
6.KAHRAMANMARAŞ LİSELERARASI GENÇ ERKEKLER  

BİLEK GÜREŞİ YARIŞMASI TALİMATI 

 

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunun 2019 Yılı Faaliyet 

Programında yer alan “Genç Erkekler Bilek Güreşi Şampiyonası” 2019 Mart ayında 

düzenlenecek olup ; ilimizde bu yarışmaya katılacak sporcuların tespit edilmesi için 1Aralık 

2018  tarihinde Osman Sayın Kapalı Spor Salonunda “6.Kahramanmaraş Liselerarası 

Genç Erkekler Bilek Güreşi Yarışması” düzenlenecek olup;  yarışma bu talimata uygun 

olarak yapılacaktır. 

 

Yarışma sorumlusu kulüp :Lider Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü  

Bilek Güreşi Yarışma Tarihi: 1 Aralık 2018 

Yer  : Osman Sayın Kapalı Spor Salonu - Onikişubat / Kahramanmaraş 

Saat :13:00-14:00 Tartı ve Listelerin Hazırlanması 

14:00-18:00 Müsabakalar ve ödül töreni 

Kategoriler :2000- 2001-2002-2003-2004 ve 2005 Doğumlu Erkekler 

Sıkletler  : 50,55,60,65,70,75,80 +80 kg  SAĞ KOL 

Tüm kategorilerde SAĞ KOL olarak yapılacaktır. 

Tartılarda + - 2 kg tolerans vardır. 

 

Yarışmanın Amacı: Türkiye genelinde gençlerde sporu teşvik etmek, gençler arasındaki 

iletişimi, dostluğu ve kardeşliği arttırmak, Ata Sporumuz olan BİLEK GÜREŞİNİ gençlere 

tanıtmak, sevdirmek, yetenekli sporcuları tespit etmek, spor dünyasına kazandırmak, engelli 

sporcuların da bu tür müsabakalara katılımını Sağlamak, lisanslı sporcu sayısını artırmak ve 

başarılı olanları ödüllendirmek. 

 

Katılım Şartları  : 

1- Bu Yarışmaya Kahramanmaraş il genelinde Liselerde öğrenim gören, TC vatandaşı 

olan, yukarıda belirtilen kategori ve sıkletlerde erkekler katılabilir. 

2- Yarışmaya sporcular okul takımı adına katılacaktır. 

3- Yarışmanın yapılabilmesi için her sıklette en az 4 sporcunun başvuru yapması 

gerekmektedir.. 

4- Yarışmaya herhangi bir kategori ve sıklette milli takımda görev almış sporcular 

katılamazlar. 

5- Engelli sporcular engelli kategorisi açılmazsa istemeleri halinde engelli olmayan 

sporcularla yarışabileceklerdir. 

6- Yarışmaya katılacak sporcular, tartı ve yarışma süresince nüfus cüzdanı ve öğrenci 

belgesini yanlarında bulundurmak zorundadır 

7- Sporcular müsabakalarda yarışacağı kolunu dirseklerden itibaren açık olacak şekilde 

bir giysi tercih etmelidir. 

8- Yarışmamızda müsabaka katılım ücreti alınmayacaktır. 

 

Son Başvuru Tarihi  : 28 Kasım 2018 

Başvuru Yerleri:Yarışma koordinatörü Fatih YİĞİTe 0546 975 60 71 nolu telefondan 

arayarak kayıt yapılabilecektir. 

Hakem ve Gözlemci :Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu 

tarafından yetki verilmiş hekem ve gözlemciler görev alacaktır. 

Müsabaka Kuralları : Uluslararası bilek güreşi müsabakaları (WAF) kuralları geçerlidir. 

Sportmenlik dışı davranışlarda bulunan sporcular, yarışmadan diskalifiye edilir. 



 

Ödüller : 

1-İlk üç Dereceye giren sporculara madalya verilecektir.  

2- İlk üç Dereceye giren okullara kupa verilecektir 

GİDERLER : 

1- Her türlü organizasyon giderleri sorumlu kulüp tarafından sponsor desteğiyle 

karşılanacaktır. 

2- Yarışma reklam faaliyetleri sorumlu kulüp tarafından sponsor desteğiyle yürütülecektir. 

3- Yarışma organizasyonu sorumlu kulüp tarafından sponsor desteğiyle yapılacaktır. 

4 - Madalyalar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce karşılanacaktır. 

5-Müsabaka talimatı ve duyurular Lider Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü  

www.lidergenclik.org Web adresinden yapılacaktır. 

 

NOT : 

1- Katılım şartlarında belirtilen maddelere uymayan sporcular yarışmaya 

alınmayacaktır. 

2- Madalyalar gerçek altın, gümüş, ve bronz olmayıp, sembolüktür. 

 

 

                                                     Ahmet ÖZKUL 

                          Lider Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı 

http://www.lidergenclik.org/

