
MADDE 6 - (l ) Aynı Talimatın 2E inci maddesi l inçi fıkrası aşağıdaki şskilde
değiştirilmiştıı.

" (l) Yağlı gtlreşçi kıyafeti kispettir. Kispet geleneksel ölçüIerine uygun olarak

deriden yapılır. Kispet iizerinde kesici, maden, süs eşyası bulunmaz, paça bağı keçe bent

olup, deri, nay'lon ve beflzeri malzemeler kullanılamaz. Kispet Federasyonun belirlediği

özelliklerde olmak zonındadır. "

MADDE 7 - (1) Aynı Tatimatın 30 unçu maddesi 5 inci fıkrası aşğıdaki şekilde
değiştiİilmiştir.

" (5) Federasyonca göıevlerıdirilecek Federasyon temsiloisi ( G{lrcş Federasyonu

Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Hakem komite üyeleri be bölge sorumlulan,
Fedorasyon temsilçisi olarak görev yapan) hakem, hakeın gözleıncisi, Pederasyon
görevlileri, meydan komiseri, kamcraınan, Onur Kuru'l üyelerine ödenecek görev

tazminalı biıinci derecedeki devlet memuru haıcırahının; geleneksel güreşler, birinci
sınıl müalli gtlreşler, bayram, şenlik ve düğün güreşlorindo mahalli hakemlere 12

katından, deplasman hak«nlerine l4 katından az olamaz. "

Yüıürlük

MADDE 8 - (l) Bu Talimat Spor Genel Müdürlüğü resmi internet site§indğ
yayımı taİihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 - (1) Bu Talimaı hüümleıini T[lrkiye Güreş Federasyonu Başkanı
yiirütiir.



IÜ§gfE_ _Gİr,REş _TEDERASYONU YAĞLı GÜREş Mü§ABAIq
TALIMATINDA DEĞişlKLiK yApıLMAsINA DAln rııiııer

__ MADDE l - (l) 0l/l0/2012 tarihinde yayımlaıan Tttrkiye Güreş Federa§yonuYağlı Glııeş Müsabaia Talimatının 16 ncı maddesi 2 nci fiiirasına aşağtdaki b€n.eklenmiştü.

" g) Yağl, Oitreş sezonunda bir
kaulamaz. "

MADDE 2 - (l) Ayru Talimatın
şekilde değiştirilmiştir.

spofcu aynı g{ln içerisindc iki müsabakaya

19 uncu maddesi 4 üncü fikrası aşağıdaki

" (4) Boy ayrımında güreşçinin kilosu yşının belirıileıı staıdaıı kilo§ıından 20kiloya kadır fazla ise bir üst boya, 20 kilodan a*," arlu lrr-İl<J U§t boya güıeştirilir.
Kilosundan dolayı üst boya çıkarüp o urya, aer"..lapJiı, uri uoy. ç,l- sporcular
o boyun resmi sporculaıı oluılar. Dİgerlenairme-de sİoİ"un* ulİİoyu 

'u* 
yışı dikkatealınmaz. Güıeşçinin belirtilen standarı kilosundan ı ö uı"J- t ır .ısik ise bir alt boyagtıreştiriIir, MahaIli glıreşlerde deste orta boy olmadığından u, u"r- gilreşçileıi destebüyük boya gtlreştirilir. ''

MADDE 3 - (l) Aynı Talimatın 19 uncu maddesi 9 uncu fıkrası aşağıdaki
şekilde değişıirilmiştir.

. "_(9) Uluslararası Dünya_ Güreş Birliğinin (UWW) düzcnlediği, Büyükleç
lvrupa, 

D{lnya ve Olimpiyaı oyunları ,1llZ:;Ürİitler; ar.pu ," İuny, Şurpiyonalan,Gençler; Aı,rrıpa ve Dünya şampiyonalaıı hancindcİi Pl"İİur.şi, Avnıpa ve Dünya
Şampiyonalaıı, ordulaıarası, üniversiteler, Engelliler, r;;ü, Minikler Yıldızlar
P^'1*.ll*p^u ue Dtlnya şampiyonalaıındaki t"re*l", ile A-B';iüüilikleı yağ]ı güreşboy belirlemede (ayıımlannda) kriter olaıak dikkaıe alınmazlar. .i

. . ^ 

MADDE 4 - (l) Aynı Talimatın 20 nci maddesi 4 üncü fıkrası aşağdaki şekildedeğiştiıilıniştir.

. ' (4) Taıihi Kırkpınaı Güreşlerinde büiün boylaıda .'birinci, ikinciler vellelln9ül1 ( 1.2.3.3) olan pohlivanlar bir üst boya çİkanrla.. Antalya Yeşilyayla
güreşlerinde ( minik boydan, büyük orta boya kadar boylaıda .'birinci, İl.in"i'''1 İ .İ. 1olın-pehlivanlaı bir üst boyda gUreşirler. Ayııca geleneksel üç günlUk g{tığşlerde küçıİ
orta tüçtık boy, küçük orla büyük boy ve büyük orta-uoyıaraa-*birino| ikinci'' ( l . 1. 1olanlar bir iist boya çıkarılırlaı, ''

. MADDE 5 - (l) Aynı Talimatın 27 nci maddesi 7 nci fikıası aşğıdaii şekildcdeğişıiriImişlir.

.._ ^^, ^]r) İ**ini omzuna.a.lıp bacaklaıdaı çiff elle kaldıran kişinin ya sağ omzundtr

r_::'.:TiTd" *ya paça|aıdan fuımuş ise bacal< orasınCan ha,J;ffiÜtİ;;
İ:,t*i ::1*,Tj::""y".:1.TyY],ii, :ağa, 

sola ve g*y.'..,ı.-u oımidan ayağ3lkalkıp 3 adırn y0rüyerek taş,ması ya da aynı duıumlard-a ekseni
döndiirmesi, "

360 derAe&


