
1. Ttirkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2, En az lise veYa dengi okul mealnu olmak. ( Olimpiyat, Diiııya, Avnıpa, Akdeniz ve Balkan

ŞamPiYonalarında Tiirk Milli Takımrnda giireşmiş olanİar için İll<ogretim okulu mezunu olmak
yeterlidir. )3. l8 YaŞından kiiÇük, 34 yaŞından büyiik olmamak ( Ay-Gtin hesaplanmaz ). Yaş tashihi kabul edilmez.4, Hakemlik yapmaya mani bir yücut arrzasr bulunmamak.

5. Diizenlenen hakem kurslarında başarılı olınak.
6, Ceza kurullarından altı aY veya daha fazla müsabakalardan men veya hak mahıumiyeti cezası almamış

olmak.
7 , Ağır haPis veYa bir Yı|dan faz|a hapis ya da yıız kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası ile hiıkiımlü

bulunmamak.
8. GiireŞ yapmıŞ olmak. @u durum; en az 3 yıllık vizeli lisans ,il müdtirliiklerinden alınacak ve lisans

tescil fiŞi Yerine geÇecek yazı, iiniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümü mezunlarırıdan giireş
uzmanlık belgesi veYa giireş dersi aldğuıı belirten not dökümü ile belgelenir. ) Bu şart cetvel hakemi
olmak isteyen aday|arda arafimaz.

Kurla K9!|?cak Adavl3rın.Ku.rs.a Baslarken Beraberlerinde Getireceküeri Evraklar:l.Dilekçe,(KwsakatılmakistediğinibelirtendtkHizrıetleriveS.İl
Müdiirliğiine),

2. Cezasr Olrnadığına dak yazı (Gençlik Hiznetleri ve Spor il ıırıuOmıugiınden cezasr olmadığı belirtilerek
imza|ana),

2. Vukuatlı Nüfus Ciizdanı Sureti ( Niifus Müdiirlüğiinden Alınacaktır. ),
1 ^Ög.nlr" 

Belgesi ( Diploma, öğenci belgesi ,o"yİ'ti-lil. kartının onaylı sureti. ),
1 G'ır"Ş Yaptığına dair Belge (G.H.S.il Müdiirlüğiinden, Kulübiindery en az 3 yıİ* vizeıi Lisans )5. Sağlık raporu,
6. İyi hal belgesi,
7. 2 adet foto$af.

GtireŞ adaY hakem kurslarında 2019 yılındarı itibaren Diinya Giıreş Birliğinin hakem eğitim programı
uYgu|alryaYa baŞlanmıŞtır. Yeni programın etkili ve başarılı oh6ihnesi lİi, tatrlımcı sayısr ideai oıaraı< ı1 nşl
olarak belirlenmiŞ oluP bu rakama kadar kurs 1 eğitimci ile organize edilir. Bu rakamın iızerinde olan ve üst sınır
olarak 24 kiŞilik katılımlarda ikinci eğitmen gOrevlendirİir. Kursun hedeflerine ulaşabilınesi için kursu
düzenleyen İl lı'liıOtlrltlgil aşağıdaki koşulları ve İalzemeyi temin etmek zorundadır.

EK_1

12-24l(JŞrmn kiime ÇalıŞması yapabilecekleri şekilde daayn edilecek bir salon. ( 4 kişi için bir masa
şeklinde ) salon giireş mindglinin olduğu yere yakın olınalıı miimkiinse aynı bina içinde) 

'
Projeksiyon veya Büyük e}ran Plazrrıa TV ( I{DMI kablosulle birlikte )Nizami boyutlarda enazbır giireş mindere
l veya iki takrm sayı paletleri
K6ğıth yazı tahtası
Kursun uygulama böliımiınde kullarıılmak İızere 4 veya 6 giireşçi ( kırmızı ve mavi mayo ile )
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Güreş Federdsyonu Genel Sekreteri

GÜRES ADAY H4KEM KURSU ACILACAK YERLERDE ARANAN KOSULLAR
Jğ JruRSA KATILAC.{KLARDA ARAI\AN_ŞARTLAR


