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Eğitim Öğretim 

Kademesi
Doğum Tarihleri

Yaş Aralığı

(2019 Yılı İtibariyle)

Ortaokul 2006-2007 12-13 Yaş

Lise 2004-2005 14-15 Yaş

Lise 2002-2003 16-17  Yaş

web adresinden spor bilgi sistemi giriş sayfası,yarışma talimatları branş yaş ve kategri tablosu, branşlara göre sonuç bildirme tarihleri, veli izin 

belgesi vb. belge ve bilgilere ulaşabilirsiniz. Müsabaka öncesi ilgili yarışma talimatını okuyunuz.

OSMANİYE OKUL SPORLARI TERTİP KOMİTESİ

BİLEK GÜREŞİ YILDIZLAR GENÇLER A -B KIZ - ERKEK

MÜSABAKA YERİ

MERKEZ SPOR SALONU

                                                                  TEKNİK AÇIKLAMALAR

1. Yarışmalara katılacak sporcu öğrencilerin Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden lisans çıkartması zorunludur.

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

3.  Öğrenci  sporcular  mahalli  yarışmaları  neticesinde,  grup  yarışmalarına  katılmaya  hak kazanmaları halinde, grup yarışmalarında 

bir üst kiloda katılabilirler.

4.  Öğrenci   sporcular   grup   yarışmaları   neticesinde,   Türkiye   birinciliği   yarışmalarına katılmaya  hak  kazanmaları  halinde,  

Türkiye  birinciliği  yarışmalarında  bir  üst  kiloda katılabilirler.

5.  Bütün sıkletlerde tolerans 2 kg’dır.

6.  Yarışmalarda WAF (World Armwrestling Federation - Dünya Bilek Güreşi Federasyonu) oyun kuralları geçerli olacaktır.

7.  Mahalli   yarışmalar   neticesinde   sağ   kol   ve   sol   kolda   belirlenecek   kontenjanlar doğrultusunda öğrenci sporcular grup 

yarışmalarına gitmeye hak kazanırlar.

8.  Grup  yarışmalarında sağ  kol  ve  sol  kolda  ayrı  ayrı  ilk  iki  dereceyi  elde  eden  öğrenci sporcular Türkiye birinciliği 

yarışmalarına gitmeye hak kazanırlar.

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

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

web adresinden fikstürlere,duyurulara, gerekli belgelere ve yapacağınız işlemlerle ilgili açıklayıcı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Oluşabilecek tarih ve saat değişikliklerini müsabaka öncesinde ve düzenli olarak fikstür modülünden kontrol etmeniz gerekmektedir. Bununla ilgili 

olarak takım sorumluları yada okullara ayrıca duyuru yapılmayacaktır.

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

Ortaöğretim kurumları 

öğrencilerine ait

kimliklerin fotoğraflı 

olması gerekmektedir.

Çeşitli sebeplerle müsabaka 

fikstürlerinde tarih ve saat değişiklikleri 

olabilmektedir.

Müsabaka gününden önce düzenli 

olarak fikstürü kontrol ediniz. Bu 

durumla ilgili olarak

ayriyeten bilgilendirme 

yapılmayacaktır.

Beden Eğitimi Öğretmenleri 

dışında çalıştırıcıların vizeli 

antrenörlük belgelerini ibraz 

etmeleri zorunludur.

 Müsabakalara gelirken 

Esame listesi

Kimlikler

Lisanslar

Eğitici kartları

Yanınızda bulundurunuz. Belgelerin sistem 

üzerinden alınmış olması ve İmza-Mühürlü 

olması gerekmektedir.

https://spor.sgm.gov.tr/okulsportal/

TERTİP KOMİTESİ TAKIMLARA BAŞARILAR DİLER

http://osmaniye.gsb.gov.tr/

Kategori

Yıldızlar

Gençler (B)

Gençler (A)

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

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

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

Gençler (A) Erkek 50-55-60-65-70-75-80- +80 KG

Kategoriler Sıkletler

https://spor.sgm.gov.tr/okulsportal/
http://osmaniye.gsb.gov.tr/

