+____:____ .J ip devresi(20dakika )+ Puan alc - ... . 
,l7- I {lya4) Deste bo @vts+
I
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(5) G tireg t c.deras,r'on r.uru n faal i1'et pro gram r nda r,,er al an ;
a) U23 ve Genqler kategorisindc; 84-85-86 kiloda serbest ve grekoromen stilde, Avrupa ve
Dtinya qampiyonalannda "Birinci ve ikinci" olan sporcular.
b) tl23 ve Gengler Katcgorisinde; 96-97-98-l?0-125-i30 kiloda Serbest ve Grekoromen
stilde, Avrupa ve dtinya gampiyonalannda "tigtincii" olan sporcular.
c) B0yiikler Kategorisinde; 74 kiloda Se'rbest ve Grekoronren stilde Avrupa, Diinya ve
Olimpiyat gampiyonalarrnda "Birinci, ikinci ve Ugrinciio' olanlar 85-86 kiloda Serbest ve
Grekorornen stiIde Avrupa $ampiyonasrnda "'iiqtincii"' olanlar.
(Gtireg Federasyonu Ydnertim Kurulu izin almak ka,vdlyla) Yaglr gtireglerde "biiyiik orttr"
boyuna gi.ireqebil irler.
(6)Gtirep Federasyonun laaliyet programrnda yer alan.
a) tl23 ve gengler kategorisinde; 96-97-98-120-125-l30kiloda Serbest ve Grekoromen
stildc. Avrupa vc D[inya gampiyonalannda "Birinci ve ikinci"'o]anlar.
b) Biiytikler kategorisinde: 84-85-86 kiloda Serbest ve Grekoromen stilde, Ar,rupa
gampiyonasrr:da "Birinci ve ikinci" olanlar.
c) Biiyiikler kategorisindc; 84-85-86 kiloda Serbest ve Cirekoromen stilde Di.inya ve
Olimpiyat gampiyonalannda "Birinci, ikinci ve i,igiincti" olanlar.
d) Biiyiikler kategorisinde;97-98 kiloda ve 125-130 kiloda Serbest ve Grekoromen Avrupa
$anipil'onalarrnda "ikinci" Diinya ;ampiyonalannda "iiqtincii" olanlar (GiireE Federasynnu
Ytinetirn Kurulu izin almak kaydryla) Ya$r gtire;;lerde "bag altl" boyuna giiregebilirler.
(7) Ciireq Irederasyonun taaliyet prclgrantrnda yer alan;
a) Biiyiikler katcgorisinde; Olimpiyat O1,'unlannda 97-98 kiloda ve 125-130 kilolarda
Serbest ve Grekoromeil stilde."Birinci, ikinci ve iigiincti" olanlar.
b) Btiytikler kategorisinde; Diinya gampiyonalanncla "Birinci ve ikinci" olanlar.
c)Biiyiikler kategorisinde; Avrupa gampivonalannda "Birinci" olanlar (30 ya$lnl
doldr-rrduktan sonra, Gtireg Federasyorru Yonetim Kurulunrlan izin almak kaydryla) Yagh
giireq;lerde "bil$" ho1,'una gtiregebilirler.
(8)Milli taktmda gi.ire;en A ve B srruti milli olan sporcular'farihi Krrkprnar ve geleneksel.
birinci srnrf ve mahalli grire;lerde; Merkez Hakem Kurulunun kararr ile 80 kg kadar kUEi.ik
orla bii1,[ilq boya. B0 kg ve daha i.ist srkletler briyiik orla boyuna giiregtirilebilir.
(9)L.Iluslararasr Dtinya Gtire.p Birlifi'nin (L]WW) drizeniedigi,Btiytikler; Avrupa, D(inya vc
Olirnpiyat oyunlan,(1.J23) Umitler; Avrupa ve Dr-inya $ampivonalan. Gengler; Avrupa ve
Dtinya $arnpiyonlan haricinde ki Plai Ctire:;i; Avrupa ve l)rinya $ampiyonalan, Ordulararasr,
LJniversiteler, Engelliler. Veteranlar, Minikler, Yrldrzlar, Balkan Avrupa ve Dtinya
$anrpiyonalanndaki dereceler ile A-B Millilikler 1'agh giire; boy belirlemede (a,vrrmlarrnda)
kriter olarak dikkate ahnmazlar.
(10)Ba; ve Bagalturda yau linal vc final rnrisabakasr yapacak olan sporcuilann ustalanna
kimlik kartr verilir. Hakem kululunun uygun gdrniesi duru:nunda saha iqerisinde bir yere
ahnarah mlisabakalan izlemeleri saflanrr.

BE$iNCi sot,tiM
fttiisabaka, Kura, Eqleme Usul ve Esaslarr

Kura ve egleme
Madde 20 - (l) Kura gekirninde nunraralarrn igi gdriinmeyen torbadan veya kiireden gekilerek
belirlenmesi ntecburidir.
(2) Tarihi Krrkptnar ve geleneksel, birinci srnrf, mairalli. bayrarn genlik ve diiftin gtlreglerffi-ea *
biitiin bo1,1sr6u ilk turda kura gekimi yaprlrr. Sporcu sayrsr 3l altrnda ise veya altrndakaiitigl'; '

i' '-, tz
t,:,. 
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tr-rrda tlort (4) ve katlanna dtitiiriiltir. Krrkptnar gtireglerinde ilk 64 pehlivana yolluk odemesi

yaprldrfr iqin sayryr belirlenrek u,ru.r,ufut'g.,:"fti' t..'Ot dOrdiin katlarrr,a dii'tirtiltir' 'farihi

Krrkprnar gUrer;lerincle son 16'ya tota','t-,.JUoyda her tur kura qekilir' Ba*' baqaltr'e biiyiik

ortada lier turda kura gekilir'
(3)Giirei; stiresi,i*'blli.lennresi; Tarihi Krrkplnar ve geleneksel' birinci stntf ve rnahalli

gtireglerde. sporcu *y;;t; havl 9-artlan ve benzeri durumlar oluqtu[unda Merkez Llakem

Krirulu, Fecierasyon iemsilcisi. kule baghakerni ve meydan baqhakemlerinin karan ile

mtisabaka siiresi tekrar diizenlenir r, ' -: -.:^-.,-^iir^-i!
(4) Tarihi Krrkprnar gi.ireqlerinde biitiin boyrarcla "birinci, ikinci, iigiinciiler" (l'2'3'3') olan

pehlivanlar bir tist UIya grkarrlrr. Aniufiu'Ef,"uf' Jeqil Yayla Ya[h Gtire;lerinde (minik

boydan, b6ytik o.tu ioyu kadar, gol:li;da "birinci, ikinci, " (l'2') olan pehlivanlar bir iist

bo1,.rJa giiregirler. A;r;; g.i.n"r.r.r ';birinci"itinci" 11 '2') olanlar bir tist boya qrkartlrrlar'

(5) Yagl gtireq mtisabok"ulu.,n.lr, yasakl, nracl<Je (cloping) aldrfr tespit edilen sporcularo ceza

bitirnindeki Tarihi Krrkprnar ve btittin gUreqlerde daha orice giiregti[i.boy*ld1 giireqir'

(6)piyasa gureglerirrd; il;i boyunda 36 veya daha az.sporcrirrr,n'kattl,ntnda hakem heyetinin

il*uri ile slorculann tamanrt birinci turda giire$tirilebilir' 
normal stirede)

(7) Biit1n boylarda ihtar, m6sabaka sonuira kadar geqerli<Jir' Ana de'rede (;

sonuqlanamayan miisabakalarcla uzatma devresine (puan alan galip) devresine geqilir' Paga

ba[lar hernen bafla,rr. Mtisabaka deua,r', ettirilir. l]u devrede 1]k puon' alan sporcu hakern

tarafinrJan galip ilan edilir' ,. ,- -: r \,{^xr,,nro,.r R -
(B) Bnqpehlivanlk [,n frn* Gtireqlerin<ie ilk tur galipleri A - MaSlupla* B - curubu olarak

belirlenir. Miisabakalartla bir tur A-r-gu*tu otirok kura gektirilir, itinl turtan itibaren

karma kura gekilir. pi-vasa gtireglerind."?,,tp,rara kattlmayan gi.ireggiier B gurubunda yer

?Nrlr.o.* komitesi ya, finalde .ve 
qeyrek flnalcle. uygun goriirse .'l'arihi 

Krrkptnar ve

gelen*ksel ile birinci srnrf gtireqlerde karqihkh kura !:kll*. 
yetkisine sahiptir'

(1g)Ti.irn yaS' pehlivan giireplerirO. y.,i,-fr,,talde raliplerine yenilen her iki giireggi' o boyda

tiq:i.incii (3) ilan cdilir. 
-KIasman 

srralanrastnda buira uygi'"' olarak 4 i'inciiltik derecesi

belirtilmez.
Stralama 1,2,3,3, 5 ve 6 qeklinde yaprlrr'

iiiiritp.,in ytrttlmas, dur''tn'u'rdi edep 1''erlcri gtiriinmtig ise

i*ri_ri 
'gt 

riilrnemig ise kispet de[iqtirilir ve miisabaka devam

gtircggi maflluP saYrlrr' EdeP
-eder. (Defigtirme stiresi 10

i$\i$iar ve pu*nlama srire iqerisi'cte pasif giirer; sebebiyle 3 ilrtar alan giireqqi ma[lup

ilan edilir.
(13)Biri'ci turdan sonra herliangi bir sebepten dolay-r bo-vlardaki gtireggi saylst tek numaraya

dtigerse birinci f.uro g*f.i,rinde h'angi nr,',",*uyu ep ise o lu.yara 
tur atlarnrq sayrlrr'

iiilnurr" 6nce ahnan ihtarlar p"uniu''u gtireqinde gegerlidir'

(15)Her tur kura gekilen boylarda ro,, nl-,ro,lu rek kalacagr iqi, t,r atlar' (ikinci turda 4-8-16-

32-64ve 128 giui rry,r*' g.taigi igin tur atlayan son numarada kahr baEa gegrnez

(16)Sporcu sayrsl 3 i 'e 
alirndalse l turcla 4 un karlarrna dtiqiirtiltir. Daha fazla sporcu varsa

b' rakama kadar tamama gtireqtirilir fr, *ttry.n sporcular bir daha tur atlama veya beklerne

ihtimali varise baqa Yazrlrr'
(17)Her iki gtirepgi i. prrirgfiregirlerse 3 ihtar alarak diskalifiye edilirler.

(lg)pozisyon ne or,_rrsa ors,-n gtiiegler diidiikte baglar stire biiiminde clticltikle bitirilir' Cazgtr

,,ormar siirenin bittiflini anons ettikte; so*ra criidiik galinarak mtisabaka durdurulur' Paq:a

Uugiu, bafilanarak puan alan galip evresine geqilir'

(1g) Tartr; mi.isabaka giinti saat: 08.00 ite f d.Ob saatleri arastnda Federasl'onca gtirevlendirilen

hake,rter tarafindan. yaprrrr. 
.r-artr saati 'e 

si.iresi igi. orga*izasyorlurl programl ve katrlacak

sporcusaylsldikkateut,n,r.l{akemlera,q,r,r"yaprlantartrlargegersizdir
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.I.artr saatine yeti$emeyen giireggiier .riisabakaya aLnmnzlar. Giiregqiler tartrya $ort'

e'ofmanla grkar, taftrlan her sporcu isrnini yazdrrarak kurastnt geker' l'artrda lisans ve kirnlik

Btr.TtJ[i;l,Tll[lxi .tir..r. ya da kule ila,r erti[i zaman sahava geiip isim vazdtrarak,

kura gekmek zorundadrr. Ayflca Bagpehlivanlartn en ge$ saat l?'00 a kadar cetvele isim

;;;;. zorun I ud ur. a kii takd i rde gLireqti ri ;ne;*eceklerdir'

(20)E[er final mtisabakur, ,,rrr,,rda iki ?tr.f itide kir:,rzr kart nedeni ile diskalifiye olurlar ise

i.igtincii olan giireqqiler arastuda kura q.kiti' Kurada kazanan giireggi birinci difler giireqqi

iLi;.iorur. g;$inci-ve altrncr olan sporcular tigtinc' olurlar,

(21)ya[6 Ctireglerde drnek klastnan beliilerne stralamasr lJWW (lJluslararasr Giireg

Federasyonlan Birli[i) diizenlemeierine uygun olarak aqa$rclaki Semada belirtilmiStir' katlart

da bu sisteme gOre devam eder:

Nnl-oe celiP Ot,AN

!, a

f;'s'
lrLr*
1.1 -'.

.i-..

voa'pe t- YEN&EN

35.

vant riNnLDE 2. 'YE 36.

YENiLEN
cevnrK riNetor: t"vs
YENiLEN
Qr,VREK FINILDE 2.'YE
Yh,i,\iLEN
CEY.nEKFiNALDF.3.'YE i

YENiLEN

l/ifrDA5.YtrNiLlrN t -..i 4W
ti64 Gi1 U64'DE t4.YEN1LIrNt/16'DA6.YI'.NILEN ; ffi

I/I6'DA 7. Yh,NiLEN-: _:-#-

VIEbA 8. YENILEN
r l3z' un I . YF.X&bN-------;
|/3TDE2 YINILEN

Uilnp3 YENU-EN I lrr.
l/32'DE 5. YENILE\_-i {-!g:

TNZ;ON6. YENiLEN

tnz,|-ia 12. YENII-FN

v:1'on ls. YENIIEIJ

I164'DE 2. YEN
ANALDE MAGLTJP OLAN

r,IO+'0T,3. YENILEN
VENI FINALDE I.'YE
\,[..NiI-EN

U6+',OE 3. YEN

,64'DE i. YENILEN

CE,YREK
FiNAI,

r,,O+IOE 6. YENILEN

I,'64'DE ?. VENiI-T:N

1164'DE & VENiLEN
eEVmKFiNnl-Pr' 3.'YE,

ttad'Dr.q, YENII,ENTre DA 1. YENLEN
1i64',DE 10. YvrdDA 2 vENII-EN
1/64/64'D8 I l.nEN&ENI/'6DA 3. YENILEN
l,'6,+DE i2. YENILEN

l1t61l6D1\ 3. VgN&uN
i,,64'TJB I3. YENILEN

rIO+ OT I5. YENILEN
rIA'DE tA YEN&EN
T/64'DEr7. YENIpEI{
l/64',D8 1& Y'ENIIEN
1,/61D8 

',. 
YtsNiLEN

VN'O83. YENILEN
I/64DE 20. YENII,E.N

,64'DE zTjENipEN
v64',DEn YTNILEN
:.laq'o8.23. YEN

r/32'UE 7.YENiIEN
Tr64'Dr.24. Vr,x&Ex

V32'D88. YENILEN
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I/32'DE 9, YENILEN
rrcq'Dlza YEN&ENrlt2'DE 1o. YEN-!I.[iN
Itoq'D927 .YEN&ENVn'Or t I YE]'{LEll

i/64'DE 29. YENit,EN
r,,:z'oe 13. YENILE\

1/6ADE 30, YENILENUN'D| I4. YDNiL[N
II64'D831. YEN1LEN

1t6{'Dt:3L VnN&EUi
l/32',D8 16. YENiLEN

I

FiNAL
l.
)

YARI
FiNAL

_:.

J,

37.
5.

38.
6.

39.
1.

40.
8.

Y bI\ I LEI\
41.

r/l 6

o

i0. 42.
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12.
44.

I3.
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16.
48.
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?3.
55.
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62.
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(22)Belirlenen klasman srralamasrnda sonracJan me1'dana gelecek bir olumsuzluklarda

(diskalifil.e r.e yasakh madde kullanrnrr tespitinde) cezaltlar klasman listesinden gtkal.tlrr ve

irralama alrtan yukanya dogru kaydrrrlr. Klasman listesi buna gdre yeniden belirlenir'

{23) T'arihi Krrkprnar gtireryleiinde bazr bo,vlarcla yrgrlma oldu$u dururnlarda MHK karan ile

rni.isabakalardan iince lqrklanarak normaklen daha i'azla gtirepgi bir tist boya grkanlabilir.

(bagaltr harig)

Ya$r giiregin giinliik programt
N{ildd;21 -(l)Giire$ saylsrna gdre bir gtincle sonuglanacak giireglere s.aat 10.00'da ba;lantr.

iki veya tig giin yaprlacak gtiieglere ilk gtin saat 1,1.00'de baqlanrr. ikinci ve i.igtincti gtin

gtiregllrin baglangrg-saatleri kula hakem heyeti taraftrtdan ilan edilir. iki veya tig giin yaprlan

ltrellerde son nitisabakalar hava karamradan kesin olarak sonuglandtnlmak 0zere gerekli

[dUirt., ahnrr ve gi.ireqlerin zamanrnda bitirilnresi safilanrr. iki veya iig giinltik giireqierde

kayrt saat l0 {a biter tek gtinlfik gtireglercle saat 1.2 de biter. Kayrt yaptrrmayan sporculara

krua gektirme l,etkisi kule baghakenrindedir. Ozel durumlarda mtisabaka saati kule

Baghakemli$i ile organizasyon kornitesinin ilan ettigi saatte baglar. Bo,ylardaki gtireggi

saylsrna g6ri miisabakalann baElania boyu vc srralamast hakem heyetince belirlenir.

Gtireglerin baqlnmasl t'e pegrev
Madde 22 - (l) Gtireglei. cAlepme tamanrlandrktan sonra varsa minik ve teqvik gtiregleri,

yoksa boy giireggilerinin gi.ireyi ile baglar. C'azgrrlann davetine uymayan ve meydana

gelmeyep'giiie;gi diskalifiye edilir. Gtireq nreydiulna grkan giireqginin kispetini giymiq ve

iagalairn, baglamrq olmasr gerekir. Kura gekiminden sonra gelen sporcrtlar gtiregtirilnrez'

iZjVrglo"un gtireggi tek srralr safta saha kenanna yakrn olarak dizilir. Tiin: giireggiler el ele

tuiuqaiak gtirig di,asrnr dinlerler ve pe$reve baglarlar. Pegrev, yagh gtireglerin fblklorik ve

geleneksel ozelliklerinden biri, onemli ve viizgegilmez bir uygulamastdtr. Adabrna vc

[eleneksel kurallarrna uyularak yaprlrr. Organizas,von komitesi isterse en iyi pe$rev yapan

gtiregqiye odiil verebilir.

Giireq miisabakasr ve izin siiresi
Matlde 23-(1)Ya[h gtire; miisabakalarrnda eqleqrne, takdim duast

gtireggilerin giireg esnastnda uyttralart gereketrler, ya[lanma, su igme

iqin izin stiresi ile gtireg siirelerine dair kurallar a;agrtla belirtilmigtir:
(2) Kura gekildikten sonra eq deflir;tirilmez. Eg degigtiren gtireggi niaglup ilan edilerek Ceza

Kuruluna sevk edilir.
(3)Giireg eslasrncla rakibi izin venneclikqe ve meyilatt hakeminin iari olmadan su: ya$ ve bez

mahalline gidilemez. izin stiresi 2 dakikayr ge!:emez. YaS ve Su gtirevliler tarafrndan

verilecektir. Bir mtisabakada iki seferden fazla su ,"'e hez igin izin verilmez.

(4) Yaglanma' su igme, gdz silme ve paga bafilama gibi hareketleri oyalama ve dinlenme

kastiyla yapan giireEgiye ilk ikazda san kart gdsterilir, tekrart halinde Ikinci sart kart

gosterilerek. Ktrnrtzt kartla ihrag edilir.
(S)Rakibini bastrnp oyLln yapmadan 2 dakika bekleyen sporcu aya$a kaldrnlrr'

i6lYaralanan veyasakatlanan pehlivarrlann sa[hk ekibi rarafindan mual"ene ve tedavisinin
'iaprlrnasr, mi.isabaka drqr si.iredir. Bn stire 5 dakikayr gegerse giireqgi yenik ilan edilir.

Puanlama giire;inde ise mtisabaka drqr siire 2 dakikadrr,
(7)Paga bagrnrn kopmasr, kispetin bir krsmrnrn kopmasr ve dize kadar yirtrlmasr durumlarmda

meydan ltakemi gtiregi ilurclurur ve kule hakem heyeti tarafindan sporcuntln kispet

<legiqtirrnesine iziri vermesi rntisabaka clrgr s{iredir. l0 ciakikayt geqmesi halinde gi.iae$gi 
.1;,

rna!,iup ilan erlilir. Paqa baglarnada rakibi tarafrndan izin verilirse paga ba[lannrhsth-a'-'.'

rniisaade edilir. t t

ve peqrevden sonra
ve benzeri ilrti,vaqlarr
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(8)Flcrhangi bir boyda mtisabakanrn sonuglarrnasr gok uzayrp ta difer rakiplerinden gok daha

geg tamarnlandr ise ve turu geqen giire;;qi hiq clinlennreden bir iist tur miisabakastna

fafnldr[rnda bu sporcunun clinlinmesi igin iO aolituy'] gegmenlek iizere mtisabaka drgr si.ire

verilir.
(9)Boyunduruk oyununda rakibi yere ytiztikoyun Lrzanan gtireggi arka.va gegmek zorundadtr,

bekleme durumunda hakem clUdtik qalarak giireggileri ayaga kaldrnr.

Puanh yafh giireg kurallarr
foladde 24 - (I)Puanlr gtireglerde a:;afrclaki kr"rrallar uygttlantr: Puanir gtireglerde puanh gtire$

mrisabakasr hakemin auaqti ile baplar, di.idrigii ilc biter. Bir puan kazandtran oyunlafln tarifi

aqagrda belirtilmi gtir:

lilbiireg kurallair igerisinde herhangi bir oyunla rakibini basttup 5 noktasrnda (2 el, 2 dizve

kafa) 3 noktasrnrn yere dcgdirip %60rakibinin arkastnda gegtifi durumlarda 1 puan verilir.

(3)Rakibin arkasrna geqip Lat;asrnrn tizerine oturttugu zaman 3 nokta Sartl aranmaz rakibini

dalp indirince, dniln?e veya yanrnda iken rakibin kalgasr yerde tek clirselinde yere de[difli

,uniu1, y6da atak giiregqi ayaginui birini rakibin arkastna grkanrsa dirsek ktnlmasa da I puan

verilir.(Bu pozisyonda ?660 arkaya geqrne gartt aranmaz')

(a)Gtireq *inugndu herhangi bir ol,uncla rakibine karqr koyrnadan ve direnq gostermeden

gtireq; alanlrclan kaqan gtireggiye ihtar rakibine bir puan vcrilir.

Yasak o.vunlar ve hareketler
Madtlc 25 - (l)Disiplin Kuruluna sevki gerektiren haller;

n) Federasyon'tara{indan orgtinize edilen mtisabakalara clavet edilen lisansh yafih giireggiler

bu organizasyonlara katrhra[ zorundadrrlar. Irecleras.yonun di.izenleyecefi seminer, konlbrans,

k*rulia1, vb. faaliyetlere clavet edilen sporculiurn gelmemeleri halinde rnazeretleri

(Federasyonca kahul edilenler harig) Disiplin Kuruluna sevk edilirler.

tl;'l'arihi Krrkprnar ve clifer orguniruuyonlar cla bayrak gekimi ve agrh9 n'rerasjmine, k3{ej1

davetedilipte gelneyen ,fo."ulir bir hafta giircAtirilmez.Korteje katrlan sporculann giyirnleri

sporadabura uygLut ohnahdr r'
c)Tarihi Krrkpurar ve di[er organizasyonlar da kafit yapttnp kura gekimine gelrneyen

sporcularDisiplin kur:uluna scvk edilir.
jliaur..i, antren6r. hakem. cazgtr ve sporculann Federasyondan izin almada.n yurtigi ve

yurldr$rspor mtisabakalarrna katrimalan yasaktrr.Aksi hareket eclenler Disiplin Kuruluna sevk

edilir.
e) GtireE organizasyonll srrasnlda rakibine seyircii,e hakenre idarecilerer.Yf gig*t gorevlilere

,!,, ,ut iit r]e sclzlii hakarette bulunan sporcu antrenor ve iclareciler tedbirii olarak disiplin

kirruluna sevk eclilir.San ve krrmrzr kart gerektinney.en cliger eylem ve davrantqlar disiplin

talimatr htiki.imleri ne tabidir.

Sart vektrmut kart cezalart
Matlde 26 - (l)Aqafirda sayrlan yasak oytrnlart

gtireqgi san kart veya ktrmtzr kartla cezalandtnltr:
uygula,van veya yasak hareketleri yapan

(2) San kartla cezalandtrtlan haller: tsir nriisabakada san

tekrar san kartt gerektiren bir hareket yaparsil ikinci
sporcuya ktnntzt kart gdsterilerek miisabakadan atthr ve I

kart g6ren sporcu aynt mtisabakada

san kafit gdrtir. iki san karl alan

hafta siire ile gtireq yapn,aktan rnen

edilir.
(3)Sarr kart uygulamasr gegerliligini sadece verildiIi rrii.isabaka iginde devam ettirir.

il) agagrdaki yasat< oyunlan ve hareketleri hakemin ikaz ve uyanlanna ra[men yapao'.''lsr?r

eden sporcuya sarl kart gosterilir:
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a) Rakibini gift sarma vc kurt kapanrna almak, hakernin uyarlsrna raln:en rsrarla bu harekete
devam etmek,
h) Oturak ktindesinde bel kemi[i r.izerine dirsek ile devamh tazyik yapmak,
c) Ei ve ayak bileklerini brikrnek,
d) Baldrr patlatan oyLlnunu uygularrrak,
e) Kemane gekmek.
f) Rakibin g6ziine, kula[rna, burnuna ve a[zrna parmak sokmak, agrk elense gekmek.
g) Qemberleme (zelveli) boyunduruk oyununu uygulamak.
h) Rakibinin kispetini ayak ve elle grkarmal,a qalrpmak.
i) Kispet kasnafrna ayakla bastrrarak rakibin karnrna tazyik yapmak,
j) Meydan hakeminin dur veya brrak ikazrnr rsrarla clinlememek, hakemle mtinakaga etmek, el
ve kol hareketleriyle ikazda bulunmak.
k) Rakibini kasten seyirci, yag kazanr veya meycianda giiregmekte olan gtireggiler tizerine
siirerek agrk diigiirmeye gal rgmak,
(s)Bir nrtisabakada san kart goren sporcu ayrrr nrrisabakada tekrar san kartr gerektiren bir
hareket yaparsa ikinoi san karlr goriir. iki sarr kart alan sporcuya krrmrzr kart gosterilerek
rntisabakadan attltr ve I hafta si.ire ile giireg yapmaktan rnen edilir.Bir sonraki miisabakaya
etki etrnez. Sarl kart puan yerine geQrnez bir sarr kart alan sporcu,va ceza verilnwz. Cazgn.
taratindan anonsla gaSnlari sporcular giireg alanrna 15 dakika igiude gelmesi gerekmektedir.
Celmedi$i takdirde cazgrr tarafindan 3 defa arahklarla anonslar yaprlrr ilk 5 dakikada uyanhr
l0 dakikada san kart gosterilir, l5 dakikada gelme<iigi takdirde krnmrzr kart gristerilerek
sporcu diskalifil"e edilir. Kazantlmrg haklan elindcn ahnr. Bu durum kule hakemleri ve kule
baghakemi tarafrndan bir raporla, yazir olarak Federasl,ona bilclirilir. Bu rapora hakem,
giireggi veya idarecinin 1,aah iladeleri eklenir.
(6)Krrnlzr kartla cczalatrdrnlan haller: A;agrda sayrlan y,asaklan yapan gi.ireqgilere clirek
ktrmtzt kart gcisterilir. Krrmrzr kart g6ren sporcu iki vey.a tig hafta gtireg yapail1az.
a) Havaya kaldrrarak yenik di.igtirdrilri rakibini yavagqa yere brraknlayrp, kasten kafasr
tizerinc yere vunnak. Btr durumda yasak harckct galibiyetten sonra oldu$u igin sonuq ilan
edilir. Cerektirdi$inde bu davranrglardan cittirti galip olan gtireggi rnrisabaka drgr brraktlrr. Bu
durum finalde olursa yasak hareketi yapan sporcunun galibiyeti elinden ahnrr.
b) Itakibine kafb, dirsek ve yumruk vurmak. tokat atnrak, rsrnnak
c) Rakibi pagayl brraktr[r halde meydan hakeminin ikazrna ralmen tek kolla boyunduru[u
devam ettirrnek. Ancak arkaya gegme anraglr kasnak tutularak tek kolla beraber alman
boyunduruk yasak oyun ve hareket olarak dc.[erlendirilmcz.
tl) i\'hisahaka atttnda ve sotrunda seyirciye kargr sporculu[a yakrqnrayan hareketlerde
bulunmak,
e) Hakem karartna uymamak. moral verici nara drqrnda rakibi ile konu:;mak, rakibe,
liakemlere ve Yoneticilere ktiliir etmek,
0 Ciddi griregmemek. rakibinden hig zor gornreclen pes etmek. rakibinin elini kaldrrarak
sahadan aynlmak, hakernin ikazrna ra[men oyalama giireqine cievanr etmek, mUsabakanrn
devamtna engel olmak veya kura gereSi olarak eqlegtirildi[i egi ile hig giireg yapmadan sahayr
terk etrnek.
g) Paqa kazrktan rakibini iizerinc qekmek klindc ve sannadan krlgrk o,vunu ile yenilmek veya
her hangi bir oyunla zorluk gekmeden yenilmek gibi qtipheli yenilmelerde.
Bir organizasyollun tamarnrnda yani boy aynml ba;langrcrndan mtisabakalann tamamrntn
bitimine kadar kendi mtisabaliasr esnasrnda veya dr;rnda krrmrzr kart gdren ya da farkh
nedenlerle disiplin kuruluna sevk edilen gi.ire;giler mrisabakalardan ihrag edilerek klasman
drgr brrakrltr. Klasman drgr brrakrlan sporculara cidiil ve yolluk rSdenmez, sporcular higbir
iddia eden:ez.



h) Feclerasyon Temsilcisi, i\4eydan hakenri ve kule hakemi, istiqaresi ,eticesinde guregte Eike

yaptrklan tespit edilen gtire;r;iler'

i) Kasten ,uxiuin. uui*rk, ,*krr. atnrak, rakibine ve hakeme ttiktirmek' ahlaka ayktrt

harekette bulunmak.
j) Saha iginde yurnruklaqan ve hakemlere hakaret ederek krrmtzt kart griren sporcu 3 hafta

fli'Slifil;risinde rakibi ire yumrukrar;an hakemrere ve rakibine kiiftir, hakaret ve saldt,da

bulunan sporcuya t ,r,.,r, karigdsterit"i.tt tedbirli olarak <lisiplin kuruluna sevk edilir'

(7)Miisabaka da 2 sart kartta; krrmtz-t kart gor:en sporcll I hafta gtireEemez' Miisabaka da

rlirek krrmrzr kart gtiren giircqgi 2 hafta gtiiegenrez' Ilap boyunda bir hafta (2 sarr karttan

krmrzr karr) bir hatia ceza utan gurepii fb.0i9 li:l ? 
t uRu loirek ktrmrzt kart) ceza alan

gtireqgi 15.000 lira parayr Federasyonun belirledifli hesaba yatrrrp belgeledikleri taktirde

cezalan kaldrrrlrr. Saha igerisincle 1'umruklagan. hakenilere hakaret eden' 3 hafta men cezasl

alan veya disiplin ktrruluna sevk edilen baq pehlivanlara para cezail uygularunaz'

Ya$r giireqlerde 1'enik diiqiirme
Madde 27 - (r)Yenik dtigrne veya agtk diignre,..gobe[in gokyiiziinii gdrmesiyle olur'

Rakibinin omuzlaflnrn yere defmesi, tu; hali gart defildir'

(2)Oturmug vaziyette ayaklar-agrk ve ir.i.ril geril'e payancla yaparak 90 dereceyi geEecek

gekilde dirsekleri arkaya do$ru klrmast'

(3)Oturmug vaziyette'o,',". Li, elle payanda !'aprp kenr1i ekserrincle dtj,erek iki'ci elini difier

yonden paYanda Yapmasl'
(llit<i dirse[in Yere deSrnesi,

i;;ii; dir:sei< yere ctegrni:;ken. cliger elin yere paya.da )*apmasr'

(6)Yerde .,, oyut ru giir.gi't*n tittiUi''' o,;'nu ile strtrn. yere deftnesi'

(T)Rakibini omzuna ahp bacaktaraar'git elle, kalclrran klginin ya ,slg omzunda ya sol

omz.unda veya paqalardaututlllu$ tse bacak arastn'Jan havacia olan kiqinin kartn boqlu$u

kalclrran g1reqgini, omuzlann<la sa[,a, t;i; ;* geriye sarkma olmadan aya$a kalkrp iig adtm

yiiriiyerek,ug,*or,'yL'0";r';, dururilartta eksen] etiafinda 360 derece dondtirmesi'

(8)Aya[rnrrakibinindniineatmakSuretiylegerdanlzunayaparakyennresi.
(9)paqa trafrnrn kopmast, qoztilmesi, lalJbendinin goztiirnesi kispetin parqalanmadan bir

krsmrnrn kopmasr ve dize tadar y,n,f*oy yenik sa1'rlmaz' Bu durumda meydan hakenri

giir.eqi durdurur r. p.f',tiu,rn* f.irp*,9;;i;;t"1ttine izin verir' Bu s.ire 10 dakikayr geqelnez'

E[er kisper edep ],;rl;;iri; gorulmesi q"eklinde ytrtr;nrqsa gtireqqi yen]k sayrlrr' ihtilaflar ve

itirazlar halinde n-,.fJun U,*lliakemi kule hakemleriy'1e birlikte karar verir'

(10)Kiincled. toprl,'t "r*. 
u. krlgrk: T;;;;- [-t;1.1ti'ti." atandan sor]ra yeniiirse topttk kesen

galip gelir. Krlgrk ata, kiin.e uionAon'ro"*a yenilirse krlgtk atan galip gelir' Ancak ktinde

atrgrnda her iki pehrivan aynr anda y.nit duruma dtiger iseL,, dururorarda ki.inde atan giireqgi

filf-Xlir",*"Ju,on giireeeinin rakibi,.ye'ik duruma gelerek rakibini ktindeden' bovundurukla

veya herhangi bir oy;u,rla a$rrsa bile illiy.nif.J*'.maikendisi gelir ise ke*disi yenik sayrlrr'

ALTINCI BOL{JM

Ceqitli Hiikiimler

Saha igi giire99i, giirevli kryafetlerive kutlanrlan malzemeler

Madrle 2g - (1)ya[h gtireggi kryafeti kispettir. Kisper.geleneksel olgtilerine uygun olarak*-

clericlen yaprlrr.Kispet iizerinde f..ri.l,'*uJJn,'rii, *;,rrr,-bl,lunmaz, paqa bafr keqe bent olup' "'"

deri,*aylon ve benzeri marzemere, t uit"*t,rmaz. Kispet rJ.r*ryouun betirGdiBi oz-elliklerde 
.

olrnak zorundadrr .J' ,t' .: "i:' -' -'



(2)Saha konriseri. tek tip egofmiur giymek zorunditdrr.
(l;Vog.,tu1. ve bezciler egofinan veya yolesel kryalet giy'nrek zoruncladtrlar. Egofmanlannda

gOreuilrini belirren yuani,l bulunmasr garttrr. Ancak ait oldu[u organizasyonun amblemini de

kullanabilirler.
(4)Cgreggilerin kispeti drgrrrda higbir gcirevli gi1'sisinde reklam igeren igaret ve yazl

bulunduramaz. Organizasyorl komitesi bu nitelikte kurulu bdyle yazt bulunduran gOrevliye

gcirer, vennez. Aksi halde ilgili ydnetmeli[in cezai hiikiimleri uygulamr.

(S)Gtiregginin resirn sattp para toplamasr yasaktrr.

iO)yugtt giireg organiz-asyonlarda kiiqtik orta ktiqtik boy dahil alt bovlar prtprt giyebilir. Minik

boylar d0hil biittir: boylarda giireqpiler yaglanrr.

Yetki belgesinin geri ahnmastnl gerektiren haller
Maclcte Zg - (f t Yetki belgesi vJrihnemesini ve1,u geri altrrntastru gerektiren durumlar ile

organizasyon yapan kuruluq ydneticileri ile ilgili hiiktimler aqafirda belirtilnrigtir.

a) Yalan ve yanrlttct ilan vennek, afi; asmak,

biMtisabakr-l*rn yaprldrgr rneyclanda gerekli diizcn ve ernniyeti safilayacak tedbirleri

almamak.
c)ilal edilerr ocilil r.e yollugu oclememek. eksik odentek veya taksitle odemek,

U)Ozet davetli gtiregqilerts yazrh mukavele yapnradan ilan. afiglerde isimlerini ve resimlerini

kullanmak.
e)Ceza Kurulunca verilen guregmeme cezaslrlr hige sayarak ceza alntr$ giireggileri

giireqtirmek,
f)Yagir gi.ireg tdreni ve merasimleriti yapmaurak,

g)Organizasyorlun zorunlu giderlerini kargrlarnaktan kaqtnmak,

tiCiir.l organizas,"onlarrncla gtireple ilgisi olmayan. izinsiz ve sahte bilet satmak' Bu hallerde

yetki belge-si geri aInrr. Bu fiilleri gergeklegtirenler disiplin Kuruluna sevk edildifi gibi,

avnL:a Feclerasyonca haklalrnda hukuki iglenryaptlnlrr.

Feclerasyon temsilcisi, hakcm iidtiller ve giirevli iicretleri
Madcle 30 - (i)Ya[h gi.ireg organizasyonlannda seyir i.icreti altnstn veya altnmastn

orgapizasy6na katrlan hakern ve yoneticilere aga[rciaki gartlarda yolluklan odemek

zorundadtr.
(2)Federasyon ve Merkez Hakem Kurulunun g(irevlendirdi$i ve isimlerini organizasyona

Uiia;rtligi liakem,tenrsilci ve gcirevlilere yol masrallan ve liakemlik tazminalr tjdenir'

(3) Mahalli gUregler:de varsa once mahallinclen, yoksa en yakrn illerde veya Merkez l.Iakem

Kurulu uygu, gdrdi.i$i gtireqlerde di[er bolgelerden hakem gdrevlendir:ilir.

(a)Mahaili hakemleie *d*"* hakemlik tazminatr ticlenir. Ancak ilgelerden gelen hakemlere

yol rnasrafi da 0denir.

iS) f*a.rrsyonca gorevlendirilecek Federasl'on temsilcisi (Ciireg Federasyonu Y<inetim

Kurulu tiyeleri. Ir,{erkez Hakem korritesi riyeleri ve bolge sorumlulart, F'ederasyon temsilcisi

olarak gcirev yapan.) . hakenr gdzlemcisi, Feclerasyon gdrevlileri, nleydau komiseri'

kameranian. Oluikurulu iiyeleri. 1.- 2. Srnr{'kule ve 1. Srnrf nreydan hakernlerine l4 katr.2.

Srnrl rlcycian liakemlerine 12 katr, aday hakcrnlere 10 katrndan az olmamak tizere ddenecek

grirev tazminatr biripci clerecedeki deviet Memuru harctrahmtn; Geleneksel giiregler, birinci

[nrl' gtireqler, mairalli gtiregler, bayram, genlik ve dtigtin gi.ir:eglerinde 6denir. Harctrah

haricinde deplasnran gdrevlilerine yol raici 6denir.
(6)Hakem temsilcisi ve di[er gorevlilerin iicretleritti kar;rlayacak para

hak sahiplerine inrza kargtlr[rnda odennrek tizel'e: organizasyon

F ederasl,on tenr silci sine topl u o larak veri I ir.

bordr:o dtizenlenerek
kornitesi tarafi

,fl";-t:- i\
f'*irir.l,.,,'*
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(7)Sporculara verilecek dcltil Feclerasyorl tarafincJan. }'olluklar glintin ekonomik kogullarl

Al[f.rt. alrrtarak organizasyon komitesince belirlenir'

(8) Organizasyon komitesi tarafrndan-i- fehlivan, hakem' 'dzgff 
ve diSer gorevlilerin

konaklama yerleri temin edilir' :r---: r---*.*-r, .,2

(g) Federasyon tizeliikle kiiqiik boylarda *agdur olan.gtireqgileri korumak ve organizasyon

Kornitesine yard,,ncr olmak a**.,yru h.r 
"yrl "farihi* Krikprnar Girreglerinde boyla*nda

dereceye giren giireggileri esas alarak odiiilerini tespit e<ier' Hcr: boyda ilk I'e giren

gtireqqilerin odulleri giintin gartlarina.gore lrederas-vorl Yonetim Kurttltt taratiltdan tespit ve

ilan edileret<, it trauaiirltiklerine bildirilir. Bu karariarii u)'mayall organizatdrlerin gtireg yetki

belgeleri iptal edilir.
(10) Gureggiye Krrkprnar Gtireglerinde hangi boyda giirelti ise giiregterde o boyun iicreti

6denir.

izinsiz miisabaka YaPmak
Madde 3l - (l) ye*iti rnakamlardan izirr ahnarak yaprlmast gereken miisabakayr izinsiz

yapanlar veya yaptlranlar ve,va bciyle bir nTtisabakal't yoneten hakemler giireglere katrlan

sporcular ve cazgtrlar disiptin kuruluna sevk edilirler'

Cezai hiikiimler
Madde 32- (t)Grireqq:iler. hakemler ve ycineticiler bu..talirnattaki yasak fillerj iqledikleri

takclirde Gtirer; Federasyonu Disiplin kuruluna sevk edilir. Miilki amiriikten giireq T.i:.i:i'
alan, F-ederasyondan diizenlcme yttki belgcsi alan kuruluglar. IJu talimatrn ytikleyecefli biittin

sorumluluklan kabul etmi g sayrltr.

(2)Hava muhale1eti vs. necleni ile bir gtin onceclen organizasyon kurulu.taraftndan gtire$}er

iptal etlilnez. Federasyon remsilcisi veirakemler orgunirutyon komitesi bir toplantr yapttktan

sonra gerek gdriiltirse glireg ileri bir tarihte yaprlmak tizere tutanak tutularak Federasyona

bil gi verilerek ertelenir.

YEDiNCi noltlm
Son Htkiimler

Yii riirltikten kaldtrtlan mevzuat
Maclde33- (l) 05/07/2017 tarihinde yayrmlanan ltirkiye Gtireq Federasyonu Ya[h Gtire$

Mtisabaka'falimat bu Talirnatrn yiiri.irliife girmesi ile f iiriirltikten kalkar.

Ytiriirliik
Madde 3a - (l)Bu 1'alimat. Bakar-rhgur rcsmi inrernet sitesinrle ilanr ile ytirtirltifie girer.

Yiiriitme
Madde 35 - (l)Bu Talimat huktimlerini'l"tirkiye Giireg Federasyon Bagkam yiiriittir'


