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GÜREŞ BRANŞ AÇIKLAMALAR 
 

1- Müsabakalar, Ortaöğretim okullarında okuyan öğrenciler arasında kategorilere 

bakılmaksızın aĢağıda belirtilen yaĢ gruplarına göre ferdi olarak Greko-Romen ve 

serbest stilde yapılacaktır. 

2- Okullar müsabakalarda ferdi olarak yarıĢacaklar ve takım sıralaması bu müsabakaların 

sonunda puanlama ile belirlenecektir.. 

3- Bir sporcu bir stilde yarıĢmalara katılabilecektir. ( Greko- Romen’de yarıĢan sporcu 

serbest stilde yarıĢamaz.) 

4- Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliği, branĢ 

açıklamalarını ve yarıĢmalara dair diğer hususları değiĢtirmede yetkilidir. 

5- Yarışma sikletleri : 

     A)  13-14 yaş grubu  ( 2001-2002 doğumlu ) 

B)  Tartılar Uluslararası yarıĢma kurallarına göre yapılacaktır. 

C)  YarıĢma sıkletleri (29-32) 35 38 42 47 53 59 66 73 (73-85) kg dır. 

D)  15-16 yaş grubu ( 1999–2000 doğumlu) 

E)  YarıĢma sıkletler  (39-42) 46-50-54-58-63-69-76-85-(85-100) kg 

F)  17-18 yaş grubu (  1997 - 1998 doğumlu)   

G)  YarıĢma sıkletler (42-46) - 50-55-60-66-74-84-96-(96-120) kg.) 

H)  BaĢlangıç sikleti alan (29-32), (39-42) ve (42-46) kg. lar da tolerans yoktur diğer 

sıkletlerde (1) kg. tolerans bulunmaktadır. 

 

6- Müsabakalar 13-14 ve 15-16 yaĢ kategorilerinde 2 dakikalık 2 devre 17-18 yaĢ 

kategorisinde ise 3 dakikalık 2 devre halinde yapılacak olup her iki devre sonucunda 

puan üstünlüğü sağlayan veya son puanı alan güreĢçi müsabakayı kazanacaktır. 

Devreler arasında dinlenme süresi tüm kategorilerde 30 saniyedir. 

7- Tartılar yarıĢma günü sabah saat 09.00’da yapılacaktır. 

8- GüreĢ mayosu olmayan güreĢçilere yarıĢma günü Federasyon tarafından mayo 

verilecektir. 

9- Kazanılan ödüller aynı gün Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri 

Koordinasyon Amirliği tarafından verilecektir. 

10- Okullardan gelecek sporcu öğrencilerin baĢında bir idareci (Müdür veya Müdür 

Muavini ve bir Beden Eğitimi Öğretmeninin) bulunması gereklidir 

11- KarĢılaĢmalar FİLA kurallarına göre yapılacaktır. 

12- KarĢılaĢmalar sonunda sıkletlerinde birinci olan sporcu öğrenciler yeterli görüldükleri 

takdirde Türkiye okullar arası güreĢ birinciliğine katılacaklardır. 

13- Okullar her sıklete iki sporcu öğrenci ile katılabilirler, Ġkiden fazla sporcu kabul 

edilmeyecektir. 

14- Müsabakalar, LefkoĢa Atatürk Spor salonunda yapılacaktır. 

 

 

 

MÜSABAKA TARİHLERİ 

 

17-18 YAŞ :  

 

15-16 YAŞ :  

 

13-14 YAŞ :  

 


