SANDA YAŞ DURUMLARI

ALTMİNİK 8-9 Yaş (2011-2010- Doğumlular)
ÜST MİNİK 10-11 Yaş (2009-2008-Doğumlular)
ÜST Minik- Erkek –Bayan -23-26-29-32-35-38-41-43-45-48+48Kg
YILDIZ ERKEK (12-13 Yaş) 24-27-30-33-36-39-42-45-48-52-56-60-+60 kg
YILDIZ BAYAN 24-27-30-33-36-39-42-48-52-56-+56 Kg
GENÇ ERKEK B (14-15 Yaş) 33-36-39-42-45-48-52-56-60-65-70-+70 Kg
GENÇ BAYAN B (14-15 Yaş) 33-36-39-42-45-48-52-56-60-65-+65 Kg
GENÇ ERKEK A (16-17 Yaş) 42-45-48-52-56-60-65-70-75-80-85-+85 Kg
GENÇ BAYAN A (16-17 Yaş) 39-42-45-48-52-56-60-65-+65 Kg
MİNİK-YILDIZLAR MÜSABAKA SÜRELERİ: Sanda müsabakaları eleme usulü olacaktır. Müsabakalar 3
raunt 1.00 dakika üzerinden yapılacaktır. Dinlenme süresi 30 saniye dir. Minik Yıldızlar
Müsabakalarında Surata – Kafaya ve iç baldıra vuruş yasaktır.
Bu kurallara uyulmaması, yarışmacının yarışmadan diskalifiye olması anlamına gelecektir.
B - 1- Gözlük, kontak lens ve takma dişlerle veya diş teli ile müsabakaya katılmak yasaktır.
2 -Yüzük, küpe, kolye ve bileklik gibi her tür takılar çıkarılacaktır. Çıkarılamayan yüzükler
kapatılacaktır.
C – Yıldızlar kategorisinde 6 Ons eldiven giyilebilir.Gençler (A-B) ve Bayan Kategorileri içinde; 65 kg ve
altı kategoriler için eldivenlerin ağırlığı 230 gram- 8 Ons, 70kg ve üstü kategorisi için ise 280 gram – 10
Ons olacaktır.
Müsabaka Kuralları
A - Yasaklanmış Teknikler 1. Kafa, dirsek ya da diz atmak veya rakibin eklemlerini ters yönde bükmek
yasaktır.
2. Rakibin kafa üstü düşmeye zorlamak ya da kasıtlı olarak yere çarpıp baskı yaparak düşmesine
neden olmak yasaktır.
3. Rakip yerdeyken hangi şekilde olursa olsun saldırmak veya kafasına vurmak yasaktır. B Yasaklanmış Bölgeler Başın arka kısmı ( ENSE ), boyun ve kasık. C -Puanlama Bölgeleri Baş, gövde ve
Bacaklar.
• B Gençler Kategorisinde yüze direk yumruk yasaktır.
• A Gençler Kategorisinde yüze iki direk yumruktan fazla vurmak yasaktır. • Hiçbir kategoride diz
altına vuruş puan değildir.
D – Hükmen Yenik Sayılma Uluslararası wushu kurallarına göre yapılan yarışmalarda belirtilen kural ve
esaslara uymayan sporcu ve takım diskalifiye edilir ve hükmen yenik sayılır.

GİYSİ VE KORUYUCU MALZEMELER:
a) Tüm sporcular yanlarında kugi, kask, dişlik, eldiven, göğüs koruyucu, bulundurmak ve giymek
zorundadırlar. Sporcular müsabakaya eksik malzeme ile iştirak etmeyeceklerdir. Eksik malzeme ile
platforma çıkan sporculara 30 saniye süre tanınacak olup bu süre içerisinde malzemesini
tamamlamadığı takdirde müsabakadan diskalifiye edilecek olup bu konuda yapılacak itirazlar kabul
edilmeyecektir.
b) Erkekler Sanda; kırmızı şort - kırmızı tişört,Uzun Tayt Mavi şort – Mavi tişört Uzun tayt
c) Bayanlar Sanda; kırmızı uzun alt kırmızı tişört, Mavi uzun alt Mavi tişört yanlarında
bulunduracaklardır.
e) Müsabakada kullanılan Eldivenler 6 veya 8 Onz olacaktır.
HARCIRAH :
Sporculara herhangi bir harcırah ödemesi yapılmayacak ve katılan kulüpler kendi imkanları ile katılım
gerçekleştireceklerdir.

İTİRAZ :
Müsabakada itirazlar 350 TL ile birlikte en fazla 15 dk. İçinde dilekçe ile İtiraz Kuruluna yapılacaktır. 15
dk. Geçen başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Gerekli incelemeler neticesinde haklı olduğu
tespit edilenlerin ücretleri iade edilecek olup, haksız olarak değerlendirilenlerin ücretleri tutanak
karşılığında GSİM hesabına yatırılacaktır.
Sporcular ve antrenörler hiçbir şekilde müsabakalarda formalarına ay yıldız takmayacak, Türkiye
yazısı olan eşofman giymeyeceklerdir. (Milli takımı simgeleyen hiçbir amblem
bulundurmayacaklardır.)
Müsabakalarda,Okuldan bir yetkili bulunması gereklidir.
Müsabakalar sonucunda ilk üç 1,2,3,3. dereceye giren sporculara madalya verilecektir. Sporcular
madalya törenine spor ayakkabısı ve eşofmanla çıkmak zorundadırlar.

TEKNİK TALİMAT
1- Müsabaka esnasında ki itirazlar dilekçe ile resmi antrenörler tarafından ( 15 onbeş dakika )
içerisinde Şampiyona şef hakemine yapılacaktır. İtiraz Ücreti 350 TL dir. Haklılık halinde ücret iade
edilecektir. Aksi durumda ise ücret GSİM teslim edilecektir.
2- Görevli tüm hakemler sabah 08.30’de salonda hazır bulunacaklardır.
3- Bu talimatta yer almayan konularda ve gerekli değişiklik yapma yetkisi İstanbul Wushu İl Hakem
kuruluna aittir

TAO’LU REGLAMANI
Müsabaka Yeri
: BAĞCILAR OLİMPİK SPOR SALONU BAĞCILAR/İSTANBUL
Müsabaka Tarihi : 11-12-13 MART 2019
( 11/03/2019 Tarihinde İlkokullar (MİNİKLER) – 12/03/2019 tarihinde Ortaokullar (YILDIZLAR)
13/03/2019 tarihinde Liseler (GENÇLER)

Müsabaka saati
: 11.03.2019 Tarihinde saat 11.00 da Diğer günler saat 10:00 da başlayacaktır
Teknik Toplantı
: 11.03.2019 saat 10:10 Toplantı salonunda
Hakem Toplantısı : 11.03.2019 saat 10:30 Toplantı salonunda
ZAMAN ŞARTI: 42 form Taijiquan ve 42 form Taijijian 5 – 6 dk
3.set Guidin Tao-lu Taijiquan, Taijijian 3-4 dk. Diğer formlar için zaman şartı aranmaz
Reklamanda yer almayan hususlarda İl Tertip Kurulu yetkilidir
YARIŞMA KURALLARI: Yarışmacılar Wushu Taolu Oyun kurallarına göre yapılacaktır.
Yarışma gruplarında istenilen Taolu formları haricinde form yapan sporcu 1
tam puan eksiği üzerinden değerlendirilecektir.
GİYSİ VE EKİPMANLAR: Yarışmacılar Wushu Taolu oyun kurallarında belirtilen kriterlere uygun
giyecekler ( Bakanlığın yayınladığı İlgili mevzuata uygun )
Müsabaka katılım listelerinin alınması ve kayıtları: Yarışmaya katılacak sporculara ait bilgilerin
Aşağıdaki tabloda örneği ile belirtilen şekilde bayanlardan başlamak üzere düzenlenip
listelerin 09/03/2019 Cumartesi akşamı saat 20:00 a kadar 0542-3351312 WhatsApp hattına
veya istanbulwushu@hotmail.com E Mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

ÖRNEKTİR.
İLKOKULLAR
Adı Soyadı
Eda Gül

-Minikler 07-09 Yaş Grubu (01-09-2008-2009-2010-2011 doğumlular)

TC.NO
12345678910

TC.NO
12345678910

LİSELER
Adı Soyadı
Dilek Ayan

Okulunun Adı
Atatürk İlkokulu- Sarıyer

Stili
Chang Quan

Formu
20

-Yıldızlar 10-13 Yaş Grubu (1-9-2004-2005-2006-2007-2008 doğumlular)

ORTAOKULLAR
Adı Soyadı
Naz Yalçın

Doğ Tarihi
17.06.2010

Doğ Tarihi
21.11.2003

Okulunun Adı
Kemal Özal Orta Okulu-Kadıköy

Stili
Nan Quan

Formu
Set 1

-Gençler 14-17 Yaş Grubu (1-9-2000-2001-2002-2003-2004 doğumlular)

TC.NO
12345678910

Doğ Tarihi
06.04.2000

Okulunun Adı
Cemal Bey And. Lisesi. Kartal

Stili
Chang Quan

Formu
Set 3

11.12.13.Mart.2019 Tarihlerinde, Saat 09:00--10,00 arası Spor salonunda da Ayrıca kayıtlar
yapılacaktır.

Yarışmalar;
a) Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca
öngörülen ve ilan edilen hükümlere, Ulusal/Uluslararası federasyon branş müsabaka Kurallarına
uygun olarak yapılacaktır.
b) Minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde mahalli birinciliği kademelerinde, kız ve erkek
sporcular arasında ayrı ayrı olarak yapılacaktır.
c) Her sporcu bir açık el, bir uzun silah, bir kısa silah olmak üzere toplam da üç kategoride yarışabilir.
d) Mahalli müsabakada (İl Şampiyonasında) Yıldız ve Gençler kategorisinde yarıştığı kategori ve formu
ilk 4 derece içerisinde yer alması (dereceye yapması) halinde, yalnızca derece yaptığı kategori ve form
ile Ulusal müsabakada (Türkiye okullar arası Şampiyonasında)katılmaya hak kazanırlar.
ÖRNEK: Mahalli müsabakada yalnızca açık elde dereceye girmiş bir sporcu (Ulusal) Türkiye
şampiyonasında ancak açık el de yarışabilir. Kısa silah ve ya uzun silaha ait stil ve formlarda

yarışamaz. Silahlı formlarda yarışa bilmesi için mahalli müsabakada silahlı formlardan da derece
yapması gerekmektedir.
Kategoriler ve Doğum tarihleri:
YAŞ
KATOKORİSİ
EĞTİM KADEMESİ
STATÜSÜ
DOĞUM TARİHİ ARALIĞI (2018 İTİBARİ
İLE)
MİNİKLER

ANAOKULU VEYA
İLKOKUL

MİNİKLER
MİNİKLER
KÜÇÜKLER
YILDIZLAR
GENÇLER

İLKOKUL
İLKOKUL
ORTAOKUL
ORTAOKUL
LİSE

MAHALLİ

2012

2010-2011
MAHALLİ
MAHALLİ
01.09.2008-2009
2007-2008
MAHALLİ/ULUSAL
MAHALLİ/ULUSAL 1-9-2004-2005-2006
MAHALLİ/ULUSAL 2001-2002-2003-2004

6 YAŞ
7-8 YAŞ
9-10 YAŞ
10-11 YAŞ
12-13 YAŞ
14-17 YAŞ

a) Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin Terfiler başlıklı 9 uncu maddesindeki hüküm gereğince;
sporcunun velisinin izni ile il tertip komitelerine yapılacak başvuruların kabul edilmesi kaydıyla; --Minikler kategorisinde yer alan 2009 doğumlu öğrenciler, ortaokul
kademesinde [Simge] öğrenim görmeleri kaydıyla küçükler kategorisinde yarışmalara katılabilirler,
Küçükler kategorisinde yer alan 2007 doğumlu öğrenciler, yıldızlar kategorisine
terfi [Simge] ettirilebilir,
- Yıldızlar kategorisinde yer alan 2005 doğumlu öğrenciler lise kademesinde
öğrenim [Simge] görmeleri kaydıyla gençler kategorisinde lisanslandırılarak okullar arası yarışmalara
katılabilir. Terfiler; 1 (bir) yaş ile sınırlıdır. [Simge]
-Terfi ettirilen sporcular, ilgili eğitim öğretim yılında branşında alt kategorideki
okullar [Simge] arası yarışmalara katılamaz.
Kafile işlemleri ve Mali Hususlar:
a) Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak kafileler; “Spor Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat
Yönergesi” gereğince oluşturulacaktır.(Mahalli ve Ulusal müsabakalarda,Kafile Seyahat Yönergesinde
yer alan idareci ve çalıştırıcı sayısından fazla kişi müsabaka alanına giremez.)
b) İlan edilen Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre, kategorilerinde yer alan stillerde
yarışacak sporcular, yarışmalara katılma ve ayrılma tarihlerine göre Gençlik ve Spor İl
Müdürlüklerince ayrı ayrı kafileler halinde gönderilebilir.
c) İlan edilen Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre müsabakaları erken sonuçlanan veya
tamamlanan kafilenin yasal harcırahları, organizasyonu düzenleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce
hazırlanan ayrılış evrakında “Spor Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” Genel Hususlar
başlıklı 7 inci maddenin 8 inci fıkrasında yer alan hüküm de dikkate alınarak, belirlenen tarih
üzerinden bağlı oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince ödenecektir.
ç) Mali konularla ilgili hususlarda, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 17 nci maddesine göre işlem
yapılır.
d) Avans kapatma işlemleri kafile başkanı tarafından yapılacaktır. Ödemelerde kafile onay belgesi,
ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir.
e) İl Dışı Çıkış Olur’unda; Genel Müdürlükçe https://okulsportal.gsb.gov.tr adresinden ilan edilen
sporcular ile Spor Kafileleri Seyahat Yönergesinde” belirtilen idareci ve çalıştırıcı sayısından fazla kişi
yer alamaz.
f) Türkiye birinciliği yarışmalarının; hava şartları vb. durumlar nedeni ile belirlenen tarihlerde
yapılamaması veya uzaması durumlarında; müsabakalar, ev sahibi ilin İl Organizasyon Tertip
Kurulunun alacağı karar doğrultusunda, (sporcuların bağlı bulunduğu illere gerekli yazışmalar
yapılarak) yarışma tarihini takip eden günlerde düzenlenecektir. İlgili nedenlerle; müsabaka
tarihlerinde değişikliğe gidilmesi durumlarında ilgili iller tarafından kafile onay belgeleri
güncellenerek, tahakkuk edecek harcırahlar, müsabakaya eklenen süreler dikkate alınarak ilgili mali
yılın bütçesinden karşılanacaktır.
Ödüller: Mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında;

a) Sıralamada; ilk dört dereceyi elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi verilir.
Kontenjanlar;
Yıldızlar ve gençler kategorilerinde Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılacak
sporcu sayıları; Bir önceki eğitim öğretim yılının, Türkiye birinciliği yarışmalarında ilk dört
dereceyi[Simge] elde eden takımların illeri, Bir önceki eğitim öğretim yılının, mahalli yarışmalarına
fiilen katılan takım sayıları,[Simge] dikkate alınarak Daire Başkanlığınca belirlenecek ve ilan
edilecektir.
Yetki:
a) Daire Başkanlığı; gerekli gördüğü takdirde, branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer hususları
değiştirme de yetkilidir. b) Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda
Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer hususları dikkate
alarak müsabaka programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir.
İtirazlar:
a) Okul spor faaliyetlerinde; oyun kurallarına, spor ahlakına ve disiplinine aykırı oluşan durumlara
ilişkin itirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinde belirtilen hükümlere göre
İl Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesine yapılır. İtirazların değerlendirmeye alınabilmesi için
organizasyonu düzenleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün hesabına 350,00 TL ücret yatırılır.
b) Türkiye Birinciliği yarışmalarında; İl Tertip Komitesine intikal eden ve disiplin suçu içeren itirazlar
“Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği” hükümleri gereğince, İl Tertip Komitesi Kararı, Hakem
Raporu, Gözlemci Raporu gibi evraklar da eklenerek bir üst yazıile idareci, çalıştırıcı ve sporcunun
bağlı bulunduğu ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gönderilir. İtirazlar, ilgili ilin İl Ceza Kurulunca
değerlendirmeye alınır. Karara bağlanan itiraza ait raporun bir sureti, Spor Faaliyetleri Dairesi
Başkanlığına ve organizasyonun düzenlendiği ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gönderilir.
Daire Başkanlığı’nın 26.10.2018 tarih ve 650698 sayılı oluru ile yayınlanmıştır. Sayfa 3 ile idareci,
çalıştırıcı ve sporcunun bağlı bulunduğu ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gönderilir. İtirazlar, ilgili
ilin İl Ceza Kurulunca değerlendirmeye alınır. Karara bağlanan itiraza ait raporun bir sureti, Spor
Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına ve organizasyonun düzenlendiği ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne
gönderilir.
Genel Hususlar;
a)Yarışma alanına, Spor Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesine uygun hazırlanmış
kafile onay belgesinde yer alan sporcu, idareci ve çalıştırıcıdan başkasının girmesine izin
verilmeyecektir.
b) Çalıştırıcı ve antrenörlerin; Mahalli ve Türkiye birinciliği yarışmalarına “Okul Sporları Bilgi Yönetim
Sistemi” üzerinden çıkarılmış “Eğitici Kartı” ile katılmaları zorunludur.
c) Çalıştırıcı ve antrenörlerce; Mahalli yarışmalarına katılacak sporculara ait “Esame Listelerinin” her
yarışma için ayrı ayrı olacak şekilde “Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden çıkarılması ve
yarışmada görevli hakem veya İl tertip komitesi yetkililerine ibraz edilmesi zorunludur. ç) Çalıştırıcı ve
antrenörlerce; okul sporları bilgi yönetim sistemi üzerinden “Esame Listesi” kaydı yapılmış
sporcuların, Türkiye birinciliği yarışmalarına katılması için gerekli kafile onay belgesinin İl tertip
komitesi yetkililerince “Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden alınması zorunludur.
d) Çalıştırıcı (antrenör) ve/veya kafile başkanının; http://okulsportal.gsb.gov.tr adresinde ilgili branş
açıklamalarında belirtilen saatte ve yerde yapılacak olan teknik toplantıya katılmaları zorunludur.
Teknik toplantıya katılmayan çalıştırıcı (antrenör) ve/veya kafile başkanlarının tertip komitesine yazılı
olarak sunulmuş geçerli mazeretleri olmaması halinde sporcular müsabakalara alınmayacaktır.
e) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim öğretim sistemi 5+3+4 olarak uygulanmaktadır. Bu
nedenle, içinde bulunulan eğitim öğretim yılında ülkemizde düzenlenecek okullar arası yarışmalara
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden, yıldızlar kategorisinde 2007-2006-2005-01.09.2004 (Ortaokul
Kademesi) doğumlu sporcular iştirak edecektir.
f) Yarışmanın teknik toplantısında alınan kararlar ve çekilen müsabaka fikstüründe zorunlu haller ve
tabii afetler haricinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Fikstür değişikliği yapılması halinde
yarışmaya katılan tüm sporculara il tertip komitesi tarafından ilan edilerek kafile başkanlarına
bildirilecektir.

g) Öğrencilerin Fiziki Görünümü ile ilgili olarak Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin 10 uncu
maddesinde belirtilen hususlara göre İl Tertip Kurulu tarafından işlem tesis edilir.
h) Okul spor faaliyetlerinde; mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında sporcuların yanlarında
bulundurulması zorunlu evraklar aşağıdadır. Zorunlu evrakları eksik olan sporcular yarışmalara
alınmayacaktır. Nüfus Cüzdanı (Gençler kategorisinde fotoğraflı olması zorunludur)[Simge] Sporcu
Öğrenci Lisansı (Branşa ait)[Simge] Valilik Onayı( İl dışına gidecek kafileler için
zorunludur)[Simge] Esame Listesi (Ferdi sporcuların mahalli yarışmalarında zorunlu,
ulusal[Simge] müsabakalarında zorunlu değildir.) ı) Okul takımı çalıştırıcısının, Beden eğitimi ve spor
öğretmeni olması veya wushu antrenörlüğü belgesine sahip[Simge] olması, Sabıka kaydının
olmaması,[Simge] Wushu müsabakalarında hak mahrumiyeti cezası almamış olması
gerekmektedir.[Simge]
TEKNİK AÇIKLAMALAR
1.Yarışmalara katılacak sporcularda aranacak şartlar:
a) Yarışmalara katılacak sporcularda kuşak şartı aranmayacaktır.
b) Yayınlanan yarışma katılım listelerinin dışında (Taolu kategorileri arasında geçiş yapılamaz) hiç
kimse müsabakalarda yarıştırılamaz.
2. Taolu Yarışma Süreleri:
a) Minikler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler yarışmalarında süre aranmaz.
b) Taijiquan müzik eşliğinde rutinler, sözsüz melodiler şeklinde yürütülecektir.
c) Yarışmacı, koreografiye uyacak şekilde kendi müzik parçasını seçebilir.
3. Bir yarışmacı 3 taolu kategorisinde yarışabilir.
( Açık El – Kısa Silah – Uzun Silah )
4. Kategoriler ve Formlar:
TAOLU
KATOGORİLERİ

AÇIK EL
KISSA
SİLAHLAR
UZUN
SİLAHLAR

STİL
CHANG
QUAN
NAN QUAN
TAİJİ QUAN
JİAN SHU
DAO SHU
NAN DAO
TAİJİ JİAN
GUN SHU
NAN GUN
QİANG SHU

FORM VE YAŞ KATOGORİLERİ
MİNİKLER
KÜÇÜKLER YILDIZLAR GENÇLER
20 FORM

32 FORM

32 FORM

1 GUDİN

32 FORM 1 GUDİN 2-3 GUDİN

20 FORM
20 FORM
20 FORM
20 FORM
20 FORM
20 FORM
20 FORM
20 FORM
20 FORM

32 FORM
32 FORM
32 FORM
32 FORM
32 FORM
32 FORM
32 FORM
32 FORM
32 FORM

32 FORM
32 FORM
32 FORM
32 FORM
32 FORM
32 FORM
32 FORM
32 FORM
32 FORM

1 GUDİN
1 GUDİN
1 GUDİN
1 GUDİN
1 GUDİN
1 GUDİN
1 GUDİN
1 GUDİN
1 GUDİN

32 FORM
32 FORM
32 FORM
32 FORM
32 FORM
32 FORM
32 FORM
32 FORM
32 FORM

1 GUDİN
1 GUDİN
1 GUDİN
1 GUDİN
1 GUDİN
1 GUDİN
1 GUDİN
1 GUDİN
1 GUDİN

2-3 GUDİN
2-3 GUDİN
2-3 GUDİN
2-3 GUDİN
2-3 GUDİN
2-3 GUDİN
2-3 GUDİN
2-3 GUDİN
2-3 GUDİN
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