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TÜRKİYE GELENEKSEL SPOR DALLARI FEDERASYONU 

AŞIRTMALI ABA GÜREŞİ MÜSABAKA TALİMATI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 

 

Amaç : 

Madde  1- Bu Talimat, daha çok Gaziantep ili ve çevresinde yapılan aşırtmalı aba güreşini 

tarihi çizgisi içerisinde örf, adet, gelenek ve göreneklerine bağlı kalarak yaşatmak, ülke ve 

dünya geneline yaymak, kurallar ve disiplin altına almak amacıyla hazırlanmıştır 

 

Kapsam : 

Madde 2- Bu Talimat, ülkemiz genelinde düzenlenecek tüm aşırtmalı aba 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, 

Organizasyon Kurulu : Federasyondan izin ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yetki 

belgesi alarak üç tüzel kişiden oluşan aşırtmalı aba güreşi 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 aşırtmalı aba güreşi kural ve tekniklerine uygun olarak yetiştirmek, yarışmalara 

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

kişiyi,  

Hakem   : Aşırtmalı aba güreşi müsabakalarının yönetimi için Federasyon veya 

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

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 
 

Müsabaka Türleri 
Madde 5- Geleneksel aşırtmalı aba güreşi müsabakaları iki türde yapılır. 

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

Müdürlüklerince tertiplenen müsabakalardır. 
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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 aşırtmalı aba güreşinin yöresel giysisi olan siyah şalvar, beyaz gömlek, 

beyaz kuşak ve siyah yemeni giyerler. 

 

Hakem Görevlendirme 

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

görevlendirilecek hakemler tarafından yürütülür. 

 

Aşırtmalı Aba Güreşi Düzenleme İzin Belgesi ve Taahhütname 

Madde 10- Aşırtmalı aba güreşi müsabakası düzenleme izin belgesi, bildirim ve 

taahhütname, İl Başkanlığından, İl Başkanlığının bilgisi dahilinde İlçe Başkanlığından her 

aşırtmalı aba 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 aşırtmalı aba 

güreşi müsabakaları düzenleyebilirler.  

a) Siyasi amaçlı tüzel kişiler bu tür organizasyon düzenleyemezler.  

b) İlde yapılacak aşırtmalı aba güreşi müsabakalarının müsaadeleri, Federasyon bilgisinde İl 

Başkanlığınca, İlçede yapılacak güreş organizasyonlarının İl Başkanlığının bilgisi dahilinde 

İlçe Başkanlığınca yapılır.   

c) Aşırtmalı aba 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 aşırtmalı aba güreşi organizasyonu düzenlenemez.  

d) İl, ilçe ve köylerde yapılacak aşırtmalı aba güreşlerine İl Müdürlüğünce bir temsilci 

gönderilir.  

e) İzin belgesi, aşırtmalı aba güreşi organizasyonu belirlenen tarih için geçerlidir (Özel 

durumlar hariç; hava muhalefeti vs.). Aynı aşırtmalı aba 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.  

f) Aşırtmalı aba 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)  
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- 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. 

 

Aşırtmalı Aba Güreşi Organizasyon Kurulunun Kuruluşu 

Madde 12- Organizasyon kurulu köy düğünleri dışında aşırtmalı aba güreşi düzenlemek 

üzere kurulur. Bu Kurul İl Başkanlığından yetki alınarak ve Federasyonu bilgilendirmek 

şartıyla tüzel kişiler arasından seçilen en az beş (5) kişiden oluşur. Bu Kurulda İl Müdürlüğü. 

Geleneksel Spor Dalları As Başkanlığı ve İl temsilciliği ve görevlendirecekleri kişiler. 

Güreşlerdeki organizasyonlarda ise Federasyon temsilcisi bulunacaktır. Temsilciler 

müsabakalara zamanında gelerek organizasyon kurulunun toplantısına katılırlar. Temsilciler 

düzenlenecek olan organizasyonları denetler ve yardımcı olur. Organizasyonun 

sorumlulukları aşırtmalı aba güreşi organizasyon kuruluna aittir. Toplantılara çoğunluğun 

katılması yeterlidir. 

 

Aşırtmalı Aba Güreşi Organizasyon Kurulunun Görevleri: 

Madde 13- İlk toplantısını İl Temsilcisi başkanlığında yapar. Oluşturulan üyeler arasında 

görev taksimi yapar. Yıllık faaliyet Programını hazırlar. İl Başkanlığınca onaylatmak üzere 

Federasyona gönderilerek Federasyonun tasdikinden sonra resmileşir. Düzenlenecek aşırtmalı 

aba güreşlerini talimatta belirtilen esaslara göre yürütülmesini sağlar. Müsabakalara lisansız 

ve cezalı güreşçilerin girmemesini sağlar. Müsabakalara katılan sporcuların lisanslarını 

toplanmasını, müsabakaların sonunda sporculara dağıtılmasını sağlar. Talimata aykırı hareket 

eden sporcuları ceza kuruluna sevk edilmek üzere İl Temsilciliğine bildirir. Aşırtmalı aba 

güreşi düzenleyecek sponsorlara yardımcı olur. Düzenlenecek aşırtmalı aba güreşlerinin ilanı 

için ; yazılı basın, televizyon, el ilanı, afiş ve yazılı davetiye yapabilir. İlanda belirtilmesi 

zorunlu olan hususlar aşağıya çıkartılmıştır. 

a) Müsabakaların yeri tarihi süresi ve saati, 

b) Sıkletlerin 1.2. ve 3.'lere verilecek ödüller, 

c) Davetsiz olarak müsabakalara katılacak sporculara yolluk verilip verilmeyeceği verilecekse 

şartı ve miktarını belirtmek, 

d) Yazılı olarak geleceğini bildiren güreşçilerin (Davet edilen güreşçilerin ) isimleri, 

e) Yatak ve barındırma imkanlarının sağlanıp sağlanmayacağını bildirmek, 

 

Aşırtmalı Güreş Meydanının (Alanının) Düzenlenmesi: 

Madde 14-Yöremiz gelenek ve göreneklerine göre davullar ve zurnalar eşliğinde yapılan. 

aşırtmalı aba güreş meydanı İl Başkanlığının himayesinde ve denetiminde organizasyon 

kurulu tarafından uyulacak kurallar aşağıya çıkartılmıştır. Aşırtmalı aba güreş meydanının 

zemini çayır (çim) veya güreş müsabakalarının kışın yapılması halinde minderde yapılacaktır. 

Aşırtmalı aba güreş alanında sağlık ekibi ile ambulans veya bu görevi yapılabilecek bir araç 

bulundurulur. Sporcular için güvenliği sağlanmış, etrafı kapalı çadırla soyunma odaları 

yapılır. Aşırtmalı aba güreş alanı yakında su ve duş yerleri hazırlanır. Aşırtmalı aba aüreş 

meydanında bir saha komiseri ve seyircilerin düzenini sağlamak amacıyla yeteri kadar görevli 
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bulundurmak. Güvenlik görevlileri ile saha komiseri ile işbirliği içinde çalışılır. Aşırtmalı aba 

güreşleri müsabakalarının kayıt ve takip formları ve cetvelleri İl Müdürlüğünce temin edilir. 

Federasyon ve İl Müdürlüğünün tertiplediği aşırtmalı aba güreşi müsabakalarında hava 

muhalefeti ve diğer zaruri nedenler vuku bulursa müsabakalara kapalı salonda devam edilir. 

 

Saha (Meydan) Komiserinin Görevleri 

Madde 15- Saha komiseri İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilir. Saha komiseri seyircinin 

kendilerine ayrılan yere oturmalarını, sahaya girmemelerini, organizasyonun disiplin ve 

düzenini, ödül töreninin yürütülmesini, organizasyon kurulu ve güvenlik kuvvetleri ile 

işbirliği yaparak sağlar. 

 

Aşırtmalı Aba Güresi Müsabakalarına Katılacak Sporcuların Lisansları 

Madde 16- Aşırtmalı aba güreşi müsabakalarına katılacak sporcuların lisansları Gençlik ve 

Spor Genel Müdürlüğü Sicil Lisans Yönetmeliği çerçevesinde lisanslar, İl Müdürlüklerince 

verilir. Sporcular lisanslarını müsabaka esnasında bulundurmak ve müsabaka süresince ibraz 

etmek zorundadır. Düğünlerde lisans aranmaz. Lisanslı veya lisansız tedbirli olarak ceza 

kuruluna sevk edilenler, Ceza kurulu kararına kadar, şayet ceza almışlarsa ceza süreleri 

bitinceye kadar hiçbir yerdeki aşırtmalı aba güreşi müsabakasında güreşemez ve 

güreştirilmezler. 

 

Aşırtmalı Aba Güreşi Sıkletleri ve Müsabaka Süreleri:  

Madde 17- Aşırtmalı aba güreşi sıkletleri ve müsabaka süreleri aşağıya çıkarılmıştır: 

a) Minik Sıkletler : 30-35-40-45-50-55-60-65-+75 olmak üzere 9 sıklettir. Yaş Grubu 12-15 

yaşlarında olacaktır. Müsabaka süresi miniklerde 15 dakikadır 

b)Yıldız Sıkletler : 35-40-45-50-55-60-65-70-+85 olmak üzere 9 sıklettir. Yaş Grubu 15-17 

yaşlarında olacaktır. Müsabaka süresi yıldızlarda 15 dakikadır 

c) Genç Sıkletler : 50-55-60-65-70-75-80-90-120 olmak üzere 9 sıklettir. Yaş Grubu 17-20 

yaşlarında olacaktır. Müsabaka süresi gençlerde 30 dakika olup, 1 .ci, 2.ci-ve3,cü-güreşler 

10’ar dakika süre olup, toplam 30 dakika süre içerisinde bitecektir. 

ç) Büyük Sıkletler : 55-60-65-70-75-80-90-120 olmak üzere 8 sıklettir. Yaş Grubu 18 ve 

yukarı yaşlarında olacaktır. Müsabaka süresi büyüklerde 30 dakika olup, 1 .ci, 2.ci-ve3,cü-

güreşler 10’ar dakika süre olup, toplam 30 dakika süre içerisinde bitecektir. 

d) Köy düğünlerinde yapılacak Aşırtmalı Aba Güreşlerinde 30-35-40-45-50-55-60-65-70-80-

90-120 olmak üzere 12 sıklettir. 

e) Sporcular istedikleri takdirde sadece kilosunun bir üst sıkletinde güreşebilirler. 

f) Sıkletler gerektiğinde, Federasyon, İl Müdürlüğü ve İl Temsilciliğinin çoğunluk kararıyla 

azaltılabilir veya çoğaltılabilir (ödül durumuna göre). 

 

Aşırtmalı Aba Güreşi Giysileri 

Madde 18- Aşırtmalı aba güreşinde güreşçilerin giysileri şu şekildedir; 

a) Üstlerine aba (kıldan veya dokuma tekstil iplikten yapılmış özel giysi) altlarına şort 

giyecek, ayakları yalın ayak (çıplak) olacaktır, 

b) Güreşçiler müsabaka esnasında el ayak vb.. yerlerinde kendisini veya rakibini yaralamaya 

sebep olacak takı vb eşya bulundurmayacaklardır. 

 

Tartı ve Tolerans 

Madde 19 - Tartı coğrafi özelliklerde göz önünde bulundurularak müsabakadan bir gün önce, 

toplantı 17:00'de, tartı 18:00- 20:00 saatleri arasında yapılır. Tartının bir (1) saat içinde 

bitirilir. Bu süreler Türkiye Şampiyonası vb büyük organizasyonlar için geçerli olup, diğer 

organizasyonlarda ise müsabaka saatinden 3 saat önce yapılıp , 1 saat içinde tartı bitirilecektir. 
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Sporcular tartıya şortla çıkacaklardır. Tartılan sporcular, sporcu lisansını ibraz eder. Adı ve 

soyadını, memleketini yazdırarak kuralarını çekerler. Tartılan sporcuların göğüslerine kilosu 

yazılarak mühürlenir. Yazı ve mühür müsabakaya çıkarken hakemler tarafından kontrol edilir; 

tahrifat yapan sporcular müsabakalara alınmaz ve gerekirse ceza kuruluna sevk edilirler. 

Minik ve Yıldız Güreşçilerde 1 kg,  Genç ve Büyük Güreşçilerde 1 kg tolerans olacaktır. 

 

Eşleştirmeler 

Madde 20- Eleme turlarında sporcular kura numaralarına göre birbirlerine en yakın 

numaralarla güreştirilecektir. Tek kalan tur atlayıp öne alınacaktır. Bir defa yenilen sporcu 

elenecektir. En son turta 3 sporcu kaldığı zaman 3. güreşçi bay geçerek yenen güreşçi ile final 

müsabakası yapar ve 1. 2. 3.'lük sıralamalar belirlenecektir. Dört sporcu kalmış ise eşleşerek 

güreştirileceklerdir. Galip gelenler birincilik, ikincilik, mağlup olanlar üçüncülük ve 

dördüncülük için müsabaka yapacaklardır. 

 

Anons 

Madde 21- Sporcuların sıkletleri belirtilerek, topluca kendilerine ayrılan yere çağrılır. Burada 

isimleri okunarak rakipleriyle eşlendirilir. İlk üç turdan sonra yalnız adları okunarak meydana 

çağrılırlar. Adları okunan sporcular 3 dakika içerisinde meydana çıkmazlarsa hükmen mağlup 

sayılırlar. 

 

Müsabakaya Başlama 

Madde 22- Müsabaka için isimleri okunan sporcular aba ve şortlarını giyerek müsabakaya 

hazır halde bekleyecektir. Hakemlerin başla işaretiyle el sıkışıp güreşe başlayacaktır. 

 

Yerde Güreş 

Madde 23- Aşırtmalı aba güreşinde yer güreşi fazla olmadığından pozisyon durumuna göre 

hakemler karar vererek güreşi yerde veya ayakta devam ettirirler. 

 

Güreşin Durdurulması  

Madde 24- Sporcuların birinin veya ikisinin meydan dışına çıkması, abanın kuşağının 

çözülmesi, abanın başa geçmesi, sporcuların sakatlanması veya sakatlanma pozisyonuna 

gelmesi, güreş süresinin bitmesi veya galibiyet halinde biter. 

 

Müsabakanın Sonu 

Madde 25- Sporculardan birisinin galip gelmesi, faullü hareket ve kaideler ihlal edildiği 

zaman müsabaka hakemi ve masa hakemlerinin kararlarıyla müsabaka biter. 

 

Abanın Çıkarılması 

Madde 26- Müsabaka sonunda sporcular usulüne uygun olarak önce kuşağı çözer, abayı 

çıkararak önceden belirlenmiş yere bırakırlar. Meydanı terk etmeden abayı çözüp, gelişi güzel 

fırlatmak spor adabına yakışmayacağından gerektiğinde ceza kuruluna sevk edilirler. 

 

Aşırtmalı Aba Güreşlerinde Galibiyet Şekilleri 

Madde 27- Rakip sırt üzeri düştüğünde yenik sayılır. Rakibin göbeği yere geldiğinde (Yüzün 

koyun) yenik sayılır. El aşıran güreşçi elini bıraktığında yenik sayılır. Bazı tekniklerde güreşçi 

yan üzeri düştüğünde de yenik sayılır. 

 

Beraberlik Durumu 

Madde 28- Aşırtmalı aba güreşi müsabakası berabere sonuçlandığında tekrar ilk güreşe 

başlarken olduğu gibi yazı tura atılır. Kaybeden güreşçi el aşırır ve üçüncü güreşe devam 
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edilir. Yenen güreşçi galip ilan edilir. Güreş sonuçlanmamışsa zaman dolduğunda güreşçiler 

diskalifiye edilir. 

 

Anlaşmalı Güreş (Rey Vermek): 

Madde 29- Anlaşmalı güreşmek, hiçbir sebep yokken maddi çıkar sağlamak amacıyla 

güreşmeyenlere veya kasıtlı olarak yenilmelere denir. Sebebi ne olursa olsun anlaşmalı 

güreşenler ceza kuruluna sevk edileceklerdir. Dereceye girmiş olsalar dahi klasmandan 

çıkarılacaktır (Güreşememe nedenlerinin doktor raporuyla belgelenenler hariç.). Sağlık nedeni 

ile güreşemeyen sporcular klasmandaki yerini korurlar. 

 

Faullü Güreş - Diskalifiye ve Tedavi Süresi 

Madde 30- Faullü güreş yapanlara ihtar verilir. 3 ihtar alan güreşçi diskalifiye edilir. 

Müsabaka anında sakatlanmalarda tedavi süresi 3 dakikadır. 

 

Aşırtmalı Aba Güresinde Yolluk ve Ödüller : 

Madde 31- Yörenin coğrafi ve geleneksel özellikleri göz önüne alındığında aşırtmalı aba 

güreşleri gündüz ve akşam yapılmaktadır. Aşırtmalı aba güreşi geleneğine göre davullar ve 

zurnalar eşliğinde yapılar . Güreş müsabakaları aralıksız olarak bitine kadar devam eder. Buna 

göre bazen güreşler 24 saat hatta daha fazla sürdürdüğünden bütün bunları göz önüne alarak 

güreş organizasyonunu üstlenen özel şahıs ve özel kuruluşlar güreşleri izleyenlerden seyir 

ücreti alsın veya almasın organizasyona katılan hakem ve yöneticilere aşağıdaki şartlarda 

yolluklarını ödemek zorundadır. Federasyonunun düzenlemiş olduğu İl ve ülke bazındaki 

müsabakalarda yolluk ve yevmiyeler Harcırah Yönetmeliğine göre ödenir. Köy ve ilçelerde 

yapılan müsabakalarda hakem ve yöneticilere ödenecek ücret her gün I. derecede Devlet 

Memuru harcırahının 1 günlük yevmiyesinin 10 katıdır. Ayrıca yol ücreti ödenecektir. 

Sporculara verilecek ödüller: Ayni ve nakdi yardım yapılmasına ve ödül verilmesine dair 

yönetmelik esaslarına uygun olarak verilir. Özel ödüller organizasyon kurulunca önceden 

tespit ve ilan edilen şekle göre verilir. Gerek ödüllerin gerekse yollukların kesintisiz verilmesi   

Geleneksel   Spor Dalları As Başkanı, Federasyon Temsilcisi ve İl Temsilcisi denetiminde 

yapılır 

 

Yasak Oyun ve Hareketler 

Madde 32- Yasak oyun ve hareketler şunlardır; 

a) El ve ayak parmaklarını tutmak ve tersine bükmek,  

b) Oyunu tatbik eden güreşçinin havaya kaldırdığı rakibini baş üstü yere vurması,  

c) Rakibin gözüne, kulağına, burnuna ve ağzına kasten parmak sokmak,  

ç) Rakibini ısırmak ve tırmalamak,  

d) Rakibine kafa vurmak, açık el ense çekmek, tokat ve yumruk vurmak, tekme atmak, kasıtlı 

kuşağını gevşetmek,  

e) Hakemin dur ihtarına rağmen dinlenmemek ve hakemle münakaşa etmek  

f) Rakibine küçük düşürücü hareketlerde bulunmak 

g) Sportmenliğe yakışmayan hareketlerde bulunmak 

h) Sakız çiğnemek 

ı) Devamlı yere çökmek 

i) Devamlı meydan dışına çıkma (Kaçma) ve seyircilerin üstüne rakibini itme  

j) Rakibin boğazına baskı yapmak, gırtlağını ve çenesini aba ile sıkmak 

k) Yüzük. saat. kolye ve metal içerikli ziynet eşyası takmak. 

l) Diğer bir anlamda sporcunun hayatını tehlikeye sokan her hareket yasaktır.  

Bu yasak hareketleri yapanları önce ikaz edilirler, tekrarında ikaz cezası uygulanır. 
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Sağlık Hizmetleri 

Madde 33- 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.. 

 

Geleneksel Spor Dalları İl Temsilcisinin Görev ve Yetkileri 

Madde 34- Geleneksel Spor Dalları il temsilcisinin görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Organizasyonun amacına uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 

b) Müsabakanın talimata uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve organizasyona 

yardımcı olmak, 

c) Müsabakaların devamı sırasında gördüğü noksanlıkları bir raporla Federasyona 

sunmak, 

ç) Organizasyon kurulu ile müsabakada görevlendirilmiş bulunan hakem ve diğer 

görevliler ile gerekli toplantıları yapmak, müsabakaların en iyi bir şekilde devamı 

konusunda önlemler almasını sağlamak, 

d) Hakemlerim müsabaka yönetimleri hakkında Federasyona rapor vermek, 

e) Müsabaka sonunda söz konusu rapor ve tutanakları bir dosya halinde Federasyona ve İl 

Müdürlüğüne iletmek, 

f) Talimatlara aykırı davrananları Federasyona bir rapor halinde bildirmek, 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Cezalar 

 

Cezalar 

Madde 35- 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. 

 

Talimatta Yer Almayan Hususlar  

Madde 36- Bu talimatta yer almayan ve uygulamada ortaya çıkabilecek eksiklikler ve 

aksaklıklarla ilgili karar verme ve düzenleme yetkisi Federasyona aittir.  

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlük  

Madde 37- Bu Talimat, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 38- Bu Talimat, hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür.  

 


