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2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

OKULLARARASI BİLEK GÜREŞİ YILDIZ – GENÇLER B İL BİRİNCİLİĞİ 

TEKNİK TOPLANTI VE YARIŞMA PROGRAMI 

 

KATEGORİ: GENÇLER B KIZ 

 Saat Tarih Yer 

Teknik Toplantı 10:00-10:30 
7.03.2023 Salı 

NİLÜFER GENÇLİK MERKEZİ Tartı 10:30-12:30 

Müsabaka 10:00 08.03.2023 Çarşamba 

KATEGORİ: GENÇLER B ERKEK 

Teknik Toplantı 10:00-10:30 
7.03.2023 Salı 

NİLÜFER GENÇLİK MERKEZİ Tartı 10:30-12:30 

Müsabaka 10:00 09.03.2023 Perşembe  

KATEGORİ: YILDIZ KIZ  

 Saat Tarih Yer 

Teknik Toplantı 10:00-10:30 
14.03.2023 Salı  

NİLÜFER GENÇLİK MERKEZİ Tartı 10:30-12:30 

Müsabaka 10:00 15.03.2023 Çarşamba  

KATEGORİ: YILDIZ ERKEK  

 Saat Tarih Yer 

Teknik Toplantı 10:00-10:30 
14.03.2023 Salı 

NİLÜFER GENÇLİK MERKEZİ Tartı 10:30-12:30 

Müsabaka 10:00 16.03.2023 Perşembe 

NOT 

 Tartıya gelirken Esame Listesi, Sporcu Lisansı (Renkli), T.C. Kimlik 

Kartı (Nüfus Cüzdanı)  bulunacaktır. 

 Müsabakaya erkek ve kız öğrencilerin eşofman ve spor ayakkabı ile 

gelmeleri.  

 Uzun saçlı öğrencilerin saçlarının toplu olması, 

 Takı aksesuarlarının müsabaka esnasında kullanılmaması, 

 Tırnakların muhakkak yeni kesilmiş olması, 

 Müsabaka sayısına göre ve gerek görülmesi halinde başlama 

saatlerinin değişimi İl temsilcisi tarafından yapılacaktır. 

 
Kategoriler ve Doğum Tarihleri 

 

a) 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;  

KATEGORİSİ 
EĞİTİM 

KADEMESİ 

YARIŞMA 

AŞAMASI 
DOĞUM TARİHLERİ 

YAŞ ARALIĞI 

(2022 Yılı tibariyle) 

Yıldızlar Ortaokul Mahalli/Ulusal 2009-2010 12-13 yaş 

Gençler (B) Lise Mahalli/Ulusal 2007-2008 14-15 yaş 
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 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.  

 

b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yaygın Eğitim ve Öğretim kurumlarına kayıtlı aktif öğrenciler, 

spor dalı uygulama esasında belirtilen kategori ve yaş aralığında bulunmaları koşulu ile 

lisanslandırılarak okul spor yarışmalarına katılabilirler 

 

Disiplin İşlemleri ve İtirazlar   

 

a) Okul spor faaliyetlerinde; oyun kurallarına, spor ahlakına ve disiplin kurallarına aykırı fiil ve 

davranışlarda bulunulması halinde, ‘‘Spor Disiplin Yönetmeliği’’ hükümleri göz önüne alınarak 

işlem tesis edilir.   

b) Yarışmalarda spor ahlakına ve disiplin kurallarına aykırı fiil ve davranışların işlenmesi halinde, 

“Spor Disiplin Yönetmeliği” hükümleri gereğince, Türkiye Birinciliği yarışmalarında meydana 

gelen disiplin ihlalleri hakkında karar verme görev ve yetkisi yarışmanın düzenlendiği ilin İl 

Spor Disiplin Kuruluna aittir.  

c) İtirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 21. maddesinde belirtilen hükümlere göre İl 

Tertip Komitesine yapılır. İtirazların değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu 

düzenleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün hesabına 600,00 TL ücret yatırılır ya da İl Tertip 

Komitesine tutanak karşılığı elden verilir.   

d) İtirazlara yönelik İl Tertip Komitesinin verdiği kararlar kesindir. 

 

Genel Hususlar 

 

Okul spor faaliyetlerinde; Mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında öğrenci sporcuların 

yanlarında bulundurulması zorunlu evraklar aşağıdadır. Zorunlu evrakları eksik olan öğrenci sporcu 

yarışmalara alınmayacaktır.  

 T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı   

 Öğrenci Sporcu Lisansı (Spor Dalına ait)  

 Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesi (İl dışına gidecek kafileler için zorunludur.)  

 Esame Listesi ( Tüm yarışmalarda zorunludur.) 

 

Lisans 
Öğrenci sporcu lisansları, okul yetkilisi tarafından spor bilgi sistemi üzerinden düzenlenir.  

 

a) İlk Defa Lisans Çıkaracak Öğrenci Sporcular İçin İstenen Belgeler;  

• Öğrenci belgesi,  

• Sağlık izin belgesi,  

• Veli izin belgesi, (e-devlet veya okul müdürlüğü)  

• Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı,  

• Yabancı uyruklular için oturma izin belgesi, istenir.  

 

b) Daha Önce Lisansı Olan Öğrenci Sporcular İçin İstenen Belgeler;  

• Öğrenci belgesi,  

• Sağlık beyanı,  

• Veli izin belgesi, (e-devlet veya okul müdürlüğü)  

• Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı,  

• Yabancı uyruklular için oturma izin belgesi, istenir.  

 

c) Öğrenci sporcular için ilk defa lisans düzenlenirken sağlık izin belgesi ibrazı zorunludur. 
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d) Sağlık beyanı ile lisans düzenlenmesi; öğrenci sporcu ilk lisansına sahip olduktan sonra lisans 

işlemleri bu maddenin (b) bendinde yer alan belgeler ve sağlık beyanı ile düzenlenir. 

 

 

Teknik Açıklamalar  

 

1. Yarışma Sikletleri 

 

KATEGORİLER SIKLETLER 

Yıldız Erkek 40-45-50-55-60-65-70- +70 KG 

Yıldız Kız 35-40-45-50-55-60-65- +65 KG 

 

KATEGORİLER SIKLETLER 

Gençler (B) Erkek 45-50-55-60-65-70-75- +75KG 

Gençler (B) Kız 40-45-50-55-60-65- 70 - +70KG 

 

2. Mahalli yarışmalara okullar, her sıklette sağ ve sol kolda dilediği kadar öğrenci sporcu ile 

katılabilecektir.  

3. Öğrenci sporcular, hem sağ hem sol kol müsabakalarına katılabilirler.  

4. Öğrenci sporcular mahalli yarışmaları neticesinde, grup yarışmalarına katılmaya hak 

kazanmaları halinde, grup yarışmalarında bir üst kiloda katılabilirler.  

5. Öğrenci sporcular grup yarışmaları neticesinde, Türkiye birinciliği yarışmalarına katılmaya 

hak kazanmaları halinde, Türkiye birinciliği yarışmalarında bir üst kiloda katılabilirler.  

6. Bütün sıkletlerde tolerans 2 kg’dır.  

7. Yarışmalarda WAF (World Armwrestling Federation - Dünya Bilek Güreşi Federasyonu) 

oyun kuralları geçerli olacaktır.  

8. Beden Eğitimi Öğretmeni veya okulun çalıştırıcısı tarafından yarışmalar esnasında yapılan 

itirazlar, öğrenci sporcu masanın başından ayrılmadan Hakem heyetine yapılır. Bu itiraz için 

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 kaydedilir.  

9. Mahalli yarışmalar neticesinde sağ kol ve sol kolda belirlenecek kontenjanlar doğrultusunda 

öğrenci sporcular grup yarışmalarına gitmeye hak kazanırlar.  

10. Grup yarışmalarında, sağ kol veya sol kolda ilk iki dereceyi elde eden öğrenci sporcular 

Türkiye birinciliği yarışmalarına gitmeye hak kazanırlar. 

 

 

*** Detaylı bilgi ve teknik açıklamalar için; 

https://spor.gsb.gov.tr/okulsportal/PortalIcerikGoruntule.aspx?ctg=spordali&id=8&btid=9&engelDurum

Id=5 adresinde yer alan ilgili branşın açıklamalarını incelemeniz önem arz etmektedir. 

 

İletişim:  

Bilek Güreşi İl Temsilcisi Yrd.: Ali IŞILDAK - 0530 829 46 90 

https://spor.gsb.gov.tr/okulsportal/PortalIcerikGoruntule.aspx?ctg=spordali&id=8&btid=9&engelDurumId=5
https://spor.gsb.gov.tr/okulsportal/PortalIcerikGoruntule.aspx?ctg=spordali&id=8&btid=9&engelDurumId=5

