În loc de introducere
“Revista Dobrogeană” este o publicaţie privată editată de U.D.T., liberă de orice
constrângeri de natură politică sau ideologică, străină de partizanate sau comenzi impuse de
interese de grup.
Avȃnd în vedere dorinţa sinceră de cultivare şi promovare a valorilor autentice în ţară şi
în străinătate, revista are drept scop prezentarea culturii, civilizaţiei, tradiţiei,
credinţei, istoriei, educaţiei, medicinei, artei, ştirilor, sportului, legislaţiei precum şi altele
în continuitatea şi diversitatea lor din trecut, prin prezent spre viitor.

Scurt Istoric
Jocurile tătarilor
Indiferent că vorbim de sportul pentru toţi ca
activitate de întreţinere a sănătăţii sau de sportul de
performanţă trebuie să înţelegem că el „...are
puterea de a schimba lumea(…) are puterea de a
uni lumea într-un fel cum puţine lucruri o pot
face”.
Un sportiv este un „cavaler”, o persoană
excepţională, o persoană foarte importantă, o
mândrie a unui popor/comunităţi/naţiuni, un
exemplu, o legendă, un mit al tinerilor, un
ambasador al păcii şi al prieteniei, de aceea el nu
are voie să decepționeze în nici un fel.
Sportul este sănătate, spectacol, ambiţie
naţională, luptă dreaptă, victoria celui mai bun , dar
întotdeauna trebuie să rămână o întrecere pur
sportivă, respectând regulile, care te învaţă chiar să
şi pierzi în mod demn, te învaţă ce este viaţa.
Această carte s-a născut din dorinţa de a face
cunoscute sporturile străvechi ale turco-tătarilor
răspȃndite în întreaga lume atȃt de puţin cunoscute
cititorului din Romȃnia.
Legenda spune că marele Han Mete (Oguz
Han) care a creat primul stat unitar tătar pe la 209
î.e.n. şi-a chemat fiii înainte de a muri şi a început
discursul cu aceste cuvinte: „Eu m-am războit
mult, am vȃnat mult, m-am luptat (kureş) mult, am
călărit cai de toate felurile, am tras cu arcul în toate
colţurile lumii, mi-am bucurat prietenii şi mi-am
întristat duşmanii....” Aflăm din aceste vorbe
cȃteva informaţii despre sporturile turco-tătarilor.
În arhivele istorice ale statelor vecine datate
secolul V î.e.n. aflăm că tătarii aveau un festival
care includea mai multe jocuri dar cele mai
cunoscute sunt: kureşul, călăria şi tirul cu arcul.
Festivalurile turco-tătarilor readuse la viaţă
sau păstrate în diverse locuri ale lumii fac parte din

patrimoniul cultural intangibil al umanităţii pe lista
UNESCO dintre care amintim: Naadam (festival
tradiţional în Mongolia compus din trei elemente:
kureş, tir cu arcul şi călărie) (2010), Festivalul
Kırkpınar (2010) etc. World Nomad Games
(Jocurile Mondiale ale Nomazilor) se realizează
din 2018 sub patronatul UNESCO. De exemplu
Festivalul Kırkpınar din Edirne, fosta capitală a
Imperiului Otoman este cel mai vechi festival de
acest gen din lume: început în 1346 s-a organizat în
fiecare an fără întrerupere, exceptȃnd războaiele
mondiale.
Romȃnia participă şi este reprezentată cu
cinste de Uniunea Democrată Tătară la 8 competiţii
internaţionale: Mangala, Toguz Kumalak, World
Nomad Games, Kurash (R. Uzbekistan), Kureş
(Kuşak Kureş: R. Crimea), Qazaq Kuresi (R.
Kazakhistan), Koresh (R. Tatarstan) şi Kureşul la
ilic stilul cunoscut şi sub denumirea de Aba Gűreş.
Peste tot în lume lupta turco-tătară se numeşte
kureş (güreş , köraş, kurash , kuraş, ghiuleş) dar în
funcţie de caracteristicile specifice dar şi de
regulament a mai fost adăugat un termen pentru
descrierea concisă a
felului. Acest cuvȃnt este
menţionat în scrierile turco-tătare descoperite în
Valea Orhon (Mongolia de azi) şi scrierile de la
Enisei (fluviul ce izvorăşte din Mongolia şi Tuva,
apoi se varsă în Marea Kara parte a Oceanului
Arctic) unde rădăcina termenului este cuvȃntul
“kur” care înseamnă “puternic”, “voinic”,
“curajos”, “nezdruncinat”, “statornic”, “ferm” şi
cuvȃntul “eş” care înseamnă “prieten”, “egal”,
“luptă dreaptă”, astfel că putem spune că se
înţelege “luptă dreaptă între viteji”.
Fragmente : “Sporturile turco-tătarilor”

Cuvȃnt de început
DZHAUDAT MINNAKHMETOV
Preşedintele Federaţiei Mondiale de Koresh
Istoria tătarilor o aflăm de la străini decȃt
din arhivele tătăreşti pentru
simplul fapt că doar o mică
parte a acestei mari familii
consemna
în
scris
întȃmplările.
Arhivele
istoriei ne dau informaţii
tangenţiale referitoare la
regulamentul kureşului şi
modul de organizare, astfel
că putem doar deduce
anumite lucruri.
În jurnalul lui Ahmed Ibn
Fadlan
(877-960),
un
ambasador şi călător al
Califatului Abbasid a scris în
jurnalul personal despre
kureşul tătăresc în anul 922
cȃnd a vizitat Volga-Bulgară
astfel: “doi batîri (viteji,
curajoşi, neînfricaţi) s-au luptat în piaţa
publică
(maidan)
ţinȃndu-se de brȃu
(kuşak)
şi
cȃştigătorul a primit
cadou un berbec”.
Un film de ficţiune
din 1999 încearcă să
ne capteze atenţia cu
următoarea
descriere: “În anul
992, Ahmed Ibn
Fadlan
(Antonio
Banderas), un emisar
arab trimis în nordul
Europei de sultanul
de
la
Bagdad,
nimereşte cu caravana lui într-o tabără a
vikingilor. Aceştia sunt chemaţi înapoi în ţara
lor de baştină, unde o hoardă de creaturi
malefice seamănă teroare, dar prezicerea cere
să fie însoţiţi de un al 13-lea războinic, care
să nu se fi născut în ţinuturile nordice.

Ahmed este recrutat împotriva voinţei sale,
dar, pe parcursul călătoriei,
începe să se înţeleagă cu noii
săi tovarăşi şi să-i respecte
pentru dibăcia lor in luptă.
Împreună cu ei, va purta o
bătălie pe viaţă şi pe moarte
împotriva unui duşman care
pare de neoprit.”
Revenim la kureş: arătaţi un
sport cu o tradiţie de peste
1000 ani! Sunt foarte rare şi
aproape că nu există. Luptele
greco-romane nu prea sunt
nici de la greci nici de la
romani din păcate ci de la
armata lui Napoleon, adică
de 200 ani. Se numeau lupte
clasice şi pentru a da un aer
istoric au schimbat numele
lor în lupte greco-romane. O tehnică de
marketing exact ca
vȃnzarea
cărnii
condimentate
sub
numele de pastramă.
Nu are nicio legătură
cu pastrama dar
toate
măcelăriile
aşa-zise musulmane
îl au la raft.
Anul 2005 a fost
punctul de referinţă
petru KORESH care
a trecut la un alt
nivel,
cȃnd la
iniţiativa
Congresului
Mondial Tătar s-a înfiinţat Federaţia Rusă de
Koresh. Cu multă muncă şi seriozitate s-a
dezvoltat şi pe plan internaţional astfel că am
reuşit să punem bazele Federaţiei Mondiale
de Koresh.
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Koresh Origins
Belt wrestling Koresh has ancient origins and along with customs, rites and traditions represents national
culture of Tatars. From immemorial time folk festivals Sabantuy was held in the places of Tatars dense
dwelling in a Russian territory. National belt wrestling Koresh was in the high light at these festivals.
There are historical manuscripts describing Tatar national festival in 922 year and the major competition
was wrestling in the middle of maidan. Nowadays, Koresh is very popular in Volga region, Ural, and other
parts of Russia.

The first official national belt wrestling Koresh championships
The first official national belt wrestling Koresh championship was an Autonomic republics and territories
sports contest which was held in June 1928 in Kazan. All-USSR national belt wrestling Koresh sport
competition was held in August of the same year.
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The first Tatar ASSR national belt wrestling Koresh championship took place in Kazan in 1949. Since
1956, it became a tradition to organize Republican competitions in honor of the hero-poet Musa Jalil.
In 1950s -60s, the development of Koresh was supervised by the united Federation of freestyle wrestling,
Greco-Roman wrestling and Sambo.
The athletes from such neighbor regions as Bashkiria, Mordovia and Ulyanovsk City started to participate
in Kazan competitions on the 5th of December, 1959. Since that time, Kazan was qualified to hold the first
RSFSR national belt wrestling Koresh championship in 1960. Afterwards, such competitions have been
annually taken place not only in Kazan but also in other Russian cities. Kazan was the host city in 1960,
1968, 1970, 1971, 1974, 1977, 1979, 1989, 1998, 2000, 2002, 2006, 2007, 2008, and 2009. Ufa in 1961,
1976, 1980, 1984, 1999, and 2001; Salavat in 1973; Orenburg in 1962; Oktyabrski in 1978 and 1981;
Tuimazy in 1988; Chelyabinsk in 1972 and 1991; Cheboksary in 1975, 1982, 1986, and 1990; Almetievsk
in 1983 and 1987; Samara in 2003; Ulyanovsk in 2004; Naberezhnye Chelny in 2005. The athletes from 36
Russian regions have been participating in Russian championships over the past years. There have been
also held several international belt wrestling Koresh championships.

Koresh Wrestling Development
The key moment in the history of Koresh became the foundation of Russian National Belt Wrestling Tatar
Koresh Federation consisting of 57 Russian regions by the initiative of the World Tatar Congress on the
15th of April, 2005. It was registered by the Ministry of Juctice as the All-Russian public organization on
the 19th of January, 2006. Zaudat Midehatovich Minnahmetov was elected as a president of this
organization. Since 2005, Russian National Belt Wrestling Tatar Koresh Federation started to organize allRussian and international Koresh competitions.
Annual Federal Sabantuy became a good tradition because it helps to expand the geography of regions
developing Koresh wrestling.
International Association of national belt wrestling Koresh that was founded on the 9th of September, 2009
started to hold European and World Championships. International Association of national belt wrestling
Koresh as a part of international committee of belt wrestling became a member of International Federation
of Wrestling Associations (FILA) that is International Olympic Committee member.
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Koresh - Kureşul din Tatarstan
Aprobat de „Federaţia Internaţională de Belt-Wrestling Koresh”
Președinte D.M. Minnakhmetov, Kazan 2018, Koresh Belt Wrestling

REGULAMENT COMPETIŢIONAL
Kazan, Republica Tatarstan, 13 aprilie 2018
Aceste reguli competiţionale ale luptei
koresh (denumite în continuare "Regulile")
sunt elaborate ținând seama de regulile de
competiție ale „Federației Internaționale de
Koresh Belt-Wrestling” (IBWKF) și sunt
obligatorii
pentru
organizatorii
care
găzduiesc competițiile în sportul koresh.
Oficialii (şefii delegaţiilor, antrenorii,
luptătorii și arbitrii) care participă la
concursuri trebuie să respecte aceste reguli
în timpul desfășurării evenimentelor.

1. Definiții și termeni de bază ai
luptei Koresh
Koresh este un sport în care fiecare
luptător încercă să-l proiecteze pe adversar
jos, ținând de centură (priza fixă pe
kushak=centură) utilizȃnd doar mişcări
permise.
1.1 Meciul - este lupta pe un covor
special, saltea sau pe pămȃnt cu utilizarea
de kushaks (centuri / eşarfe) strȃns legate.
1.2. Proiectarea - acțiunea tehnică concentrată a luptătorului din poziția în picioare, atunci când un
luptător întrerupe echilibrul adversarului, îl ridică de la sol și, prin aruncare, îl forțează să cadă pe spate
(sau o poziție aproape pe spate fără să pună
piedică la picioare) .
În Koresh, aruncările sunt efectuate numai
după ce adversarul este ridicat de la sol. De
exemplu, se aruncă prin înclinarea în piept în
diverse moduri, suplex (aruncarea pe spate sau în
lateral) etc.
1.3. Poziția din picioare - poziția de start a
luptătorilor cu priza fixă pe centura (kushak)
adversarului; fiecare prinde centura cu ambele mȃini

Fig.1 Legarea centurii
(kushak)

din

spate, aplecat spre înainte, punându-și capul pe umărul oponentului
1.4. Poziția înaltă din picioare - poziția de start a luptătorilor, când după ce au apucat centurile
(kushak) luptătorii se ridică, îndreptȃndu-se şi arcuind pieptul unul în fața altuia.
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1.5.
Priza este prinderea obligatorie a
luptătorilor
de centura (kushak) adversarului,
apucând-o din spatele adversarului la aceeași distanță
de coloana vertebrală, brațul drept fiind sub brațul
stâng al oponentului și brațul stâng - deasupra
brațului drept.
1.6. Activ - o acțiune a unuia dintre luptători în
timpul meciului, care ridică adversarul de pe covor și
nu poate efectua o aruncare completă.
1.7. Pasiv - inacțiune, fuga de luptă.
1.8. Poziții pe saltea:
1.8.1. În picioare - poziția luptătorului atingând
solul doar cu picioarele (stă în picioare);
1.8.2. În genunchi - poziția în genunchi a unui
luptător;
1.8.3. În genunchi sprijinit în mâini sau pe
antebrațe - poziția luptătorului atingând solul cu
ambii genunchi și ambele mâini sau antebrațe;
1.8.4. Pe stomac - poziția unui luptător întins cu
fața în jos;
1.8.5. Pe spate – poziția unui luptător întins pe
spate la sol;
1.8.6. Într-o parte - poziția unui luptător stând pe
o parte atingând solul cu un umăr;
1.8.7. Şezut - poziția unui luptător stȃnd pe sol;
1.8.8. Podul - poziția de arcuire a spatelui (spre
înapoi) cu suportul pe cap și picioare;
1.8.9. În afară - părăsirea spaţiului de luptă,
atunci când unul sau doi luptători ies în afara
terenului;

1.9. Spaţiul de luptă - partea interioară a
cercului sau a pătratului indicată pe sol (saltea sau
pămȃnt).
1.10. Îmbrăcarea (placarea) - acțiunea unui
luptător atacat, strȃngându-se de adversar și fixându-l
în timp ce oponentul efectuează o acțiune ofensivă.
Se consideră acțiune defensivă și nu contraatac.
1.11. Atacator - un luptător care iniţiază o
acțiune ofensivă împotriva adversarului în timpul
meciului.
1.12. Luptător atacat - un sportiv care se află sub
acțiunea ofensivă a oponentului în timpul luptei.
1.13. Cȃrlig - element al unei acțiuni interzise,
atunci când un luptător trage (înfășoară, agaţă,
încârligă) piciorul adversarului spre el însuși, cu
piciorul, gamba sau laba piciorului împiedicând
acţiunea atacatorului sau pentru a ataca el însuşi.
1.14. Schimbarea prizei - element al unei acțiuni
interzise executată de luptătorul atacat, când în timpul
meciului el eliberează kushak-ul (centura) și
centurează sau pune o mȃnă sau ambele mȃini pe
spatele adversarului pentru orice motiv.
1.15 Doborȃre incompletă - acțiunile efectuate
de un luptător fără a ridica adversarul de la sol.
1.16. Contestaţia - un obiect realizat din material
ușor de culoare roșie sau verde folosit de omul de colț
pentru a depune contestaţia în timpul luptei.
1.17. Omul de la colţ - asistentul luptătorului în
timpul meciului.

Conferinţa de presă din Kazan Republica Tatarstan (Rusia) cu ocazia Campionatului Mondial de KORESH
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1.18. Eliberarea prizei de pe centură (kushak) Regulile competiţiei (tipul și metodele)se
o acțiune a sportivului atacat care își eliberează stabilesc în mod individual pentru fiecare caz în
mâinile sau mâna de pe centură (kushak) în timpul parte .
acţiunii atacatorului. Acelaşi lucru este valabil şi
2.3.Cerințele de participare la competiție:
pentru cel care iniţiază atacul.
2.3.1. Iluminatul, ventilația și temperatura
trebuie să respecte normele sanitare.
2. Desfășurarea competiției
2.3.2. Este necesară prezența forţelor de ordine
2.1. Tipuri de concursuri
pentru a asigura buna desfăşurare în funcţie de
Concursurile de Koresh sunt împărțite în:
amploarea evenimentului.
1. Individuale,

3. Comisia
2. Pe echipe,
Comisia este formată din:
3. Individuale-pe echipe.
- Arbitrul principal,
2.2. Metode de stabilire a competiţiilor.
- Arbitru adjunct (secundul arbitrului șef);
Metoda este sistemul de acțiuni sau o acțiune în
- Secretar şef,
- Secretarii,
timpul competiției.
- Arbitrii de masă,
Competițiile pot fi organizate prin următoarele
- Arbitrii (arbitri de centru),
metode:
- Juriul competiţiei (observatori),
2.2.1. Sistemul de determinare a câștigătorului
- Arbitrii responsabili cu timpul,
- Prezentatorul (Crainicul) ,
prin eliminare:
- Juriul de masă.
- sistem olimpic cu numărul ideal și recalificări
4. Concurenții și oficialii echipei
pentru locul 3 (2 coloane);
4.1. Categorii de vârstă și greutate
- sistem olimpic cu un număr ideal fără
Concursurile de Koresh au loc la categoriile de
recalificări;
greutate în conformitate cu registrul sportului rusesc.
Categoriile de vârstă sunt definite în
- sistem olimpic fără numărul ideal;
2.2.2. Turneu fiecare cu fiecare prin eliminare conformitate cu clasificarea aprobată de „Uniunea
Tuturor Sporturilor din Rusia”:
după două înfrângeri.

Echipa Romȃniei la Campionatul Mondial de Belt-Wrestling Koresh 2018
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Categoriile de vârstă sunt definite în
conformitate cu clasificarea aprobată de „Uniunea
Tuturor Sporturilor din Rusia”:
4.1.1. Categorii de vârstă:

Denumirea categoriei
de vȃrstă

Vârsta (ani)

Începători

13-14

Şcolari

15-16

Cadeţi

17-18

Juniori

19-21

Seniori

+19

Veterani

+45

Cântarul îl face comisia numită de arbitrul șef al
competițiilor, într-o cameră special amenajată și
echipată. Comisia include un arbitru șef adjunct, 1-2
arbitri, secretar și medic de concurs.
Fiecare concurent poate concura numai într-o
singură categorie de greutate, care corespunde
greutății proprii.
Rezultatele cântăririi sunt înregistrate în protocol.
Tragerea la sorţi trebuie să fie publică, în timpul
procedurii de cântărire sau după cântărire. Pentru
aceasta, sunt folosite jetoane, bile sau bilete
numerotate care trebuie să fie închise într-o urnă,
cutie, pungă sau sac. Pe baza rezultatelor tragerii,
concurenții primesc ordinea numerică, în funcție de
care sunt întocmite perechi pentru fiecare rundă a
concursului.

4.3. Acreditările și mandatul comisiei
4.3.1. Pentru a participa sportivul trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: adeverinţă
medicală că este apt de concurs; formularul
completat şi depus în termen la organizatori; s-au
cȃntărit şi au primit acreditarea comisiei.

* Competițiile în grupa de vârstă 17-27 sunt organizate numai
în rândul studenților.

4.1.2. Categorii de greutate:
Nr.
Crt.

Categoria de vârstă

Categorii de greutate
(kg)

1

Începători (13-14 ani)

2

Şcolari (15-16 ani)

3

Cadeţi (17-18 ani)

4

Juniori (19-21 ani)

60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 120

5

Seniori (+19 ani)

60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 130, +130

Veterani (45-50 ani)

60, 70, 80, 90, 100, 130

Veterani (50-55 ani)

65, 75, 85, 100, 130

Veterani (55-60 ani)

60, 70, 80, 90, 100, 130

6

36, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75
45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 100
55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 110

Notă. Adeverinţa medicului de a participa la
concurs este valabilă o săptămână de la data
înscrierii. Sportivii infectați cu virusul HIV nu au
voie să concureze în sportul koresh. Personalul
medical infectat cu același virus nu au voie să
participe la evenimente legate de Koresh pentru a
presta servicii medicale.
4.3.2. Comisia de acreditare este aprobată de
organizația gazdă. Comisia de acreditare include
arbitrul șef, președintele comisiei de acreditare,
secretarul-șef, medicul de concurs.
Obiectivul comisiei de acreditare este de a
valida doar sportivii care au îndeplinit în mod
corespunzător
toți
termenii
și
condițiile
regulamentului respectiv.

4.2. Cȃntar şi sistem de împerechere
Sportivii sunt cântăriţi seara, cu o zi înainte de
începerea competiției sau în prima zi de concurs și
se termină cu o oră înainte de începerea competiției.
La cȃntar concurentul trebuie să vină cu documentul
de identitate (C.I. /Paşaport/S.A.D.) și formularul
completat.
Concurenții sunt cântăriți în lenjerie intimă.
Este permisă stabilirea greutății admisibile deasupra
normei ( toleranţa : 0,5-1 kg) în conformitate cu
regulamentele aprobate.
Un concurent care a întârziat sau nu a venit la cântar
nu are voie să participe la concurs.
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Arbitrul principal, președintele comisiei de
mandat și reprezentantul organizației gazdă sunt
responsabili cu validarea concurenților.

2) să nu intervină în activitatea arbitrilor, să
nu-şi arate nemulțumirea față de oficiali;
3) să răspundă imediat gesturilor arbitrilor și
să îndeplinească cerințele din timpul meciului.

4.4. Drepturile și responsabilitățile
concurenților

4.5. Echipamentul sportivilor:
- pantaloni de trening albi
- centură sau eşarfă (kushak verde și roșu)
Lungime - 180-220 cm pentru seniori și 150-180
cm - pentru juniori, lățime - 40-70 cm,
- tricoul trebuie să corespundă culorii centurii
(kushak-ului) luptătorului
- ghete de lupte
Fără acest echipament luptătorului nu are
permisiunea să concureze. (excepţie fac zonele
care nu au încă echipament pe stoc)
Notă. Concurenților li se interzice să poarte
accesorii în timpul luptei (ceasuri, brățări, inele,
coliere etc.)

4.4.1. Concurenții au dreptul:
1) să intre în categorie înainte de începerea
cântăririi;
2) să se adreseze comisiei și organizatorilor
competiției prin : reprezentantul echipei; şeful
delegaţiei; antrenor;
3) să se adreseze personal comisiei și
organizatorilor concursului, în cazul în care
participă la concursuri individuale (în cazul
absenței unui reprezentant sau a unui antrenor);
4) să se adreseze arbitrului pentru a opri
meciul, dacă este necesar;
5) să solicite asistență medicală în timpul
luptei doar cu permisiunea arbitrului.
4.4.2. Concurentul:
1) să cunoască și să respecte cu strictețe
regulile de concurență, regulamentele și programul
de competiție, să evite acțiunile care contravin
principiilor organizatorilor și corpului de arbitri,
să fie politicoși față de comisie, concurenți și
spectatori;

4.6.
Reprezentanții
antrenorii și şefii delegaţiilor

echipelor,

4.6.1. Fiecare echipă are reprezentantul său.
Antrenorul echipei sau şeful de delegaţie poate
îndeplini responsabilitățile reprezentantului.
4.6.2. Reprezentantul este liderul oficial al
echipei.
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Reprezentantul cunoaște și respectă aceste
reguli, nu permite acțiuni care contravin normelor
de comportament și eticii sportive, asigură apariția
în timp util a concurentului la meci.
El va depune la comisia de acreditare
înscrierea de participare, a formularului stabilit și
documentele care dovedesc identitatea sportivilor
(pașaport, începători - certificat de naștere și
certificat de la instituția de învățământ cu fotografia
concurentului), toate însoţite de
formularul
centralizator. El va fi responsabil pentru disciplina
membrilor echipei sale, va fi prezent la trageri, va
participa la ședințele organului de arbitraj, dacă
acestea vor fi organizate în comun cu reprezentanții
echipelor.
În timpul meciului, omul de colț trebuie să stea
în locul desemnat pentru el, lângă colțul
corespunzător al spaţiului de luptă.
4.6.3. Un reprezentant al echipei (antrenor sau
şef de delegaţie) îi este strict interzis să încerce să
influențeze arbitrii sau să îi insulte. În cazul
încălcării cerințelor de comportament de mai sus de
către reprezentantul echipei, antrenorul sau şeful de
delegaţie, li se arată un cartonaş galben, în caz de
încălcare repetată a regulilor, se afișează un
cartonaș roșu, iar acest reprezentant al echipei este
eliminat din locul colțului, drepturile suspendate la

această competiție dar putȃnd fi înlocuit.
4.6.4. Reprezentanții echipei, antrenorii, şefii
de delegaţie, participanții și spectatorii nu au
permisiunea să vină la masa arbitrilor în timpul
meciului.
4.6.5. În timpul luptei sportivului, omul de la
colţ va purta uniformă sportivă.
Notă. Concurenții și reprezentanții echipelor
nu pot ocupa şi funcţia de arbitru în această
competiție.

5. Echipamente
5.1.
Echipamente,
echipamente

utilaje

si

5.1.1. Spaţiul de luptă/Salteaua (Fig.3)
Un spaţiu de luptă constă într-un material
dens, moale, de minim 5 cm grosime și o acoperire
dintr-un material neaderent . Poate avea o formă
rotundă cu diametrul de 9 m sau o formă pătrată cu
dimensiunile minime de 9x9 m.
O bandă de protecție cu lățimea minimă de 1 m
este așezată în jurul spaţiului de luptă. Este o bandă
moale diferită de culoarea prelatei. Colțurile sunt
indicate prin culori roșii și verzi.
5.1.2. Masa arbitrilor de masă.
5.1.3. Scaune (cinci bucăți):
- Președintele Mat
- responsabilul cu cronometrul
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- juriu
- omul de colț (colț verde)
- omul de colț (colțul roșu)
5.1.4. Covoare (2 buc) pentru ca concurenții
să-şi poată șterge pantofii
5.1.5. Gong (pentru semnalul sonor)
5.1.6. Tabel electronic de scor
Spectatorii trebuie să fie situați la mai puțin de
3 m de saltea.
Pregătirea spaţiului de luptă și a
echipamentului pentru concurs este determinată de
arbitrul șef, de medic și de reprezentantul
organizației gazdă.

pentru sportiv să apară la meci după strigarea
numelui său nu trebuie să depășească 2 minute.
Apoi luptătorii iau poziția de start (poziție în
picioare). Arbitrul verifică dacă luptătorii sunt
pregătiți pentru luptă, informează arbitrii de masă
despre disponibilitatea atleţilor și fluieră începerea
meciului. Meciului durează 4 minute (pentru
seniori și juniori). După 3 minute și 30 de secunde,
responsabilul cu timpul îl face atent pe arbitrul de
centru că mai sunt 30 secunde; într-un meci se
calculează timpul efectiv (curat), timpul de
așteptare (întreruperile) nu este luat în calcul.
Meciul se termină la semnalul responsabilului cu
cronometrul (gong sau tabloul de bord electronic).
La sfârșitul meciului, luptătorii rămân pe saltea
până când se va anunța rezultatul meciului.
6.1.2. Atunci când un luptător se rănește,
meciul este întrerupt, dar nu mai mult decât pentru
un total de 3 minute din întregul meci. Dacă
timpul total de pauză
depășește 3 minute,
luptătorul
este
considerat înfrânt.
6.1.3. Pauza dintre
meciuri
pentru
seniori ar trebui să fie
de minim 20 de
minute, iar pentru
juniori - cel puțin 30
de minute.
6.1.4. Un luptător nu
are voie să concureze
într-o
stare
de
intoxicare alcoolică
sau narcotică.
6.1.5.Este interzis ca
un
luptător
să
utilizeze
medicamente
care
îmbunătățesc
performanța
sau
substanţe interzise.

6. Reguli de conducere, evaluare
a acțiunilor și criterii
6.1. Lupta: start, desfăşurare, durată
și sfârșit
6.1.1.
După
apel, luptătorii își iau
locurile la colțurile
spaţiului de luptă
(luptătorul în roșu
este anunțat primul,
luptătorul în verde
este
anunțat
al
doilea). Arbitrul de
centru și arbitrii de
masă îi
prezintă
spectatorilor. După
fluierul și gestul
arbitrului "Luptătorii
în centru", luptătorii
se îndreaptă spre
centrul saltelei și îşi
strȃng
mȃinile
(luptătorii îşi strȃng
mȃinile și după meci:
aceasta înseamnă că
rezultatul luptei nu
trebuie să afecteze în
nici un fel relația
lor). Timpul alocat
11

următoarea pereche pentru runda următoare a
competiției va fi schimbată. Următorii luptători din
tabel ocupă locul luptătorilor descalificați.
Dacă cei doi finaliști sunt descalificați, atunci
este necesar să se țină un meci între doi medaliaţi
cu bronz, pentru a determina locul 1.. Luptătorii
care au luat locul 5 vor urca pe locul 3. Toți ceilalți
participanți vor crește în clasament, corespunzător
cu poziţia lor.
În cazul unei victorii prin "cădere", luptătorul
câștigător este notat în fişa de concurs cu 4 puncte,
iar cel care a pierdut pierdut cu 0.
6.2.2. O victorie la puncte se acordă după
terminarea timpului regulamentar de luptă
sportivului care are superioritate de puncte.
6.2.2.1. În cazul egalităţii de puncte victoria
este acordată luptătorului care are un punct tehnic
sau mai multe puncte tehnice.
6.2.2.2. În cazul egalităţii de puncte , inclusiv
puncte tehnice, victoria se acordă luptătorului care
are aruncări în două puncte sau mai multe aruncări
în două puncte.
6.2.2.3. În cazul egalităţii de puncte, egalităţii
de pucte tehnice şi chiar a celor de aruncare cu 2
puncte, victoria este acordată luptătorului care a
marcat ultimul punct tehnic. În cazul unei victorii
cu puncte, luptătorul câștigător este punctat în foaia
de
concurs
cu
3
puncte,
iar
cel
care
pierde 1.

6.2. Rezultatul meciului
Un meci se încheie cu victoria unui luptător și
înfrângerea celuilalt. Un meci poate fi câștigat prin
"cădere" sau prin puncte.
6.2.1. O victorie prin "cădere" este acordată
unui luptător:


atunci cȃnd adversarul este pe spate sau sau în
"pod"



atunci cȃnd adversarul este răsturnat pe spate;



atunci cȃnd adversarul este la o diferenţă de 5
puncte sau mai multe.



O victorie prin "cădere" este de asemenea
atribuită:



dacă adversarul nu a reușit să apară pe
suprafaţa de luptă în două minute după apel;



dacă adversarul este descalificat după trei
avertismente într-un meci;



dacă adversarul este descalificat (din motive
medicale sau accidentare, jigniri sau refuzul de
a continua meciul).
Descalificarea
luptătorului
din
meci/
competiţie se face doar cu aprobarea arbitrului șef.
În situații excepționale, ambii luptători pot fi
descalificați din meci sau din competiție (în cazul
în care ambii luptători sunt răniți sau pentru
comportament grosolan).
Dacă ambii luptători sunt descalificați în
timpul
unui
meci,

12

6.3.3. Evaluarea procedeului pe marginea
spaţiului de luptă. Atacatorul poate să-și termine
acțiunea pe marginea saltelei doar dacă procedeul
a început în interiorul spaţiului de luptă. În acest
caz, acţiunea este contabilizată doar dacă după
proiectare corpul luptătorului atacat este pe saltea.

6.3. Evaluarea acțiunilor și criteriile
de departajare
Proiectările care nu au dus la o victorie prin
"cădere" (clară) sunt marcate de puncte. Orice
aruncare contează, cu condiţia să înceapă înainte
de gongul pentru sfârșitul meciului.

6.3.1. Două puncte sunt acordate pentru un
procedeu care s-a finalizat cu aterizarea
adversarului pe un umăr sau pe spate (o lamă de
umăr).
6.3.2. Un punct este acordat pentru un
procedeu care s-a finalizat cu proiectarea
oponentului : pe piept, stomac, coapsă sau în
poziție de șezut, în patru labe, pe genunchi,
precum și după două acțiuni consecutive (luptător
activ).

6.3.4. Dacă luptătorii au două avertismente și
nu au puncte tehnice, meciul continuă într-o poziție
în picioare până la sfârșitul timpului de joc. Dacă,
după încheierea meciului, câștigătorul este
nehotărât, meciul continuă într-o poziție în picioare
până la prima acțiune evaluată.
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6.4. Acțiuni interzise, atenţionări şi avertismente
Nr.

Acțiuni interzise

Atenţionare

Avertisment

În timpul apucării prizei, degetele întinse sau îndoite în
stomacul adversarului și partea laterală
Împiedicarea intenţionată a prizei, apăsarea brațului stâng spre
sine sau țintuirea brațului adversarului pentru a încerca să
stabilească superioritate în apucarea centurii, evitarea
adversarului pentru a nu-l lăsa să apuce bine eşarfa, să facă
priză atȃt pe centură cȃt şi pe hainele adversarului, să schimbe
priza sau să centureze adversarul.









Din poziția în picioare să se sprijine cu capul sau corpul pe: fața
adversarului; cap; umăr; piept; brațele adversarului; sau să
calce pe picioarele adversarului
Realizarea unui procedeu în afara spaţiului de luptă după
fluierul arbitrului.









5

Cȃnd îngenunchează sau stă în şezut pe saltea





6

Cȃnd pentru a ieși de pe saltea împinge intenţionat adversarul





7

Cȃnd vorbeşte în timpul meciului
Cȃnd unul dintre sportivi foloseşte ―cârligul‖
Pentru a aruncarea intenţionată a adversarului de pe spaţiul de
luptă
Să presați în mod intenționat orice parte a corpului adversarului
cu genunchii sau coatele
Să se sprijine cu mâna pe faţa adversarului sau să preseze
pieptul
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Lovirea sau împingerea adversarului





13

Eliberarea sau slăbirea intenţionată a centurii (kushak-ului)





14

Părăsirea spaţiului de luptă fără permisiunea arbitrului chiar
dacă este necesar un tratament medical





15

Fuga (pasivitatea), intrarea sub picioarele adversarului
Întârzierea pe saltea:
Timp de peste 30 de secunde
Mai mult de 1 minut








17

Cearta cu arbitri sau cu adversarii în timpul meciului





18

Aterizarea pe spate în urma unui procedeu
acțiunile false (cu excepția placărilor)
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Absența acțiunilor luptătorului, atunci când adversarul execută
acțiuni active în valoare de mai mult de trei puncte
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Intervenţia în treaba arbitrului de timp, antrenorului sau a
reprezentantului echipei





21

Acoperire





1
2

3

4

8
9
10
11

16



imperfect sau

Note:
- după trei avertismente un luptător este anunțat înfrânt într-un meci;
- în cazul în care un luptător atacat eliberează priza de pe centura adversarului pentru a scăpa de finalizarea procedeului
sportivul care a avut iniţiativa primește o acțiune activă iar cel care se apără astfel o atenţionare sau un avertisment
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7. Gesturile arbitrului
Acţiunea

Gestul arbitrului

Gestul
comisiei

Prezentarea
concurenților

După ce luptătorii sunt chemați pe saltea, în fața spectatorilor și în
picioare simetric față de sportivi, îndreaptă pe rȃnd mâna (palma în jos) cu
banderola ce trebuie să fie de aceaşi culoare cu centura (kushak)
sportivului căruia i se face prezentarea.

Niciun
gest

“Sportivii în
centru!”

Fluieră și îndreaptă brațele spre înainte, cu palmele spre interior, cu degetele
lipite spre centrul saltelei.

Niciun
gest

Începerea
meciului

La începutul meciului (sau când acesta este reluat de la centru), după ce s-au
apucat prizele şi s-au luat pozițiile de start, fluieră apoi se plasează cȃt mai
bine pentru a observa acţiunile sportivilor. Pentru ca arbitrul să ia deciziile
corecte trebuie să ştie să se poziţioneze.

Niciun
gest

Victorie prin
"cădere"

Ridică mâna cu palma deschisă deasupra capului îndreptată spre înainte.
Brațul de pe mâna se potrivește cu culoarea kushak-ului luptătorului
care a câștigat

Aceeași
acțiune
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Acţiunea

Gestul arbitrului

Gestul
comisiei

"Două puncte"

Ridică mâna în sus și în diagonală, doar degetul mare și degetul arătător
sunt îndreptate. Banderola de pe mână se potrivește cu culoarea centurii
(kushak-ului) sportivului care a făcut procedeul.

Aceeași
acțiune

"Un punct"

Ridica mâna în sus și în diagonală, doar degetul mare este îndreptat.
Banderola de pe mâna se potrivește cu culoarea centurii (kushak-ului)
sportivului care a făcut procedeul.

Aceeași
acțiune

Atenţionare

Ridica mâna cu palma strȃnsă în pumn în lateral până la nivelul umărului.
Banderola de pe mȃnă se potriveşte cu culoarea centurii (kushak-ului)
sportivului care are o atenţionare.

Aceeași
acțiune

Avertisment

Cu fața la masa președintelui, ridică mâna cu pumnul strȃns. Banderola de pe
mână se potrivește cu culoarea centurii (kushak-ului) sportivului care a
încălcat regula.

Aceeași
acțiune
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Acţiunea

Gestul arbitrului

Gestul
comisiei

Activ

Ridică mâna în lateral la nivelul umărului cu palma deschisă spre înainte.
Banderola de pe mȃnă se potriveşte cu culoarea centurii (kushak-ului)
sportivului care este recompensat cu activitate.

Aceeași
acțiune

Avertisment
ambilor
concurenţi

Ridică ambele mâini cu pumnii strȃnşi şi cu faţa îndreaptată spre masa
arbitrilor.

Aceeași
acțiune

Nu se punctează Îndepărtează brațele întinse spre lateral cu palmele în jos

Modificarea
prizei

Brațele înainte, mâna dreaptă în pumn, stânga apucă încheietura mâinii
drepte.
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Aceeași
acțiune

Acţiunea
Cârlig

Gestul arbitrului
Stând pe un picior, atinge glezna piciorului suspendat cu mȃna.

"Ţine timpul!" Formează un T la nivelul pieptului cu palmele deschise.
Stop
cronometru

"Sportivii în
colțuri!"

Gestul
comisiei

Fluieră și arată spre colțurile corespunzătoare cu brațele înntinse și cu
palma deschisă în jos.

Sfârșitul meciului Antebrațele încrucișate la nivelul pieptului. Se formează un V.
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Aceeași
acțiune

Aceeași
acțiune

Aceeași
acțiune

8. Anunțarea rezultatelor meciurilor
Pentru a anunța rezultatul meciului, ambii luptători sunt chemați la centrul saltelei, care se află pe
partea dreaptă și pe partea stângă a arbitrului cu faţa spre spectatori, în funcție de culoarea centurii
(kushak-ului) și culoarea banderolei arbitrului (trebuie să corespundă), arbitrul ridică mâna câștigătorului,
iar responsabilul cu anunţurile declară:
1) în cazul unei victorii prin "
cădere"(sau victorie cu o superioritate clară):
„Victorie clară (prin cădere) în ..... minute şi ....... secunde a sportivului cu centură (kushak) roșie/
verde ......... ......... ......... din echipa........ ....... ...... ...” (numele și echipa din care face parte);
2) în cazul unei victorii la puncte:
„O victorie la puncte se acordată sportivului cu centură (kushak) roșie/verde .. .. ...... ... ...” (numele
și echipa din care face parte);
3) în caz de neprezentare sau de descalificare a adversarului din meci/competiţie:
„Victorie prin neprezentare / descalificare este acordată sportivului cu centură (kushak) roșie/
verde ... .... ..... ..... ....” (numele și echipa din care face parte).
După ce rezultatul meciului este anunțat, sportivii îşi strȃng mȃinile apoi strâng mâinile arbitrilor și a
echipei adverse.

9. Contestaţii
În koresh există două tipuri de contestaţi:
9.1. Contestaţia directă (challenge)
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În timpul luptei, în momentul în care omul de la
colţ (un antrenor/reprezentant) consideră că există o
eroare de arbitraj și o reclamă prin contestație
(challenge-un
articol ales de
organizatori
este aruncat
spre
centrul
spaţiului
de
luptă) pentru
sportivul său,
arbitrul
de
centru oprește
lupta. Arbitrul
de
centru
vizionează
secvența
în
litigiu
prin
intermediul monitorului, în același timp cu arbitrul
şef și comisia.
Juriul de apel examinează protestul (vizionează
înregistrarea video, discută cu arbitrii) și își anunță
decizia.
În cazul în care
juriul a satisfăcut
cererea
reprezentantului,
provocarea
este
returnată
reprezentantului,
dacă nu, provocarea
rămâne cu arbitrii,
iar acesta din urmă,
în
continuarea
acestui meci, nu are
dreptul să-și exprime
dezacordul,
să
protesteze împotriva
deciziei arbitrului.
În
caz
de
dezacord al atletului
cu reprezentantul său despre depunerea protestului,
recursul nu este luat în considerare și provocarea
este returnată omului de colţ.

Deciziile arbitrilor nu pot fi contestate după
terminarea timpului alocat, cu excepția cazului în
care punctele apar pe tabloul de bord după fluierul
arbitrului.
Reprezentantul
are 10 secunde
pentru
a
contesta
situația, după
ce scorul a
apărut
pe
tabloul
de
bord.
În
timpul
vizionării
înregistrării
video,
discuțiile
cu
membrii corpului de arbitri sunt interzise.
9.2. În plus, protestul este înaintat arbitrului șef
de către reprezentantul oficial al echipei sau de
luptător (în absența reprezentantului echipei) în scris
imediat
după
încheierea meciului.
Protestul
este
considerat de către
juriul
de
recurs
înainte
de
împerecherea rundei
următoare,
în
prezența
arbitrului
șef, a președintelui, a
arbitrului
și
a
judecătorului care a
oficiat acest meci.
Decizia juriului de
apel este definitivă.

10.
Servicii
medicale
Numai participanții
care dețin asigurare medicală sunt apţi pentru
concurs.
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Formularul 1

FORMULARUL DE ÎNSCRIERE
pentru participarea la concursul de lupte koresh
_______________________________________________________________
Membrul echipei _________________________________________________

Nr.

Nume şi
prenume

Data
naşterii

Categoria

Domiciliul

Palmares

Kg

Numele complet al
antrenorului

1.
2.

Șeful organizației sportive __________________ / ___________________________________ /
(Semnătura)

(numele complet)

(Ştampila organizației sportive)
Un total de _______ persoane sunt eligibile Doctor____________ / ______________________ /
(Semnătura)

(Numele complet)

(Locul pentru ştampila instituției medicale)
Reprezentantul echipei ___________________________________
(Semnătura) (numele complet)
Data înscrierii: ______/ _____/ 20 ....
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Semnătu
ra
doctorul
ui,
ștampila

Formularul 2

Formularul concurentului
Concursul de Koresh

Locul de desfășurare

Echipa

Numele complet

Palmaresul

Data de naştere
Domiciliul
Numar de telefon (contact)
Unde practicați koresh-ul?
Numele școlii sportive, clubului

Adresa școlii sportive, clubului

Pașaport (numărul, seria, data emiterii şi data expirării)
Numărul individual al contribuabililor (CUI)
Număr de cont individual de asigurare (CNP)
Numele complet al antrenorului
Numărul de telefon al antrenorului
Contextul sportiv al participantului
Semnătură
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Festivalul Sabantoi
Prin termenul “toi” tătarii de azi înţeleg nuntă iar prin sunnet toi botez dar în trecut avea înţelesul de
întrunire , sfat , festival, petrecere etc. Termenul sabantoi format din termenul saban şi termenul toi are
sensurile de: sărbătoarea pămȃntului, plugului, recoltei etc
UDT a făcut o vizită de lucru în Republica Tatarstan (Rusia), în perioada
17 - 20 noiembrie
2018.
Una dintre vizite s-a realizat în localitatea Kazan, unde îşi are sediul Congresul Mondial al Tătarilor
(Бөтендөнья Tатар Kонгрессы). Aici au fost purtate discuții privind posibilitatea organizării și în
România a celebrului Sabantui (Сабантуй), ca parte a festivalului organizat de UDT.
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Descriere elemente Sabantoi propuse pentru festivalul din Romȃnia
1. Tirul cu arcul tradițional
Tirul cu arcul tradiţional este un element esenţial al istoriei tătarilor pe care noi vrem să îl reînviem.
Programul nostru include o lecţie de istorie şi o demonstraţie despre modalităţile tirului cu arcul la tătari şi
turci. Un profesor specializat pe aceasta temă care a venit şi în 2017 şi în 2018 cu întreaga echipă are în
dotare arcuri tradiționale cu puteri de tragere reglabile în funcție de inalțimea și greutatea persoanei. Sunt
folosite săgeți de de lemn, ținte clasice și plasa de protecție. Poligonul de tir cu arcul se adresează atât
începătorilor cât și avansatilor, copiilor cât și adulților. Avem disponibile culoare de tragere pentru adulți și
pentru copii. Fiecare sesiunea de tragere începe cu un explicarea măsurilor de siguranță precum și cu
explicarea regulilor de tragere. Un instructor va fi prezent mereu pentru a va ajută și a va explică pas cu pas
ce trebuie să faceți pentru a va îmbunătăți eficiența de tragere. Utilizăm arcuri tip replică istorică cu puteri
între 15 și 26 lbs astfel încât orice persoană, indiferent de puterea fizică, se va putea distra în poligonul de
tir cu arcul. Pentru acces la această activitate, vârsta minimă este de 5 ani.
2. Kureş (3 stiluri şi demonstraţie la 3 stiluri)
Sportul turco-tătarilor păstrat cu mici variaţii de la facerea lumii.
Acest cuvȃnt este menţionat în scrierile turco-tătare descoperite în Valea Orhon (Mongolia de azi) şi
scrierile de la Enisei (fluviul ce izvorăşte din Mongolia şi Tuva, apoi se varsă în Marea Kara parte a
Oceanului Arctic) unde rădăcina termenului este cuvȃntul “kur” care înseamnă “puternic”, “voinic”,
“curajos”, “nezdruncinat”, “statornic”, “ferm” şi cuvȃntul “eş” care înseamnă “prieten”, “egal”, “luptă
dreaptă”, astfel că putem spune că se înţelege “luptă dreaptă între viteji”.
Demonstraţii de Qazaq Kuresi, Kirim Kuşak Kureşî şi Aşirtmalı Aba Gűreşi
Competiţie internaţională de: Tatar Koresh, Kureş la ilic, Kurash (uzbek)
3.Cursele de cai
Organizăm o simulare (cursă), o demonstraţie (Kok Boru) apoi doritorii pot călări. Vrem ca toţi
participanţii să intre în contact cu acest animal nobil.
Kok boru este un joc de sport ecvestru tradiţional din Kazakhstan şi Kȃrgȃzistan și alte națiuni din Asia.
În rândul populației kârgâze, jocul este numit "ulat tartîş" (trasul funiei sau pielea de capră). Kok boru este
o simbioză a cursei de cai și a altor jocuri de cai. Călăreţii se luptă pentru carcasa unei capre (mascotă) este necesar nu numai să-l însușească, ci și să o păstreze și apoi să arunce în "tay kazan" (obiectivul)
echipei adversarului. Jocul este popular și în unele regiuni din Rusia (Altai, Bashkortostan etc.),
Uzbekistan, Tadjikistan, Afganistan, Pakistan, China, Turcia și Mongolia. Noi am invitat echipa
Kazakhstanului prin ambasada din Romȃnia pentru un meci demonstrativ de cȃteva minute, deoarece avem
obiceiuri şi sporturi comune dar nu în ultimul rȃnd am fost parte al aceluiaşi stat: Hoarda de Aur.
4. Joc de strategie străvechi
Facem cunoscute două dintre jocurile de strategie ale turco-tătarilor tuturor etniilor din Romȃnia:
4.1. Toguz Kumalak - ("nouă pietricele") este numele kazah al unui joc de mancala cunoscut și sub
numele de Toguz Korgool ("nouă bile") în Kârgâzstan. Numărul "nouă" are o mare importanță în
credințele populare și mitologia popoarelor din Asia Centrală.
4.2 Mancala (arabă: , منقلةmanqalä) este o familie de jocuri de table jucate în jurul lumii, răspȃndit de
otomani, uneori numite "jocuri de însămânțare", de numărătoate şi capturare, sau jocuri de groapă şi
pietricele, denumiri inspirate din modurile de joc.
5. Cursa de sărituri cu sacii
Toți copiii se vor bucură de acest joc distractiv, cursa de sărituri cu sacii, cu ajutorul căruia își dezvoltă
abilitățile motorii, coordonarea și echilibrul, în timp ce concurează între ei și se simt bine. Acest joc nu este
doar pentru copii ci şi pentru adulţi
6. Cursă cu oul în lingură
Este un exercițiu de echilibru unde fiecare jucător aleargă cu o lingură în gură încercând pe cât posibil să
nu scape oul de la start la sosire.
7. Trage frȃnghia
Este un joc în care două echipe încearcă să tragă echipa adversă peste linia de mijloc. Frȃnghia, din
cânepă de Manila (Musa textilis), are o lungime de 33,5-36m (28m-30m pentru copii), iar grosimea este de
10cm-12.5cm（9cm-10cm pentru copii).
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8. Trage băţul (Taiak tartîş)
Doi sportivi stau pe sol îndreptați unul spre celălalt, tălpile picioarelor lor ating „masa” iar picioarele
trebuie să fie paralele și împreună. În spate, cu palmele îndreptate spre sol, sportivii apucă ferm un băț care
se află între ei. Pentru a câștiga, atletul trebuie să smulgă din mâinile unui adversar bastonul sau să-l tragă
de pe partea lui cu baston cu tot. Duelul durează până la două victorii ale unuia dintre luptători. Durata
unei runde este de până la 2 minute.
9. Braţ de fier (Kol Kureşî)
Este un sport de forță între doi participanți, ce constă în prinderea palmelor, fixarea coatelor într-un plan
orizontal și împingerea brațului adversarului până ce dosul palmei unuia dintre competitori ajunge în
planul cotului. Învingător este declarat cel care are brațul deasupra în timp ce adversarul său atinge cu
dosul palmei suprafața pe care se desfășoară întrecerea.
10. Bătaie cu perne pe o bȃrnă din şezut
Este un joc de echilibru în care fiecare sportiv foloseşte doar perna (sau ceva asemănător) pentru a
dărȃma adversarul cu lovituri. Cel care cade primul indiferent că a lovit sau nu pierde lupta.
Urmărim să spargem barierele sociale (care din păcate există) dintre membrii societăţii şi să-i apropiem
unii de alţii; să îi detensionăm atȃt pe adulţi cȃt şi pe copii; să le oferim o forma de eliberare a energiei,
nepericuloasă, moale şi haioasă; o modalitatea de a-i inspira pe cei mici să fie mai relaxaţi şi să-şi dorească
să iasă din casă.
11. Atelier de ceramică – cort/umbrar- 2 persoane
12. Atelier de pielărit- cort/umbrar 2 persoane
13. Atelier de cusut-croşetat-tricotat - cort/umbrar 2 persoane
14. Yurtă tradiţională nomadă de interior va fi expusă din partea ambasadei Kazakhstanului pentru a face
cunoscută cultura lor care are aceaşi origine cu a noastră
15. Mȃncăruri tradiţionale. Anul trecut am adus de exemplu 3 produse: şiberek (produs tradiţional
tătăresc din carne şi aluat), ayran (produs din lapte de vacă), paklava (celebrul desert baklava).
16. Dansuri tradiţionale: anul trecut am invitat 2 ansambluri care ne-au încȃntat cu portul, programul şi
prezenţa lor. Anul acesta vom aduce mai multe ansambluri din mai multe zone culturale.
17. Marea adunare a tătarilor la care pot participa toate ţările care au făcut deplasarea chiar dacă nu au
sȃnge turco-tătar dar promovează cultura, tradiţiile sau jocurile noastre. Subiectul: salvarea culturii turcotătare: limba, jocurile, tradiţiile etc
18. Seară culturală : Muzică şi/sau teatru tătăresc
În această fotografie este un eveniment în Paris-Franţa
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Koresh pentru copii în Romȃnia
22 decembrie 2018
22 decembrie 2018 UDT în colaborare cu Diner
partenerii săi a organizat un
festival de Kureş la 3 stiluri.
Scopul principal: să facem
cunoscut sportul tradițional al
tătarilor!
Mulțumim
pentru
sponsorizări: Community Aid
(Gabriel Cateliu), Foișor
Market, Sultan Prod Exim,
ș.a.
Mulțumim cluburilor pentru
participare: CSS Medgidia,
CS Medgidia, CS Silver
Samurai
Medgidia
si
Cobadin, LPS Constanța
(secția
de
lupte),
CS
Techirghiol, CS Cumpăna,
Absolut Fighting București,
CS
Agigea
etc
Mulțumim pentru sprijin:
domnului arbitru internațional Florin Nistor,
domnului antrenor sensei
Ionuț Mocanu (medaliat cu
bronz la CE de Kureș din
Stuttgart Germania, arbitru
de Kureș), domnului antrenor
sensei
Silviu
Nedelcu,
domnului antrenor maestrul
Toader Daniel, domnului
antrenor Airedin Regep,
domnului vicepreședinte al
FRK Bogdan David; domnului antrenor,
vicecampionul
olimpic,
legenda:
Ender
Memet;
doamnei antrenoare sensei
Eugenia
Costache
(campioană la judo de 28 ori,
CM de Sambo la o cupă
mondială,
vicecampioană
europeană
de
Kurash);
domnului antrenor Cristian
Iordache
(colaboratorul
nostru); domnului Omer
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(coordonator

proiect sport); domnului
antrenor Ștefan Valentin,
domnului antrenor Ștefan
Dobrin, domnului antrenor
Papazu George; domnului
Cherim Torgut (campion
local de Kureș); domnului
Tansu Achif (secretariat
Kureș); domnului Genghiz
Cutlacai (șeful comisiei de
tineret,
artist
sunet);
domnului Melen Murat;
domnului
Yasin
Naim;
domnului Gabriel Cateliu &
company,
moșului
și
ajutoarelor sale, doamnei
Nedelcu Steluța, doamnei
Valentina Toader, domnului
Cherim Gevat, doamnei Lara
Iordache
Mulțumim
pentru
demonstrație
lui
Nistor
Ștefan (campion național la
Kurash si multiplu medaliat
național și internațional la
judo) și lui Hasan Eren.
Mulțumim
Media
TV,
Replica de Constanța, Ziarul
Amprenta,
Mulțumim gazdei : Primăria
Municipiului
Medgidia!
Sperăm ca în viitor primăria
să
sprijine
mai
mult
sporturile tradiționale turcotătare!
Singura entitate care a adus
medalii de la campionatele
mondiale și europene pentru
Medgidia
este UDT.
Palmares: 1 medalie bronz la
mondiale; la campionatul
european de Kurash si Aba
Güreș: 1 medalie de aur, 3 de
argint și 2 de bronz.

Cum a ajuns o româncă get-beget campioană europeană la kurash, sport de luptă
tradiţional tătăresc. „Părinţii mei au aflat dintr-un ziar că fac judo“
Eugenia Costache (36 de ani) a devenit în luna aprilie Campioană europeană la kurash Fiind campioană în judo,
prima româncă medaliată cu aur la Campionatul Eugenia a încercat şi alte sporturi asemănătoare cu acesta. Până
să ajungă la kurash, în
European de Kurash,
anul 2012 a participat la
ce a avut loc în
un campionat mondial
Grecia, la Tesalonic.
de
sambo
(sport
Născută
pe
tradiţional
rusesc),
meleagurile Dobrogei,
devenind prima româncă
în Constanţa, sportiva
medaliată cu aur în acest
a luat contact cu acest
sport.
„Sunt
prima
sport,
tradiţional
sportivă din România
care câştigă o Cupă
tătăresc, în copilărie.
Până
să
ajungă
campioană la Kurash,
Eugenia Costache a
început cu gimnastica, la
vârsta de 7 ani, sport
ales de părinţii ei
deoarece „aveau fată, nu
băieţoi―. „Nereuşindu-mi un element la gimnastică am fost
nevoită să rămân în sală, pentru a-l perfecţiona. Atunci am tras
cu ochiul la antrenamentul de judo, ce se desfăşura tot acolo, şi
l-am îndrăgit imediat. Deoarece erau mai mulţi băieţi, părinţii
nu m-au lăsat să fac acest sport. Aceasta este o atitudine
generală a părinţilor care au fete―, spune Eugenia. A început să
facă antrenamente de judo fără ca părinţii ei să bănuiască ceva.
După un an a participat la prima competiţie sportivă din viaţa ei
şi a luat medalia de bronz. „Ai mei părinţi au aflat că fac judo
din ziar, atunci când am luat o medalie, deoarece au publicat o
poză cu mine. Nu au mai avut de ales şi m-au lăsat să fac judo.
Eram tare firavă, chiar nici nu aveam categorie pentru vârsta
mea―, povesteşte tânăra. După acest moment performanţele ei
au început să apară la judo. La 11 ani a devenit campioană
naţională. Apoi, a devenit membră a lotului naţional de judo şi,
spunea ea, doar la seniori a cucerit la Cupa României,
Campionatele Naţionale şi Campionatele Balcanice peste 30 de
medalii, dintre care 24 doar de aur. Are centură neagră cu doi
dani la judo. „După 2008, după ce am născut, am încercat să
stau departe de lotul naţional de judo. Trebuia să aleg între a
participa la mondiale şi să nasc un copil. Familia a contat
întotdeauna mai mult decât sportul. A fost anul când a cucerit
medalia Alina Dumitru―, povesteşte Eugenia Costache. De
altfel, pentru întemeierea unei familii a luat şi decizia de a se
muta din Constanţa în
judeţul Argeş, acolo unde
locuieşte în prezent alături de
soţ şi cei doi copii.

Kurash-ul este un gen
de luptă care datează din
anul 1.500 î.Hr. şi care a
devenit
de-a
lungul
timpului unul dintre
sporturile
tradiţionale
ale
tătarilor.
Este
asemănător cu judo,
sportul
tradiţional
japonez, iar tătarii îl
practicau la diverse
ocazii: nunţi, botezuri,
sărbători câmpeneşti.

Mondială la Sambo. În
cap de serie au vrut să
mă elimine, antrenorul a
făcut contestaţie şi aşa
am mers mai departe. În
finală, când toţi ochii
erau pe noi, nu a mai
încercat nimeni nimic―, spune campioana. Fiind născută şi
crescută în Dobrogea, Eugenia ştia de existenţa luptelor
tradiţionale tătăreşti. Chiar la sala de sport unde se antrena
zilnic la judo, cu profesorul Gelal Feuzi, fata a asistat la aceste
lupte. După anul 2016, când doi colegi de-ai ei au participat în
Grecia la Campionatul European de Kurash şi au obţinut
medaliile de aur şi de argint, Eugenia Costache a început să se
documenteze mai mult despre regulile şi istoria kurash-ului.
„Am luat legătura cu preşedintele Uniunii Democrate Tătare
(UDT), Naim Belgin, şi i-am spus că vreau să particip la
competiţiile de kurash. De fapt, lui îi datorez performanţele
mele în acest sport. Diferenţa dintre judo şi kurash este că în
cel din urmă nu ai voie să faci procedee de sacrificiu şi sol,
adică e un fel de judo dar în picioare―, explică Eugenia
Costache alegerea făcută. Prima participare a româncei la o
competiţie de kurash a fost campionatul european din 2018,
unde a cucerit argintul, fiind bătută în finală de o turcoaică.
Anul acesta a devenit campioană europeană şi se pregăteşte
pentru mondiale. Antrenor de judo şi profesor de sport De când
s-a retras din activitatea competiţională la judo, Eugenia
Costache s-a dedicat familiei şi carierei de antrenor. În paralel,
este profesor de educaţie fizică şi sport la o şcoală din Piteşti,
judeţul Argeş. „Antrenez aproximativ 40 de copii la clubul CS
Real Bradu din comuna în care locuiesc acum cu familia. Am
mers din poartă în poartă
pentru a le vorbi despre acest
sport şi a-i determina să vină
la antrenamente. De anul
acesta o să începem şi
participarea la competiţii de
anvergură. Pe unii, o să-i
învăţ şi luptele tătăreşti―,
spune Eugenia. Singurele
competiţii la care mai
participă sunt cele de kurash.
Pentru asta se antrenează la
Centrul Olimpic de Juniori
Piteşti (centrul de judo), iar
pentru
antrenamente
specifice vine în Dobrogea,
la Constanţa.
Articol Adevărul, autor Călin Gavrilaş
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“Ambasadorii”

Romȃniei
Romȃnia prezentă prin Uniunea Democrată Tătară la evenimente internaţionale
„Sportul, cel mai mare
ambasador al unei naţiuni,
...are puterea de a schimba
lumea, de a uni lumea întrun fel cum puţine lucruri o
pot face‖ - Nelson Mandela.
Uniunea Democrată Tătară
a participat sau a avut în
program să participe la
evenimente internaţionale în
lunile mai şi iunie astfel:
1. UDT și Partida Romilor
Pro Europa au participat în
Republica Moldova—localitatea
Tatar
Kîpceak
(azi
Copceac) la Festivalul Memorial
„Nikodim
Orlioglo‖ - 4 mai, ora
10.00.
Mulțumim frumos pentru
invitație domnului primar
Oleg
Garizan!
A fost o surpriză plăcută
să ne întâlnim cu oameni
minunați.
Oficialități din 7 state s-au
întâlnit pentru a găsi
soluții la problemele de
identitate
ale
minorităților.
Reprezentanții
Universității Denizli ne-au
încântat
cu
dansuri
tradiționale...conduși
de
Osman Peker și Ramazan
Tegiz.
La Kureș au participat
peste 120 de sportivi.
2. UDT a participat în Bulgaria
- localitatea Ruen—18 mai, ora
14.00
la
un
festival
internaţional intercultural.
Mulțumim pentru invitație și
ospitalitate domnului primar
Ismail Osman !

Mulțumim
doamnei
viceprimar și domnului
director!
Au fost 2 concursuri
tradiționale
1.
Karakugeak
Kureși
(libere)
2. Yagli Güreși (unși cu ulei)
Invitați din 6 state. Primari și
oficiali
ai
guvernelor:
România, R. MOLDOVA,
Rusia, Turcia, Bulgaria.
Mulțumim
domnului
antrenor maestrului Toader
Daniel,
mulţumim
sportivilor
Cosmin
Logăscu
şi
Trandafir
George.
Mulțumim iubitorilor de
sport și tradiții!
3. România a participat
pentru prima dată la
Campionatul European de
Qazaq Kuresi în Polonia Wroclaw - 5-9 iunie!
Este unul din cele 5 stiluri
promovate de UDT și
FRK.
A fost o experiență
extraordinară
pentru
întreaga echipă.
Delegația României a fost
condusă de Naim Ersin în
calitate de reprezentant
oficial al federaţiei şi
sportivii: Levent Ibram şi
Tănase George Alexandru.
4. Uzbekistan - Bukhara, 7
-11 iunie.
5. Kazakhstan - Festivalul
cumâsului (Kumîz / Ayrag) - 3-6
iunie.
6. Republica Tatarstan - Kazan
(Rusia)
21-24
iunie,
Campionatul Mondial de Tatar Koresh.
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Jocuri tradiţionale de strategie
În perioada 26.04.2019 Aproximativ trei zeci de copii
04.05.2019
România
a
au primit medalii, diplome şi
participat prin
Uniunea
cadouri. Locurile 1, 2 şi 3 au
Democrată
Tătară
la
primit în plus şi premii în
Campionatul Mondial de
bani: 150 lei, 100 lei şi 50 lei.
Toguz Kumalak ediţia a 5-a
Profesorii
prezenţi
la
şi Campionatul Mondial de
eveniment au primit diplome:
Mangala ediţia 1 ce s-a
Özal Akdeniz şi Ioana Lala
organizat în Antalia - Turcia.
de la Colegiul Naţional
Acestea sunt două dintre
“Kemal
Atatürk”;
Naim
jocurile
de
strategie
Tomris director Grădiniţa cu
tradiţionale
ale
turcoprogram
prelungit
„Ion
tătarilor. Asociaţia noastră
Creangă“ ; Telescu Iuliana
face cunoscute aceste sporturi în Romȃnia şi va Daniela profesor la Scoala Constantin Brancusi; Au
organiza în acest an cȃteva competiţii.
mai primit diplome: Florin Oprica directorul Casei

Aceste regulamente fac subiectul cărţii “Sporturile de Cultura, Senol Seic presedinte de filiala, Yasin
Turco-Tătarilor” care va fi lansată în luna iunie sau Esed şi Bekir Asim Asan.
Uniunea Democrată Tătară
iulie. Regulamentul de
a organizat acest eveniment
Mangala a fost publicat
cu sprijinul partenerilor:
deja
în
Revista
Primăria şi Consiliului
Dobrogeană numărul 3.
Local Medgidia, Asociatia
Duminică 09.06.2019,
Community Aid Romania,
la Casa de Cultură I.N.
Federaţia de Mangala din
Roman din Medgidia (la
Turcia, Federaţia Mondială
Biblioteca Municipală)
de Tokuz Kumalak şi
de la ora 10.00 un sport
Foişor Com.
al minţii numit mangala a
Cele două jocuri de
fost adus în actualitate
strategie
tradiţionale
printr-un concurs cu
turco-tătare
au
fost
premii.
Competiţia
incluse în programul
dedicată copiilor (cls 1festivalurilor
8) s-a desfăşurat pe două
internaţionale pe care
categorii: fete şi băieţi.
urmează să le organizăm.
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Republica Tatarstan, ţara fraţilor noştri tătari
Anul trecut am fost de două ori în Tatarstan dar spus că şoimul auriu de pe steagul lor este cel al
deja îmi este dor de acele
lui Genghiz Han. Am vorbit
locuri. Mă simt ca acasă.
cu kirghizi şi mongoli
Din fericire eu mă simt
despre obiceiuri culinare,
acasă în multe locuri, chiar
instrumente muzicale şi alte
dacă patria mea va fi
tradiţii şi ne-am dat seama
întotdeauna
Dobrogea.
că avem rădăcini comune.
Sunt tătar dobrogean şi
Cȃt timp uniunea nu
cȃteodată înţeleg mai mult
încearcă
să
unească
de 90% din limbile fostelor
oamenii nu îşi îndeplineşte
hanate
desprinse
din
scopul pentru care a fost
Hoarda de Aur. Ne-am
creată. Azi colaborăm cu
înţeles cu uzbeci, kazahi,
organizaţii din aproximativ
kirghizi, başchiri, bolgari,
25
de ţări. La primul
azeri, turci, uyguri, tătari
eveniment internaţional am
din Siberia, Altai etc fără
avut 4 ţări participante, iar
translatori
pentru că
anul trecut 10 ţări, anul
vorbim
aceaşi
limbă,
acesta estimăm participanţi
cumana (kîpceak). Am
din 15 state. Toate aceste
vorbit cu uzbecii în limba
organizaţii vin în Romȃnia
lor pentru că ei nu ştiau tătara şi s-au mirat foarte pe cheltuiala lor. Avem posibilitatea să aducem
tare că ştim
chiar
mai
uzbeca. Am
mult de 50 de
rȃs cu poftă
ţări cu ocazia
pe
tema
evenimentelor
asta şi am
mondiale.
încercat să
Romȃnia este
abordăm
candidată la
subiectul
un asemenea
dezbinării
eveniment în
noastre. Am
2020-2021.
vorbit
cu
Aşteptăm
kazahi şi au
rezultatul.
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Vizită de lucru în Republica Tatarstan
17-20 noiembrie 2018
UDT a făcut o vizită de lucru în Republica Tatarstan
(Rusia), în perioada 17 - 20
noiembrie 2018.
Una dintre vizite s-a realizat în
localitatea Kazan, unde îşi are
sediul Congresul Mondial al
Tătarilor (Бөтендөнья Tатар
Kонгрессы). Aici au fost
purtate
discuții
privind
posibilitatea organizării și în
România a celebrului Sabantui
(Сабантуй),
ca parte a
festivalului organizat de UDT.
O altă întrevedere a fost cu
preşedintele
Federaţiei
Internaţionale de Belt Wrestling
Koresh, Minnakhmetov Zaudat
Midekhatovich, care a înmânat
reprezentanților
Uniunii
Democrate
Tătare
insigna
―Inima de Argint‖ ca o recunoaştere a eforturilor UDT de
a promova Koreshul în întreaga lume.
În data de 17 Noiembrie 2018 a avut loc festivalul de
Koresh pentru juniori organizat de Federaţia Rusă de Belt
Wrestling Koresh în localitatea Tyulyachi (Тюлячи)
unde am fost invitaţi de
vicepreşedintele Federaţiei de
Koresh Ravil Nogumanov, vicepreşedintele regional Azat
Nurmuhametov şi Viceprimarul Ilnur Hamidullin.
În aceeaşi zi am vizitat localitatea Saba (Богатые Сабы)
pentru alte întalniri cu liderii organizaţiilor civile ale
tătarilor.
Subliniem faptul că în data de 16 iunie 2018, Uniunea
Democrată Tătară a participat cu o delegaţie la Festivalul
Sabantoi din Minger, Republica Tatarstan – Rusia. Vizita
a cuprins mai multe momente dintre care cel mai

important a fost Campionatul Mondial de Koresh. Cu
aproximativ 50.000 spectatori,
150 de sportivi din peste 30 de
ţări şi 40 de jurnalişti, festivalul
a fost o demonstraţie de bună
organizare pentru toţi cei
interesaţi.
În data de 30 septembrie 2018
delegaţia R. Tatarstan a răspuns
invitaţiei UDT de a participa la
festivalul internaţional Toi
organizat în Romȃnia.
Mulțumim pentru căldura cu care
ne-au
primit
atât Congresului Mondial Tătar cât
și Federației Ruse de KORESH.
Mulţumim şi pentru că au răspuns
la invitaţia noastră de a participa în
Romȃnia
la
evenimentul
internaţional
Toi.
Sperăm ca relațiile noastre să se
întărească și să lucrăm împreună pentru binele comunității.

Organizaţia noastră a demarat proiectul de organizare a
primului Festival Sabantoi din Romȃnia în perioada 14-15
septembrie. După cum v-am obişnuit ne-am făcut un obicei din
a organiza jocuri, evenimente, sporturi festivaluri în premieră
dar asta nu pentru că iubim noul ci pentru că dorim reînvierea
tradiţiilor autentice ale turco-tătarilor indiferent de regiune.
Este posibil ca una dintre familiile noastre să fi păstrat mai
bine ca majoritatea, pentru că grijile cotidiene ne îndepărtează
de rădăcini. Raţionamentul nostru este simplu: doar o mică
parte a acestei mari familii de turco-tătari citeau, scriau şi
înregistrau datele, astfel că nu este ciudat că majoritatea nu
mai cunosc adevăratele tradiţii. Eforturile noastre de cercetare s
-au îndreptat spre această latură. Mulţumim tuturor celor care
au contribuit în vreun fel.
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“TOI” a fost, urmează “Sabantoi”
14-15 septembrie 2019

Uniunea Democrată Tătară în colaborare cu Departamentul pentru Relatii Interetnice, Primaria
Oraşului Techirghiol, Asociaţia Turcilor Osman Gazi şi Partida Romilor Pro-Europa a organizat
evenimentul international TOI în data de 30 septembrie 2018 la Techirghiol. Toi este echivalentul
Kurultaiului sau al celebrului Naadam şi înseamnă ―cele trei jocuri‖: Kureş (3 stiluri: Koresh,
Kurash, Kureş - Aba Gűreş), tir cu arcul (arc tradiţional tătăresc) şi concurs de călărie, fiind
declarat în 2010 de către UNESCO, ca făcȃnd parte din lista ―Patrimoniului cultural intangibil al
umanității‖. Am întregit aceste jocuri cu mȃcăruri tradiţionale şi un aer medieval. Am folosit un
termen care are o arie de cuprindere mult mai largă şi are următoarele sensuri: adunare, festivitate,
jocurile şi nuntă.
În 2017 au participat 4 ţări, iar în 2018 au răspuns afirmativ 14 şi au participat 10 ţări iar în acest
an sperăm să reunim reprezentanţi din 15 state. În 2019 se încearcă introducerea unui element
modern, concerte de muzică diverse stiluri în perioada 14-15 septembrie.
Mulţumiri speciale Departamentului pentru Relatii Interetnice şi doamnei secretar de stat
Laczikó Enikő Katalin
Mulţumim Gazdei: Primaria Oraşului Techirghiol, domnului primar Iulian Constantin
Soceanu şi domnului viceprimar Zisu Florin
Mulţumim colaboratorilor noştri: Federaţia Mondială de Aba Gűreş, Federaţia Internaţională
de Kurash, Federaţia Mondială de Koresh, Federaţia Mondială de Kuşak Kureş, Asociaţia
Turcilor Osman Gazi şi Partida Romilor Pro-Europa
Mulţumim sponsorilor: Foişor Market, Sterk Plast, Sali’s Taco, Majestic Doors, Sultan
Prodexim, UKID Romȃnia, TIAD (Dobrogea), Edis Adil Cutlacai şi Sali Negiat.
Mulţumim media pentru promovare: TVR, Antena 1 de Constanta, Media TV, ATR TV
(Crimeea), Alpha Media TV, Telegraf, Ziarul Amprenta, Radio Constanta, Evenimentul Zilei,
Replica de Constanţa
Ne-au onorat cu prezenţa: ambasada Republicii Kazakhstan prin domnul Consilier Nurlan
Abdaliev, consulatul Federaţie Ruse prin domnul ataşat Nikolai Belera, Consiliul Municipal
Constanţa prin consilierul Sercin Cantaragiu, Consiliul Local al Municipiului Mangalia prin
Consilierul Menabit Ozghiun, Consiliul Local al Comunei Castelu prin Consilierul Cherim Gevat,
Federaţia de Hand to hand Fighting prin prim-vicepreşedintele Sorin Radu, Consilierul Nelu
Cosma, deputatul George-Gabriel VIŞAN şi mulţi alţii.
3
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ÇAĞLAR BOYU TÜRK SAVAŞ SANATLARI
Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK

Türkiye Judo,Karate,KuraĢ,Aikido,VuĢu Kungfu Fed. Eski BaĢkanı
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi, Türkiye Olimpian Derneği Dönem BaĢkanı
Dünya Aba GüreĢi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu BaĢkanı

Büyük Hun Hakanı Mete (Oğuz Kağan) ölürken ilerledikçe, bilim adamlarımızın kendi tarihimizi
çocukları Gün, Ay,Yıldız, Gök, Dağ ve Deniz’i araĢtırıp ortaya koyma olanakları arttıkça, görülüyor
yanına çağırdı. Onlara, uzun nasihatının baĢında “Ey ki tarihimiz, hem de yazılı tarihimiz bizi 15-20000

oğullar ben çok yaĢadım, çok savaĢlar gördüm. Çok
ata bindim. Çok ok attım. Çok kılıç kullandım ve
çok güreĢtim. DüĢmanlarımı ağlattım, dostlarımı
güldürdüm” dedi (1,2,3,4,5 ). Bu sözler, Türklerin
çağlar boyunca 3 kıtaya hükmettiği disipline ve dört
ana savaĢ sanatının önemine iĢaret etmektedir.
Türk devletlerinde, beden eğitimi kültürü, her
kültürün üstünde tutulmuĢtur. Bu kültür alpliğin,
cengevarliğin,
hükümdarlığın
ve
cihan
imparatorluğu olmanın ön kültürüdür (1,2,3,4)
Bu yazı dizisinde, geçmiĢten günümüze, tarih öncesi
çağlardan bugüne, insanlık tarihi ile baĢlayan yüce
Türk milletinin yaĢam kurallarını belirleyen savaĢ

yıl öncesine götürmektedir (6,7,8). Bugün Orta
Asya’da Kazakistan, Kırgızistan, Batı Türkistan ve
Çin’de kalan Doğu coğrafyasına, oradan Avrupa’nın
göbeğinden, Ġtalya’ya, Yunanistan’a, Ġskandinav
yarımadasından, kuzey Afrika’ya, hatta Amerika’ya
taĢınan Ön Türk yazıtları ile Türk’lere ait damgalar
ve kaya resimleri yüzyılımızın en büyük tarih
belgeleridir (1,6,7,8). Bugün Sümerce ve Hititcenin
Türkçe olduğu anlaĢılmıĢtır (7,8). Ġçlerinden biri 350
metreye varan yüzlerce Çin Piramitleri (8),
Mezopotamya, Mısır, Meksika ve Güney
Amarika’ya taĢınan piramit kültürü ile tek olan Gök
Tanrı kültürü yavaĢ yavaĢ gizemlerinden

için beden eğitimi kültürünü ve bu kültürün dünya sıyrılmaktadır (9).
medeniyetine katkılarını iĢlemeye çalıĢacağız. Bilim
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Ġslamiyette Burak olarak bilinen kutsal kanatlı atın pehlivanı, tarihin sayfalarından çıkacak gibidir
15000 yıl önceki kültürümüzde Ök At ismi ile var (2,3,4,5,10,11).
olduğunu Atalarımızın mağaralara Mamutların Çin tarihçilerinin bildirdiğine göre de M.Ö. 2500
yıllarında Orta Asya’da günlerce süren Ģölenlerde;
pehlivanlar GÜREġĠR, gençler KOġAR, ATLAR
KOġTURULUR, KILIÇ KALKAN
gösterileri
yapılır, OKLAR atılır, TOP oynanır ve bunların pek
çoğunda kadınlar da yarıĢırdı. Burada bir çeĢit
olimpiyat oyunları tarif edilmektedir.
Türklerin bir kısmı göçebe hayatı yaĢarken, bir kısmı
yerleĢik düzeni tercih etmiĢ ve Asya’da kurdukları
resimlerini çizerken, kargı kılıç ok ve yay kullanan 607 Ģehir, üstün medeniyetlerin ve köklü Türk
zırhlı süvarilerin resimlerini
de çizdiklerini Kültürünün oluĢmasında çok büyük önem taĢımıĢtır.
görüyoruz (1,6,7,8). Yani atı ehlileĢtiren, tekerleği Tarih boyunca beden eğitimi kültürüne önem veren
icat eden, demiri ve altını bulup iĢleyen, hatta demiri Türk’ler, 16’sı cihan imparatorluğu ve 10’u
çelikleĢtiren bir medeniyetle karĢılaĢıyoruz. TaĢa, cumhuriyet olmak üzere toplam 117 devlet
tahtaya, kemiğe iĢlenmiĢ silahlı savaĢçılar güreĢçiler, kurmuĢlardır (2,3,4,5,10,12,13,14).
dövüĢçüler ve yüzücülerin varlığından haberdar
oluyoruz. ağırlık kaldıran cengaverlerin kullandıkları Prof. Dr. Ġbrahim ÖZTEK
300 kg.’a varan siklet taĢları, IV. Murat’ın serçe Türkiye Judo,Karate,KuraĢ,Aikido,VuĢu Kungfu Fed.
parmağında çevirdiği 98 kg.lık ağırlık, Deli Eski BaĢkanı
Hüseyin’in parçaladığı Acem yayı bugün Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi, Türkiye
Olimpian Derneği Dönem BaĢkanı
Dünya Aba GüreĢi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu
BaĢkanı

müzelerimizi süslemektedir. Destanlarda ve Dede
Korkut hikayelerinde yer alan; bir vuruĢta azgın
boğayı çökerten Boğaç Han, bey kızı Banı Çiçek’in
okunu ikiye yaran Bamsı Beyrek, yanı sıra,
inanılmaz rekorlara eĢdeğer olan; 140 aslan
avlayarak
gücünü
kuvvetini
yenilmezliğini
kanıtlayan Sümer kıralı GılgamıĢ, karlı tepelerden
60 adım kadar kayakla atlayan hun askerleri, 100
Km. ye varan koĢularda yarıĢan Hitit atletleri, ipek
mendili kılıcı ile ikiye biçen Selahattin Eyyubi ya da
Melik ġah, elinde 166 kg. gürz taĢıyan ve ağırlık
antrenmanlarını 231 Kg.lık siklet taĢi ile çalıĢma
yapan Selçuk Sultanı Alaaddin Keykubat, Çanakkale
savaĢında yere düĢen 275 Kg.lık top mermisini
sırtlayıp, topun namlusuna süren Koca Seyit, günde
300 Km. at süren haberci cündiler (biniciler),
oğlunun baĢındaki keleği 100 adımdan okla vuran
Solak Bali Bey, ayakları bağlı olarak, kol kuvveti
ile Üsküdar’dan Sarayburnu’na Ġstanbul boğazını
yüzerek geçen, orada biraz soluklandıktan sonra
tekrar yüzerek geri dönen okçular, ve cihan
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