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KAPIġMALI ABA GÜREġĠ MÜSABAKA TALĠMATI 
 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER 

  
AMAÇ     : 
MADDE 1- Talimat amacı, Hatay ve Türkiye geneline ait Kapışmalı Aba Güreşini tarihi 
çizgisi içerinde ananelerine bağlı kalarak yaşatmak, düzenlenecek yarışmalarda uygulanacak 
kuralları belirlemektir. 
 
K A P S A M : 
MADDE 2- Bu Talimat  Kapışmalı Aba Güreşinin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile 
Ülke genelinde düzenlenecek Kapışmalı Aba Güreşi organizasyonlarının teknik, oyun, 
müsabaka, hakem, yolluk ve ödülleri ile bunlara ait usul ve esaslarını belirleyen hükümleri 
kapsar. 
 
D A Y A N A K : 
MADDE 3- Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 Maddesi ile 25 Mart 2007 tarihli ve 26473 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Ana 
Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 
  
. 
 
 TANIMLAR VE KISALTMALAR  
 
MADDE 4- BU YÖNETMENLĠKTE GEÇEN: 
 
GENEL MÜDÜRLÜK  :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü 
FEDERASYON   :Türkiye Geleneksel Spor Dallar Federasyonu Başkanlığını 
MÜDÜRLÜK    :Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü 
                 
ĠL TEMSĠLCĠ    : Türkiye Geleneksel Spor 
      Dalları Federasyonuna bağlı İl Temsilcisi  
KULÜPLER    : Kapışmalı Aba branşında faal olan spor kulüpleri. 
 
KAPIġMALI ABA GÜREġĠ DÜZENLEME YETKĠ BELGESĠ VE TAAHHÜTNAME: 
MADDE 5-Kapışmalı Aba Güreşi düzenleme yetki belgesi bildirim ve taahhütname, Gençli 
ve Spor İl Başkanlığından, İl Başkanlığının bilgisi dahilinde İlçe Başkanlığından her Kapışmalı 
Aba Güreşi Organizasyonu için ayrı yetki belgesi almak şartıyla Kamu kuruluşları,  
Belediyeler, Tüzel kişiler, Spor kuruluşları, Sosyal amaçlı dernekler, Üniversite ve Okullar bu 
yönetmenlik hükümleri çerçevesinde ve İl Müdürlüklerinin kontrol ve nezaretinde Kapışmalı 
Aba Güreşi Müsabakaları düzenleyebilirler. 
 

 
a)Siyasi amaçlı tüzel kişiler bu tür  bu tür organizasyonu düzenleyemezler. 
 
b)İlde yapılacak Kapışmalı Aba Güreşi Müsabakalarının müsaadeleri, Türkiye 
Geleneksel Spor Dalları Federasyonu bilgisinde İl Başkanlığınca, İlçede yapılacak güreş 
organizasyonlarının İl Başkanlığının bilgisi dahilinde İlçe Başkanlığınca yapılır.  
 
c)Geleneksel Kapışmalı Aba Güreşi düzenlenmesi İl’in Mülki Amirliğinden alınacak 
müsaade ve organizasyon şartları ile ilgili evraklar  ve belgeler 5 gün içinde Türkiye 
Geleneksel Spor Dalları Federasyonuna bildirmek zorundadır. 
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Gençlik ve Spor İl Başkanlığı aracılığıyla Türkiye Geleneksel Spor Dalları 
Federasyonundan yetki belgesi alarak düzenlenir. Yetki Belgesi alınmadan hiçbir 
kapışmalı Aba Güreşi organizasyonu düzenlenemez. 
 
d)İl, İlçe ve Köylerde yapılacak Kapışmalı Aba Güreşlerine İl Müdürlüğünce bir temsilci 
gönderilir. 

 
e)Yetki Belgesi ait olduğu Kapışmalı Aba Güreş Organizasyonu belirlenen tarih için 
geçerlidir. ( Özel durumlar hariç.Hava muhalefeti vs.) Aynı Kapışmalı Aba Güreşine 
birden fazla tüzel kişinin istekli olması halinde bunların belirlenmesi  Gençlik ve Spor İl 
Başkanlığınca yapılacaktır. Yetki Belgesi güreş tarihinden en az 15 gün önce İl 
Başkanlığından talep edilecektir. 
 
f)Kapışmalı Aba Güreşi yetki belgesiyle başka organizasyonlar  (karakucak, yağlı güreş 
v.b. ) yapılamaz. 
 
g)Yetki belgesi almak isteyenler Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine müracaat ederken 
aşağıdaki belgeleri ibraz etmek zorundadırlar; 
 
- İl Müsaadesi ( 1 Adet ) 
- Taahhütname ( 3 Adet ) 
- Ödül Çizelgesi ( 3 Adet ) 
- Afiş    ( 1 Adet ) 
 
Beldelerde ve köylerde yapılacak düğün güreşlerinde afiş istenmeyecektir. Geleneksel 

Spor Dalları Federasyonunca veya İl Müdürlüklerince görevlendirilecek temsilci ve hakem 
ücreti organizasyon kurulu, köy güreşlerinde ise düğün sahibi tarafından ödenir. 
 

GELENEKSEL SPOR DALLARI ĠL TEMSĠLCĠSĠNĠN GÖREV VE YETKĠLERĠ 
 

a)Organizasyonun amacına uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 
 
b)Müsabakaların Yönetmeliğe uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve organizasyona  
yardımcı olmak. 
 
c)Müsabakaların devamı sırasında gördüğü noksanlıkları bir raporla Geleneksel Spor 
Dalları Federasyonuna sunmak. 
 
d)Organizasyon Kurulu ile müsabakada görevlendirilmiş bulunan hakem ve diğer 
görevliler ile gerekli toplantıları yapmak, müsabakaların en iyi bir şekilde ceryanı 
konusunda önlemler almasını sağlamak. 
 

 e)Hakemlerin müsabaka yönetimleri hakkında rapor vermek. 
 

f)Müsabaka sonunda söz konusu rapor ve tutanakları bir dosya halinde İl Müdürlüğüne 
ve federasyona iletmek. 
 
g)Sporcular, Hakemler ve Yöneticiler Kapışmalı Aba Güreşi Yönetmeliğine aykırı 
hareket ettikleri takdirde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü aracılığıyla İl Başkanlığının onayı 
ile Geleneksel Spor Dalları Federasyon Başkanlığına Bir rapor halinde sunmak. 

 
 

KAPIġMALI ABA GÜREġĠ KURULLARI : 
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MADDE 6-Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun diğer kurullarda olduğu gibi İl Spor 
Kuruluna bağlanması, çalışma esaslarının federasyonca belirlenmesi halinde aşağıdaki 
kurullardan oluşur; 
 

a) Organizasyon Kurulu 
b) Hakem Kurulu 
c) Teknik Kurulu 
d) DanıĢma Kurulu 
e) Eğitim Kurulu 
f) Hukuk Kurulu 
g) Sağlık Kurulu 
h) Basın Kurulu 
 

KAPIġMALI ABA GÜREġĠ ORGANĠZASYON KURULUNUN KURULUġU VE GÖREVLERĠ : 
 
MADDE 7- Organizasyon Kurulu köy düğünleri dışında Kapışmalı Aba Güreşi düzenlemek 
üzere kurulur. Bu kurul İl Başkanlığından yetki alınarak ve Geleneksel Spor Dalları 
Federasyonu Başkanlığını bilgilendirilmek şartıyla tüzel kişiler arasından seçilen en az (3) 
kişiden oluşur. Bu kurulda; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 
İl Temsilcisi ve görevlendirecekleri kişiler, Geleneksel Güreşlerdeki organizasyonlarda ise 
Federasyon temsilcisi bulunacaktır. Temsilciler müsabakalara zamanında gelerek 
organizasyon kurulu toplantısına katılırlar. 
 Temsilciler düzenlenecek olan organizasyonları denetler ve yardımcı olurlar, 
Organizasyonun sorumlulukları Kapışmalı Aba Güreşi organizasyon Kuruluna aittir. 
Toplantılara çoğunluğun katılması yeterlidir. 
 

a)İlk toplantısını Geleneksel Spor Dalları Federasyon İl Temsilcisi başkanlığında yapar. 
Oluşturulan üyeler arsında görev taksimi yapar. 
 
b)Yıllık faaliyet programını hazırlar. İl Başkanlığınca onaylatmak üzere  Geleneksel     
Spor Dalları Federasyonuna gönderilerek tasdikinden sonra resmileşir. 
 
c)Düzenlenecek Kapışmalı Aba Güreşlerini Yönetmelikte belirtilen esaslara göre 
yürütülmesini sağlar. 
 
d)Müsabakalar lisansız ve cezalı güreşçilerin girmemesini sağlar. 
 
e)Müsabakalara katılan sporcuların lisanslarını toplanmasını, müsabakaların sonunda 
sporculara dağıtılmasını sağlar. Yönetmeliğe aykırı hareket eden sporcuları ceza 
kuruluna sevk edilmek üzere Geleneksel Spor Dalları İl Temsilciliğine rapor halinde 
bildirir. 
 

 f)Kapışmalı Aba Güreşleri düzenleyecek sponsorlara yardımcı olur. 
  

g)Düzenlenecek  Kapışmalı Aba Güreşlerinin ilanı; yazılı ve görsel basın yolu ile el ilanı, 
afiş ve yazılı davetiye gibi yapılabilir. İlanda belirtilmesi zorunlu olan hususlar aşağıya  
çıkartılmıştır. 
 

 h) Müsabakaların yeri, tarihi ve saati. 
 
 i)Sikletlerin 1. 2. ve 3.lerine verilecek ödüller. 
 

j)Davetsiz olarak müsabakalara katılacak sporculara yolluk verilip verilmeyeceği, 
verilecekse şartı ve miktarı belirtmek. 
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 k)  Yazılı olarak geleceğini bildiren güreşçilerin  ( Davet edilen güreşçilerin ) isimleri. 
 

l) Yatak ve barındırma imkanlarının sağlanıp sağlanmayacağını bildirmek. 
 

HAKEMLĠK VE KIYAFETLERĠ : 
  
MADDE 8-KapıĢmalı Aba GüreĢi Hakemi Olma ġartları; 
 

a) T.C. Vatandaşı olmak. 
b) En az ortaokul mezunu olmak. ( Hatay da yapılan Kapışmalı Aba Güreşlerinde en az 

3 defa dereceye girmiş olanlar için bu şart aranmaz. ) 
c) Kapışmalı Aba Güreşlerini yapmış olmak 
d) 25 yaşından küçük, 60 yaşından büyük olmamak 
e) Sağlıklı olmak ( Raporla tespiti ) 
f) Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca açılan hakemlik kursunda başarılı olmak. 
g) Kılık kıyafet,  Kapışmalı  Aba  Güreşleri hakemlerinin  yöresel  giysisi  olan  siyah 

şalvar,  beyaz gömlek, beyaz spor ayakkabı, kıyafete uygun şapka ve beline yöreye 
ait kuşak bağlar. 

 
 
KAPIġMALI ABA GÜREġĠ HAKEM KURULU: 
 
MADDE 9-Hakem Kurulu; Merkez Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurulu olmak üzere ikiye 
ayrılır. 

a)  Merkez  Hakem  Kurulu ….. kişiden oluşturularak  Federasyon  Yönetim  Kurulu   
        tarafından belirlenir. 
 

b) İl Hakem Kurulu İllerde beş kişiden oluşturulur, İl Hakem kurulu her yıl nisan ayında  
faal olan Hakemler tarafından  gizli  oyla seçilerek, daha sonra kendi  aralarında 
yapılan görev  bölümünde;  Başkan,  Başkan Yardımcısı, Sekreter,  Ropörtör  ve 
Hakem atama sorumlusu belirlenir. 

 
c) İl Hakem kurulu Güreş müsabakaları öncesinde hakemlerle görev yapacak kritik  

toplantısını yaparak görev yapacak hakemlerin atamasını yapar. 
 
KAPIġMALI ABA GÜREġ MEYDANININ (ALANININ) DÜZENLENMESĠ : 
 
MADDE 10- Yörenin gelenek ve göreneklerine göre davullar ve zurnalar eşliğinde yapılan 
Kapışmalı Aba Güreş meydanı İl Başkanlığının himayesinde ve denetiminde organizasyonu 
tarafından uyulacak kurallar aşağıya çıkartılmıştır. 
 

a)Kapışmalı Aba Güreş Meydanının zemini çayır (çim)  veya  yumuşak deniz kumu olup, 
30x30 metre ölçüsündedir. Etrafı dikensiz tel veya ip ile çevrilir. Kapışmalı Aba Güreşleri 
gece yapıldığından gerekli aydınlatma araçları sağlanır.  
b)Kapışmalı Aba Güreş alanında sağlık ekibi ile ambulans veya bu görevi yapabilecek 
bir araç bulundurulur. 
 

 c)Sporcular için güvenliği sağlanmış, etrafı kapalı çadırla soyunma odaları yapılır. 
 
 d)Kapışmalı Aba Güreş alanı yakınında su ve duş yerleri hazırlanır. 
 

e)Kapışmalı Aba Güreş meydanında bir saha komiseri ve seyircilerin düzenini sağlamak 
amacıyla  yeteri kadar görevli bulundurmak. Güvenlik Görevlileri ile Saha Komiseri 
işbirliği içinde çalışırlar. 
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f) Kapışmalı Aba Güreşleri müsabakalarının kayıt ve takip formları ve cetvelleri İl 
Müdürlüğünce temin edilir. 
 
g)  Geleneksel Spor Dalları Federasyonu  Başkanlığı ve İl Müdürlüğünün tertiplediği 
Kapışmalı Aba Güreşi müsabakalarında hava muhalefeti ve diğer zaruri nedenler vuku 
bulursa müsabakalara kapalı salonda devam edilir. 

 
SAHA (MEYDAN) KOMĠSERĠNĠN GÖREVLERĠ : 
 
MADDE 11- Saha Komiseri Saha Komiserleri Derneği tarafından yeteri sayıda 
görevlendirilir. Saha Komiseri seyircinin kendilerine  ayrılan yerde oturmalarını, sahaya 
girmemelerini, organizasyonun disiplin ve düzenini, ödül töreninin yürütülmesini, organizasyon 
kurulu ve güvenlik kuvvetleriyle işbirliği yaparak sağlar. 
 
KAPIġMALI ABA GÜREġLERĠNE KATILACAK SPORCULARIN LĠSANSLARI : 
 
MADDE 12- Kapışmalı Aba Güreşi müsabakalarına katılacak sporcuların lisansları Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Sicil Lisans Yönetmenliği 
çerçevesinde; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce verilir. Sporcular lisanslarını müsabaka 
esnasında bulundurmak ve müsabaka süresince ibraz etmek zorundadır. 

- Düğünlerde lisans aranmaz. 
- Lisanslı  olup ta  tedbirli  olarak ceza  kuruluna  sevk  edilenler, ceza  kurulu  kararına                       

Kadar, şayet ceza almışlarsa ceza süreleri bitinceye kadar  Kapışmalı    Aba 
Güreşlerinde güreşemezler. 

 
 
KAPIġMALI ABA GÜREġĠ SĠKLETLERĠ VE MÜSABAKA SÜRELERĠ : 
 
MADDE 13-  

-    Sıkletler : 30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80 ve +80olmak üzere 12 sıklettir. 
-    55 Kg.a  kadar  olan  sıkletlerde  18   yaş  şartı  aranır. 18 yaşından büyük olanlar bu  
     sıkletlerde güreşemezler. 
-    Müsabaka süresi : 55 Kg.a kadar 4+4 dakika, 55 Kg.dan sonraki sıkletler 5+5            
dakikadır. Uzatma süresi yoktur. 
-  Köy düğünlerinde yapılacak Kapışmalı Aba Güreşlerinde 35-45-55-65-75 ve +75         
olmak üzere 6 sıklettir. 

 -     Sporcular istedikleri takdirde sadece kilosunun bir üst sıkletinde güreşebilirler. 
-     Sıkletler gerektiğinde, Organizasyon Kurulu ve İl Temsilcisinin önerileriyle Türkiye 
Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca azaltılabilir veya çoğaltılabilir. 

 
 
 
 

 
KAPIġMALI ABA GÜREġĠ GĠYSĠLERĠ : 
 
MADDE 14- 

- Sporcular üstlerine aba ( Kıldan veya çadırdan yapılmış özel giysi,) altlarına ise diz 
kapağını geçmeyecek şekilde şort veya kispet giymek zorundadır, ayakları yalın 
ayak ( çıplak ) olacaktır. Bu kurallara uymayanlar güreştirilemez  

- Kapışmalı Aba Güreşlerinde müsabaka esnasında sporcuların el, ayak ve kollarında  
yaralamaya neden olacak  herhangi bir takı vb. eşya takamazlar ve     
bulunduramazlar. 
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TARTI VE TOLERANS : 
 
MADDE 15-  Tartı coğrafi özelliklerde göz önünde bulundurularak müsabaka günü 
müsabaka saatinden  3 saat önce başlatılacak ve 2 saat sürecektir. Sporcular tartıya şortla 
çıkacaklardır. Tartılan sporcular, sporcu lisansını ibraz ederek ad ve soyadını yazdırarak 
kuralarını çekeceklerdir. Tartılan sporcuların göğüslerine kilosu yazılarak mühürlenecektir. Yazı 
ve mühür müsabakaya çıkarken hakemler tarafından kontrol edilerek, tahrifat yapan sporcular 
müsabakalara alınmayacak, gerekirse ceza kuruluna sevk edilir. 
 
EġLEġTĠRME : 
 
MADDE 16- 

a) Eleme turlarına sporcular kura numaralarına göre birbirlerine en yakın numaralarla 
güreştirilecektir. 

 
Teke kalan tur atlayıp, öne alınacaktır. Bir defa yenilen sporcu elenecektir. En son turda 
3 sporcu kaldığı zamanlarda birbirleriyle güreşmek suretiyle sıralama belirlenecektir. 
Şayet 3 sporcu da birer galibiyet ve birer mağlubiyet alırlarsa 1. 2. 3. ‘ lük dereceleri 
kurayla belirlenecektir. Dört sporcu kalmış ise eşleşerek güreştirileceklerdir. Galip 
gelenler birincilik, ikincilik, mağlup olanlar üçüncülük ve dördüncülük için müsabaka 
yapacaklardır. 

 
b) Ağır siklette güreşen sporcular her turun başında kuralarını kendileri çekerek 
eşlendirmeleri yapılacaktır. 

 
ANONS : 
 
MADDE 17- Sporcuların sikletleri belirtilerek, topluca kendilerine ayrılan yere çağrılır, 
burada isimleri okunarak  rakipleri ile eşlendirilir. İlk üç turdan sonra yalnız adları okunarak 
meydana çağırılırlar. Adları okunan sporcular 3 dakika içerisinde  meydana çıkmazlarsa 
hükmen mağlup sayılırlar. 
 
MÜSABAKAYA BAġLAMA : 
 
MADDE 18- Müsabaka için isimleri okunan sporcular Aba Güreşi kıyafetlerini giyerek 
müsabakaya hazır halde bekleyecektir. Hakemlerin başla işaretiyle el sıkışıp güreşe 
başlayacaktır. 
 
YERDE GÜREġ : 
 
MADDE 19-  Her iki güreşçinin en az birer dizi yerde olduğunda yer güreşi başlamış kabul 
edilir. Yer güreşinin süresi bir dakikadır. Bir dakika dolduğu veya aktivitenin olmadığı zaman 
ayağa kaldırılır. Müsabaka ortada veya ayakta başlatılır. 
 
 
GÜREġĠN DURDURULMASI : 
 
MADDE 20-  

a) Sporcuların birinin veya ikisinin meydan dışına çıkması. 
 
b) Abanın kuşağının çözülmesi, abanın başa geçmesi, sporcuların sakatlanması veya  
sakatlanma pozisyonuna gelmesi. 
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 c)  Yerde güreş süresinin dolması veya aktivitenin olmaması. 
 
 d)  Güreş süresinin bitmesi veya galibiyet halinde. 

 
MÜSABAKANIN SONU : 
 
MADDE 21-  

a) Sporcuların birinin galip gelmesi. 
 
b) Faullü hareket veya kaideler ihlal edildiği zaman müsabaka hakemi ve masa  
hakemlerinin  kararlarıyla müsabaka sona erer. 

 
GALĠP SPORCUNUN ĠLANI : 
 
MADDE 22- Müsabaka sonunda sporcular hakemin iki yanında yerlerini alırlar. Hakem 
galip gelen sporcunun elini havaya kaldırır. Kapışmalı Aba Güreşi geleneğine göre, önce 
mağlup olan, sonra galip gelen güreşçi birbirlerini havaya kaldırırlar. Sonra birbirleriyle 
kucaklaşarak güreş meydanını terk ederler. 
 
ABANIN ÇIKARILMASI : 
 
MADDE 23- 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  ceza kuruluna sevk edilirler. 
 
KAPIġMALI ABA GÜREġLERĠNDE GALĠBĠYET ġEKĠLLERĠ: 
 
MADDE 24- 

a) Rakibin iki omuzu yere geldiği zaman yenilmiş sayılır. 
 
b) Üç ihtar alan güreşçi hükmen yenik sayılır. 

 
c) Köprüye düşen veya yerde köprü pozisyonuna gelen güreşçi yenik sayılır. 

 
d) Kritik köprü pozisyonlarında orta hakem ve masa hakeminin kararıyla yenik sayılır. 
 

BERABERLĠK DURUMU : 
 
MADDE 25- Kapışmalı Aba Güreşleri berabere sonuçlandığında 2. Devre güreşleri 
yapılacaktır. Normal sürenin bitiminde güreşe ara vermeden devam edilecektir. 2. Devrede 
yenişemedikleri takdirde her ikisi de yenik sayılarak diskalifiye edilecektir. 
 
ANLAġMALI GÜREġ ( REY VERMEK ) : 
 
MADDE 26- Anlaşmalı Kapışmalı Aba Güreşi hiçbir sebep yokken maddi çıkar sağlamak 
amacıyla güreşmeyenlere veya kasıtlı olarak yenilmelere denir. Sebebi ne olursa olsun 
anlaşmalı güreşenler ceza kuruluna sevk edilirler. Dereceye girmiş olsalar dahi klasmandan 
çıkarılacaklardır. ( güreşmeme nedenlerini doktor raporuyla belgeleyenler hariç. ) Bu sporcular 
klasmandaki yerini korurlar. 
 
FAULLU GÜREġ – DĠSKALĠFĠYE VE TEDAVĠ SÜRESĠ : 
 
MADDE 27- Faullü güreş yapanlara ihtar verilir. 3 ihtar alan güreşçi diskalifiye edilir. 
Müsabaka anında sakatlanmalarda tedavi süresi 3 dakikadır. 
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KAPIġMALI ABA GÜREġĠNDE YOLLUK VE ÖDÜLLER : 
 
MADDE 28- Yörenin coğrafi ve yöresel özellikleri göz önüne alındığında Kapışmalı Aba 
Güreşleri  gece ve gündüz yapılmaktadır. Kapışmalı Aba Güreşi geleneğine göre davullar ve 
zurnalar eşliğinde yapılır. Güreş müsabakaları aralıksız olarak bitene kadar devam eder. Buna 
göre güreşler bazen 12-24 saat aralıksız sürdüğünden bütün bunları göz önüne alarak güreş 
organizasyonunu üstlenen  şahıs, Kamu, Tüzel ve özel kuruluşlar güreşleri izleyenlerden seyir  
ücreti alsın veya almasın organizasyona katılan hakem ve yöneticilere aşağıdaki şartlarda 
yollukları ödenir; 
 

a)Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun düzenlemiş olduğu İl ve Ülke 
bazındaki müsabakalarda yolluk ve yevmiyeler harcırah yönetmeliğine göre ödenir. 

 
b)Köy ve İlçelerde yapılan müsabakalarda hakem ve yöneticilere ödenecek ücret her 
gün için 1.Derece Devlet Memuru harcırahının ( Bir günlük yevmiyesinin ) 10 katıdır. 
Ayrıca yol ücreti de ödenir. 
 
c)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 Türkiye Geleneksel Spor Dalları  

Federasyonu Temsilcisi ve Geleneksel Spor Dalları İl Temsilcisi denetiminde yapılır.  
 

YASAK OYUN VE HAREKETLER : 
 
MADDE 29- 
 a)Rakibine çift sarma ve çift kle vurarak hakemin itirazına rağmen ısrarla devam etmek, 
 
 b)Yer kündesinde bel kemiği üzerine basınç yapmak ve dirsek ile bel kısmına bastırmak, 
 
 c)El ve ayak parmaklarını tutmak ve tersine bükmek, 
 
 d)Oyunu tatbik eden güreşçinin havaya kaldırdığı rakibini baş üstü yere vurması, 
 
 e)Rakibin gözüne, kulağına, burnuna ve ağzına kasten parmak sokmak, 
 
 f )Rakibini ısırmak ve tırmalamak, 
 
 g)Rakibine kafa vurmak, açık el ense çekmek, tokat ve yumruk vurmak, tekme atmak, 
 
 h)Tek kafa tutmak, orta hakemin ısrarına rağmen faullü hareketine devam etmek, 
 
 ı) Rakibin şort veya mayosundan tutmak, kasıtlı abasını gevşetmek, 
 
 j )Hakemin dur ihtarına rağmen dinlememek ve hakemle münakaşa etmek, 
 
 k)Rakibine küçük düşürücü hareketlerde bulunmak, 
 
 l )Sportmenliğe yakışmayan hareketlerde bulunmak, 
 
 m)Sakız çiğnemek, 
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 n) Devamlı yere çökmek, 
 
 o) Devamlı meydan dışına çıkma ( kaçma ) ve seyircilerin üstüne rakibini itme, 
 
 p) Rakibin boğazına baskı yapmak, gırtlağını ve çenesini aba ile sıkmak, 
 
 r) Yüzük, saat,kolye ve metal içerikli ziynet eşyası takmak, 
 
 s) Abanın altına gömlek ve benzeri giysi giymek. 
 

Diğer bir anlamda sporcunun hayatını tehlikeye sokan her hareket yasaktır. Bu yasak 
hareketleri yapanlar önce ikaz edilirler, tekrarında ihtar cezası uygulanır. 

 
 

YÖNETMELĠĞE AYKIRI HAREKET EDEN SPORCU VE HAKEMLER : 
 
MADDE 30- Sporcu, hakem ve yöneticiler Kapışmalı Aba Güreşi yönetmeliğine aykırı 
hareket ettikleri takdirde Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Ceza Yönetmeliği 
esasları doğrultusunda cezalandırılırlar. 
 
KAPIġMALI ABA GÜREġĠNDE GÖREVLĠ HAKEM VE DĠĞER PERSONELĠN GÖREVLERĠ: 
 
MADDE 31-  
 

1- Müsabaka BaĢ Hakeminin görev  ve yetkileri: 
 

a) Müsabakada görevlendirilen hakemlerin müsabaka esnasındaki tutum ve 
davranışlarını kontrol eder. 

 
b) Müsabakalarda olan itirazları müsabakayı yöneten hakemlerle birlikte değerlendirir. 

 
 
c) Müsabaka neticesini bir rapor halinde Federasyona gönderilmek üzere İl temsilcisine 

bildirir. 
  

2- Yazı BaĢ Hakemin görev ve yetkileri; 
 

 a) Tartı esnasında tartıda görevli Hakemleri koordine eder. 
 
 b) Tartı esnasında olabilecek itirazları görevli hakemlerle birlikte değerlendirir. 
 
 c) tartı sonuçlarını çizelge halinde müsabaka baş hakemine bildirir. 
 
 3- Yazı hakemlerinin görevleri : 
 

a) Müsabakaya katılan güreşçilerin eşlendirmelerini yapmak. 
 
 
b) Müsabaka sonucunda tur atlayan güreşçileri kategorilerine göre çizelgelere 

kaydeder. 
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 4- Çizgi Hakeminin görevleri: 
 
 a  Güreş alanını belirlemek ve kontrol etmek. 
 
 5- Orta sahada görevli Hakemlerin görevleri ve yetkileri: 
 
 a) Müsabakayı sağlıklı yönetmek ve sonucu belirlemek. 
 
 b) her hangi bir itirazda baş hakemle birlikte itirazları değerlendirmek ve karar vermek. 
 
 6- Müsabaka Gözlemciler ve görevleri: 
 

a) Müsabakayı gözlemlemek, izlemek, olumlu ve olumsuzlukları Federasyona bildirilmek 
üzere rapor halinde İl temsilcisine sunar. 
 

 7- Saha komiserinin görevleri: 
 

a) Sahanın ve güreş  alanlarının nizami olup olmadığı kontrol ederek  güreşlerin 
başlatılmasında engel olmadığını baş hakeme bildirir. 
 
b) Güreş başladıktan sonra hakemin kendisini görebileceği bir yerde durarak  hakemin 
vereceği komutları dikkatle izler. 
 

 c) Sahada güreş alanında olabilecek aksaklıkları gidermek. 
 
 
 8- GüreĢlerde görevli personeller: 
 
 a)Federasyon Temsilcisi 
 
 b)Müsabaka Gözlemcisi. 
 
 c)Müsabaka Müdürü. 
 
 d)Saha Komiseri. 
 
 e)Saha Tanzimcileri.. 
 
 f) Sağlık Ekibi 
 
 g)Ses Yayın Ekibi. 
 
 h)Davul Zurna Ekibi. 

  
 

 
BU YÖNETMELĠKTE YER ALMAYAN HÜKÜMLERE KARAR VERME YETKĠSĠ : 
 
MADDE 32-  Bu yönetmelikte yer almayan konularla ilgili karar verme yetkisi Türkiye 
Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Yönetim Kuruluna aittir 


