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TÜRKİYE GELENEKSEL SPOR DALLARI FEDERASYONU 

ŞALVAR GÜREŞİ MÜSABAKA TALİMATI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1- Bu talimatın amacı, minder güreşine kaynak teşkil eden ve senelerce mahalli 

usullerle yapılan şalvar güreşini tarihi çizgisi içerisinde, ülke düzeyinde disiplin altına alarak 

bu sporun kendi kuralları içerisinde yapılmasını sağlamak, Türk Kültürünü yaşatmak, yurt içi 

ve yurt dışında tanıtımlarının sağlanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2- Bu talimat, ülkemiz genelinde düzenlenecek tüm şalvar güreşi müsabakalarındaki 

görev, yetki ve sorumluluklar ile teknik, oyun, müsabaka ve bunlara ait usul ve esasları 

belirleyen hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3- Bu Talimat; 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/07/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk spor 

Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 25/03/2007  tarihli ve 26473 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Ana Statüsüne 

dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

Madde 4- Bu talimatta geçen; 

Genel Müdürlük  : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

Genel Müdür   : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü, 

Federasyon   : Geleneksel Spor Dalları Federasyonunu, 

İl Müdürlüğü   : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 

İl Temsilcisi   : Geleneksel Spor Dallan İl Temsilcisini, 

Organizatör   : Federasyondan izin ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden 

yetki belgesi alarak üç tüzel kişiden oluşan şalvar güreş organizasyon kurulunu,  

Tertip Komitesi  : Müsabakalarla ilgili hazırlık ve hizmetleri yerine getiren kişi 

veya kişileri, 

Antrenör   :Branşında eğitim gördüğü kategorideki programları başarı ile 

tamamlayarak bulunduğu kategori için Federasyondan belge alan, sporcuları ve takımları 

bulunduğu şalvar güreşi kural ve tekniklerine uygun olarak yetiştirmek, yarışmalara 

hazırlanmalarını ve yarışmalarını, gelişmelerini takip etmek görev ve yetkilerine sahip olan 

kişiyi,  

Hakem    : Şalvar güreşi müsabakalarının yönetimi için Federasyon veya 

Federasyonun yetki verdiği kurumlar tarafından atanan ve bu konuda eğitim almış  kişileri,      

Ağa    : Düzenlenen şalvar güreşinin giderlerini karşılayacak kişiyi,  

Şalvar    : Geleneksel güreşlerde sporcuların belden aşağı ve diz üstü özel 

giysisini,  

Geleneksel Güreş Dalı : Türk Toplulukları arasında yapılan şalvar güreşini, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

 

Müsabaka Türleri 
Madde 5- Geleneksel şalvar güreş müsabakaları iki türde yapılır. 

a) Resmi müsabakalar: Yıllık faaliyet programında yer alan Federasyon veya İl 

Müdürlüklerince tertiplenen müsabakalardır. 

b) Özel müsabakalar: Resmi müsabakalar dışında kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve 

tüzel kişilerce düzenlenen müsabakalardır. 

 

Müsabaka İzni 

Madde 6- Yapılacak tüm müsabakalar Federasyon iznine tabidir. Ancak gösteri amaçlı 

yapılacak müsabakalar için izin o ilin İl Müdürlüklerinden alınabilir. 

 

İzin Alma Yöntemi 

Madde 7- Yapılması planlanan müsabakalar için Federasyona ve gösteri amaçlı müsabakalar 

için İl Müdürlüğüne müsabakanın yerini ve tarihini belirten bir yazı ile en az 15 gün önceden 

yazılı olarak müracaat edilmelidir. Federasyon veya İl Müdürlüğü müsabakanın yapılmasında 

sakınca olup olmadığını yazılı olarak bildirir. Sakınca görüldüğü takdirde gerekçesi yazıda 

belirtilir. 

 

Hakem Kıyafetleri 

Madde 8- Hakemler müsabakalar süresince beyaz pantolon, beyaz gömlek veya tişört ve 

beyaz ayakkabı giyerler. Müsabakaları yöneten hakem, kollarına güreşçinin ayak bileğine 

bağlanan renklerden kırmızı ve mavi bileklik takar. 

 

Hakem Görevlendirme 

Madde 9- Hakemlik hizmetleri Federasyon veya yetki verilmesi halinde İl Müdürlüklerince 

görevlendirilecek hakemler tarafından yürütülür. 

 

Şalvar Güreşi Düzenleme İzin Belgesi ve Taahhütname 

Madde   10- Şalvar güreşi müsabakası düzenleme izin belgesi, bildirim ve taahhütname, İl 

Başkanlığından, İl Başkanlığının bilgisi dahilinde İlçe Başkanlığından her şalvar güreşi 

organizasyonu için ayrı izin belgesi almak şartıyla; kamu kuruluşları, belediyeler, tüzel 

kişiler, spor kuruluşları, sosyal amaçlı dernekler, üniversite ve okullar bu talimat hükümleri 

çerçevesinde ve İl Müdürlüklerinin kontrol ve nezaretinde şalvar güreşi müsabakaları 

düzenleyebilirler.  

a) Siyasi amaçlı tüzel kişiler bu tür organizasyon düzenleyemezler.  

b) İlde yapılacak şalvar güreşi müsabakalarının müsaadeleri, Federasyon bilgisinde İl 

Başkanlığınca, ilçede yapılacak güreş organizasyonlarının İl Başkanlığının bilgisi dahilinde 

İlçe Başkanlığınca yapılır.   

c) Şalvar güreşi müsabakası düzenlenmesi; İl’in Mülki Amirliğinden alınacak izin ve 

organizasyon şartları ile ilgili evraklar ve belgeler 5 gün içinde Federasyona bildirmek 

zorundadır. İl Başkanlığı aracılığıyla Federasyondan izin belgesi alarak düzenlenir. İzin 

belgesi alınmadan hiçbir şalvar güreşi organizasyonu düzenlenemez.  

d) İl, ilçe ve köylerde yapılacak şalvar güreşlerine İl Müdürlüğünce bir temsilci gönderilir.  

e) İzin belgesi, şalvar güreşi organizasyonu belirlenen tarih için geçerlidir (Özel durumlar 

hariç; hava muhalefeti vs.). Aynı şalvar güreşine birden fazla tüzel kişinin istekli olması 

halinde bunların belirlenmesi İl Başkanlığınca yapılacaktır. İzin belgesi güreş tarihinden en az 

15 gün önce İl Başkanlığından talep edilecektir.  
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f) Şalvar güreşi izin belgesiyle başka organizasyonlar (karakucak, yağlı güreş v.b.) 

yapılamaz.  

g) İzin belgesi almak isteyenler il içi müsabakalar için İl Müdürlüklerine müracaat ederken 

aşağıdaki belgeleri ibraz etmek zorundadırlar;  

- İl Müsaadesi  (1 Adet)  

- Taahhütname (3 Adet)  

- Ödül Çizelgesi (3 Adet)  

- Afiş   (1 Adet)   

h) Beldelerde ve köylerde yapılacak düğün güreşlerinde afiş istenmeyecektir. Federasyonca 

veya İl Müdürlüklerince görevlendirilecek temsilci ve hakem ücreti organizasyon kurulu, köy 

güreşlerinde ise düğün sahibi tarafından ödenir. 

 

Organizatör ve Tertip Komiteleri 

Madde 11- Organizatör müsabakalarla ilgili hizmetleri yapmak, müsabakaların kurallara 

uygun yapılmasını sağlamak için 3 kişiden az olmamak suretiyle komiteler oluşturabilir. 

Komiteler o müsabakalarla ilgili her türlü hizmet ve işlemleri yapmakla yükümlüdürler. 

Komiteler Teknik Komite, Hakem Komitesi ve İdari Komite gibi konular itibariyle 

oluşturulmuşsa her bir komite kendi konusuyla ilgili hizmet ve işlemlerden sorumludur. 

 

Federasyon Temsilcinin Görev ve Yetkileri 

Madde 12- Federasyon temsilcisi Federasyon veya İl Müdürlüğünce görevlendirilir. Harcırah 

ve yolluğu organizasyon kurulu tarafından karşılanır. 

Temsilcinin Görev ve Yetkileri Şunlardır: 

a) Organizasyonun amacına uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 

b) Müsabakaların devamı süresince gördüğü noksanlık ve aksaklığı bir raporla Federasyona 

sunmak. 

c) Organizasyon kurulu ve müsabakalarda görevlendirilmiş bulunan hakem ve diğer 

görevliler ile gerekli toplantıları yapmak, müsabakaların en iyi şekilde yürütülmesi hususunda 

önlemler alınmasını sağlamak. 

d) Hakemlerin müsabaka yönetimleri hakkında rapor vermek. 

e) Müsabaka sonunda söz konusu tutanak ve raporları bir dosya halinde Federasyona 

iletmek. 

 

Yaş Grupları, Sıkletler ve Müsabaka Süresi 

Madde 13- Şalvar güreşleri aşağıdaki yaş grupları sıkletler ve müsabaka süresine göre yapılır. 

a)12-14 yaş (Minikler),  

Sıkletler: 30.35.40.45, 50, 55.60.65.1+65 Kg 70 Kg, 

Süre: 5 dakika. 11 yaşında olanlar doktor raporu ile güreşebilir. 

b)15-16 yaş (Yıldızlar)  

Sıkletler: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75,80,85 

Süre: 5 dakika. 14 yaşında olanlar doktor raporu ile güreşebilir. 

c)17-20 yaş (Gençler)  

Sıkletler: 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90,  

Baş süre: 8 dakika. 16 yaşında olanlar doktor raporu ile güreşebilir. 

d) 20 yaş ve daha yukarısı  

Sıkletler: 50, 55, 60, 65, 70, 75,80, 85, 90,  

Baş süre: 10 dakika. 19 yaşında olanlar doktor raporu ile güreşebilir. 

 

Güreşçilerin Kıyafetleri 

Madde 14- Güreşçiler, şalvar giyinmiş ve ayakları yalın ayak olacaktır. El ve ayak 

parmaklarında, bileklerinde ve ellerinde yüzük, bilezik, kemer gibi aksesuarlar 
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bulunduramazlar. Sağ ve sol ayak bileklerine kura numaralarına göre mavi veya kırmızı paça 

bağ bağlarlar. Güreşçilerin vücudu yağlı olamaz. Yağlı olduğu tespit edildiği takdirde, 

müsabakalardan diskalifiye edilirler. 

 

Tartı ve Tolerans 

Madde 15- Resmi müsabakalarda toplantı ve tartı müsabakadan bir gün önce yapılır. Tartı 

saat 17:00’de, toplantı 18.00’de yapılır. Tartı süresi 30 dk’dır. Takım listeleri toplantıda ibraz 

edilir. Sporcuların vizeli lisans ve kimlikleri tartıda gösterilmek zorundadır. Özel 

müsabakalarda tartı müsabaka günü saat 08:00 ile 09:00 arası yapılır. Tartı saatine 

yetişemeyen güreşçiler müsabakaya alınmazlar. Güreşçiler tartıya şort ile çıkar. Tartılan her 

güreşçi ismini yazdırarak kurasını çeker. 

 

Eşleştirme 

Madde 16- Müsabakalarda sporcular eşleştirilmesi; güreşçiler kura numaralarına göre 

birbirlerine en yakın güreşçilerle müsabaka yapar. Tek kalan güreşçi tur atlayıp başa alınır, 

eleme turları bu şekilde devam eder. Bir defa yenilen güreşçi elenir. En son turda 3 kişi 

kalmış ise ilk yenilen 3 üncü olur. Şayet en son turda 4 kişi kalmış ise yenenler birincilik 

ikincilik, yenilenler üçüncülük dördüncülük müsabakası yaparlar. 

 

Tuşla Yenilme ve Galibiyet 

Madde 17- Tuşla yenilme aşağıdaki hallerde olur. 

a) Tam köprü durumunda, 

b) İki omuzun aynı anda yere değmesi durumunda, 

c) Kündeden rakibi çevirirken başın yere değmesi durumunda,  

d) İki dirseğin aynı anda yere değmesi durumunda, 

 Tüm yaş gruplarında müsabaka süresi içerisinde tuş olmadığı takdirde, müsabakanın 

başından sonuna kadar aldığı puanlarla galip ve mağluplar belli olacaktır. Şayet müsabakanın 

sonunda puanlar eşit olursa, bütün yaş gruplarında altın puan uygulamasına gidilecektir. 

Uzatma ilk puan alan galip ilan edilecektir..  

 

Yasak Oyunlar ve Hareketler 

Madde 18- Yasak oyun ve hareketler şunlardır: 

a) Rakibine çift sarma vurarak hakemin ihtarına rağmen ısrarla devam etmek, 

b) Yer kündesinde bel kemiği üzerine basınç yapmak ve dirsek ile bel kısmına devamlı baskı 

yapmak, 

c) 13-14 ve 15-16 yaş gruplarında çift kle takmak, 

d) El ve ayak parmaklarını bükmek, 

e) Rakibin gözüne, kulağına, burnuna, ağzına kasten parmak sokmak, 

f) Rakibini ısırmak ve tırmalamak, 

g)   Rakibine kafa vurmak, tokat, yumruk ve tekme atmak, 

h)   Tek kafa tutmak, 

i) Rakibinin şalvarını el veya ayakla çıkartmaya çalışmak, 

j) Hakemin dur ihtarına rağmen ısrarla dinlenmek ve hakemle münakaşa etmek, 

k) Rakibini küçük düşürecek hareketlerde bulunmak, 

I) Sportmenliğe yakışmayacak hareketlerde bulunmak, 

 

Pasivite 

Madde 19- Müsabaka esnasında iki güreşçiden herhangi biri  aşağıdaki  belirtilen 

hareketlerden birini hakemin itirazına rağmen devam ettirirse pasivite verilir. 

a) Devamlı kafasını dayayarak rakibinin güreş yapmasını engelliyorsa, 

b) Bir veya iki eliyle rakibinin şalvarından tutarak rakibini kendisine yaklaştırmıyor ve 
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kendisi de oyun uygulamayıp devamlı bekletiyorsa, 

c) Devamlı bilek tutarak rakibinin oyun yapmasını engelliyorsa, güreşi çirkinleştirecek 

şekilde pasiviteye devam ediyorsa, bu durumlarda hakem müsabakayı durdurarak pasif olan 

güreşçiyi uyarır, aynı müsabakada iki defa pasivite alan güreşçiye minder amirinin onayı 

alınarak, kendisine bir ihtar rakibine de bir puan verilir. 

 

Puanlar 

Madde 20- Şalvar güreşi teknik oyunlarının puanlar aşağıda belirtilmiştir. 

a) Rakibini yere düşürüp hâkim olmak, 

b) Rakibinin altından üstüne çıkıp hâkim olmak,    

c) Rakibine ihtar verdirmek,  

d) Eller üzerinde parende de dönmek. 

 Bu teknikler bir puan olarak değerlendirilir. 

d)Dirsekleri üzerine dönen ve havadan açık dönen güreşçilerin aleyhine 2 puan verilir. 

 

Faullü Güreş, Diskalifiye ve Tedavi Süresi  

Madde 21- Faullü ve pasif oyalama güreşi yapanlara ihtar verilir. 3 ihtar alan güreşçi yenik 

sayılır. Anlaşmalı güreş yaptıkları hakemler tarafından tespit edilenler ile spor terbiyesine 

aykırı hareket eden güreşçiler mağlup sayılır. Dereceye giremez ve ödül alamazlar. Müsabaka 

anında sakatlanmalarda tedavi süresi 3 dakikadır. 

Sağlık Hizmetleri 

Madde 22- Federasyon faaliyetlerinde ve il müsabakalarında müsabakanın yapıldığı ilin İl 

Müdürlüğünce; özel müsabakalarda da  Organizatör tarafından müsabaka süresince bir 

ambulans ve yeteri kadar sağlık ekibi personeli müsabaka yerinde bulundurulmak zorundadır.. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Cezalar 

 

Cezalar 

Madde 23- Bu talimata aykırı fiillerde bulunan, genel spor ahlakı ve yarışma kuralları ile spor 

kültür ve geleneğine yakışmayan davranışlarda bulunan sporcu, hakem, idareci, antrenör, 

kulüp ve organizatörler Federasyon Ceza Kuruluna sevk edilir. 

 

Yarışma Düzeni 

Madde 24- Aynı tüzel kişiye yetki belgesi verilmesini veya geri alınmasını gerektiren 

durumlar ile organizasyon yapan kuruluş yöneticilerine ait hükümler aşağıda belirtilmiştir. 

a) Asılsız ilan vermek ve afiş yapmak, 

b) Müsabakanın yapıldığı meydanda gerekli emniyeti sağlamamak, 

c) İlan edilen ödül ve yollukları ödememek, eksik veya taksitle ödemek, 

d) Cezalı sporcuyu müsabakaya almak, 

e) Organizasyonun bu talimatta belirtilen zorunlu giderlerini karşılamamak, 

Yukarda belirtilen tedbirlere aykırı davrananların yetki belgesi iptal edilir, bir daha 

kendilerine yetki belgesi verilmez. 

 

Talimatta Yer Almayan Hususlar  

Madde 25- Bu talimatta yer almayan ve uygulamada ortaya çıkabilecek eksiklikler ve 

aksaklıklarla ilgili karar verme ve düzenleme yetkisi Federasyona aittir.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlük  

Madde 26- Bu Talimat, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 27- Bu Talimat, hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür.  

 


