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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKULLAR ARASI 
BİLEK GÜREŞİ İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI 

KATEGORİSİ DOĞUM 
TARİHİ 

TARTININ 
TARİH -SAATİ 

TEKNİK 
TOPLANTI 

SAATİ 
MÜSABAKA 

TARİHİ 

MÜSABAKA 
BAŞLAMA 

SAATİ 

MÜSABAKA- 
TARTI TOPLANTI 

YERİ 

YILDIZLAR 
(kızlar) 

 
2009-2010 07 Şubat 2023 

10:00 - 10:45  07 ŞUBAT 2023 11.00 
MECNUN 

OTYAKMAZ 
SPOR SALONU 

YILDIZLAR 
(erkekler) 

 
 

  2009-2010 08 Şubat 2023 
10:00 - 10:45 

10:30  08 ŞUBAT 2023 11.00 
MECNUN 

OTYAKMAZ 
SPOR SALONU 

uza 

Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği'nin "Terfiler” başlıklı 15. maddesindeki hüküm gereğince, öğrencinin 
velisinin izni ile; 
• 2013 doğumlu öğrenciler, ortaokul kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla küçükler kategorisine; 
• Küçükler kategorisinde yer alan 2011 doğumlu öğrenciler yıldızlar kategorisine; 
• Yıldızlar kategorisinde yer alan 2009 doğumlu öğrenciler, lise kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla 
gençler (B) kategorisine terfi ettirilebilir. 
• Terfiler; 1 (bir) yaş ile sınırlıdır. 
• Terfi ettirilen öğrenci sporcular, Eğitim ve Öğretim yılında ilgili spor dalında alt kategorideki hiçbir okullar 
arası yarışmalara katılamaz. 

İRTİBAT GÖREVLİSİNİN 
ADI SOYADI TELEFONU GÖREVİ 

MUSTAFA AYDIN 0506 889 87 30 BİLEK GÜREŞİ ANTRENÖRÜ 

SERDAR KALKAN 0532 293 07 90 İL TEMSİLCİSİ 
AÇIKLAMALAR 

1. 
Yarışmalar; Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 
öngörülen ve ilan edilen hükümlere, Ulusal/Uluslararası federasyon spor dalı yarışma kurallarına uygun olarak 
yapılacaktır. 

2. Yarışmalar; Yıldızlar kategorisinde mahalli, grup ve Türkiye birinciliği yarışma aşamalarında, kız ve erkek öğrenci 
sporcular arasında sağ kol ve sol kol ayrı ayrı olarak yapılacaktır 

3. 
Katılacak okullar müsabaka tarihine kadar "Spor Bilgi Sistemi Okul Sporları Modülü” üzerinden müracaatlarını 
yapacaktır 

4. 

Okul spor faaliyetlerinde; mahalli yarışmalarında takımların/ öğrenci sporcuların yanlarında bulundurulması zorunlu 
evraklar aşağıdadır. Zorunlu evrakları eksik olan takım/öğrenci sporcu yarışmalara alınmayacaktır. 

• T.C. kimlik kartı/Nüfus Cüzdanı 
• Öğrenci Sporcu Lisansı (Spor Dalına ait) 
• Esame Listesi (Tüm yarışmalarda zorunludur.) 

5. 
Kategoriler ve sıkletler ; 
Yıldızlar Erkek: 40-45-50-55-60-65-70- +70 KG 
Yıldızlar Kız: 35-40-45-50-55-60-65- +65 kg 

6. Mahalli yarışmalara okullar, her sıklette sağ ve sol kol'da dilediği kadar öğrenci sporcu ile katılabilecektir 

7. Öğrenci sporcular mahalli yarışmaları neticesinde, grup yarışmalarına katılmaya hak kazanmaları halinde, grup 
yarışmalarında bir üst kiloda katılabilirler. 

8. Öğrenci sporcular grup yarışmaları neticesinde, Türkiye birinciliği yarışmalarına katılmaya hak kazanmaları halinde, 
Türkiye birinciliği yarışmalarında bir üst kiloda katılabilirler. 

9. Bütün sıkletlerde tolerans 2 kg'dır 



10. 

Yarışmalarda WAF (World Armwrestling Federation - Dünya Bilek Güreşi Federasyonu) oyun 
kuralları geçerli olacaktır. Sporcular müsabakalara eşofman altı, okul forması (Kısa kollu tişört) ve 
spor ayakkabılı olarak katılacaktır. Bayanlarda isteyen tişört altına streç uzun kollu kıyafet giyebilir. 
Bunların dışında her hangi bir kıyafetle katılmak isteyen sporcular yarışmalara alınmayacaktır. 
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II.  

Beden Eğitimi Öğretmeni veya okulun çalıştırıcısı tarafından yarışmalar esnasında yapılan itirazlar, öğrenci sporcu 
masanın başından ayrılmadan Hakem heyetine yapılır. Bu itiraz için İl Tertip Komitesine tutanak karşılığında 100,00 
TL ödeme yapılır. İtiraz, hakem heyeti tarafından değerlendirilerek hemen karar verilir ve karar taraflara ilan edilir. 
İtirazın kabul olması durumunda ücret geri iade edilir, itirazın reddedilmesi durumunda ise İl Müdürlüğü hesabına 
gelir olarak ka dedilir. 

12. Mahalli yarışmalar neticesinde sağ kol ve sol kolda belirlenecek kontenjanlar doğrultusunda öğrenci sporcular grup 
yarışmalarına gitmeye hak kazanırlar. 

13. Grup yarışmalarında sağ kol ve sol kolda ayrı ayrı ilk iki dereceyi elde eden öğrenci sporcular Türkiye birinciliği 
yarışmalarına gitmeye hak kazanırlar. 

14  
İtirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği'nin 21 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre İl Tertip Komitesine 
yapılır. İtirazların değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu düzenleyen Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'nün 
hesabına 600,00 TL ücret yatırılır ya da İl Tertip Komitesine tutanak karşılığı elden verilir. 

15  Yarışmalarla ilgili Spor Dalı uygulama esaslarına spor.sgm.gov.tr/okulsportal web adresinden ulaşılabilir. 

16 Not: Yarışma tertibi ve saatleri tahmini olarak yazılmıştır. Yarışmanın seyrine göre yarışma organizasyonu değişiklik 
yapabilir. 

20/01/2023 

Serd  r  KALKAN 
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