2021 – 2022 ANADOLU YILDIZLAR LİGİ
GÜREŞ SPOR DALI TALİMATI
1. Yarışmalar; ANALİG Uygulama Talimatına, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce öngörülen
hükümlere, uluslararası oyun kuralları ve yarışma talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.
2. Yarışmalar;
a. Grup, yarı final ve Türkiye birinciliği kademelerinde, erkek grekoromen ve serbest stil il
karmaları arasında ayrı ayrı yapılacaktır.
b. Grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarına ait duyurular ve katılımcı listeleri Genel
Müdürlüğümüzce belirlenen ve ilan edilen takvim doğrultusunda analig.gsb.gov.tr adresinden
yayımlanacaktır.
c. Federasyonca düzenlenen Türkiye şampiyonaları 2020 – 2021 sezonlarında ilk 4

dereceye giren sporcular, 2021 – 2022 sezonu ANALİG il karmalarında yer alamazlar.
3. Doğum tarihleri:
2007 – 2008 – 2009

Yaş Kategorisi

4. Grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak erkek grekoromen ve serbest stil
takımları ayrı ayrı olmak üzere en az 6 en fazla 10 sporcudan oluşur. Spor kafileleri, “Spor Kafileleri
Seyahat Yönergesi” gereğince oluşturulacaktır.
5. İl Dışı Çıkış Oluru Spor Kafileleri Seyahat Yönergesine göre düzenlenecektir.
6. Mali konularla ilgili hususlarda, ANALİG Uygulama Talimatının 17’inci maddesine göre işlem yapılır.
7. Genel Müdürlük ve İl Tertip Komitelerinin Yetkileri:
a. Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde, spor dalı talimatını ve yarışmalara dair diğer
hususları değiştirmede yetkilidir.
b. İl Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda, Genel Müdürlük
tarafından yayımlanan spor dalı talimatını ve yarışmalara dair diğer hususları dikkate alarak,
müsabaka programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir.
8. Yarışma alanına, sporcu ve çalıştırıcıdan başkasının girmesine izin verilmeyecektir.
TEKNİK AÇIKLAMALAR:
9. Gruplarda ilk 6'ya giren takımlar Türkiye Birinciliğine katılacaklardır.
10. Gruplarda dereceye giren (1,2,3-3) olan sporcular Türkiye Birinciliği müsabakalarında yarışmaya hak
kazanacaklardır. Bu sporcuların aldıkları dereceler takım puanını etkilemeyecektir.
11. Grupta ilk 6’ya giren takımların sporcuları, takım oluşturacak yeterli sayının altına düşmeleri
durumunda Türkiye birinciliği müsabakalarına katılamazlar.
12. Yarışma sıkletleri;
Serbest
Grekoromen

(34 – 38) – 41 – 44 – 48 – 52 – 57 – 62 – 68 – 75 – (75 – 85) Kg (10 sıklet)
(34 – 38) – 41 – 44 – 48 – 52 – 57 – 62 – 68 – 75 – (75 – 85) Kg (10 sıklet)

13. Her sporcu ANALİG Bilgi Yönetim Sistemine girilen sıkleti ile müsabakalara katılacaktır. Grup ve yarı
final müsabakalarından sonra, kafile oluşturmadan önce sistem üzerinden havuza kayıtlı sporcular
arasından sporcu ve sıklet değişikliği yapılabilecektir. Tartı veya müsabaka günü kesinlikle sporcu ve
sıklet değişikliği yapılmayacaktır.
14. Sporcuların kilolarının ayarlanmasından idareci ve çalıştırıcıları sorumlu olacaktır. Kilolarını
ayarlayamadığı için yarışmalara katılamayan sporculara herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
15. Müsabakaların teknik toplantısı, kura çekimi ve tartısı müsabakalardan bir gün önce yapılacaktır.
Yarışmalarda 1 kg tolerans uygulanacaktır. Tartı sırasında tüm sporcular; 2021 yılı vizeli lisansları ile
birlikte nüfus cüzdanı, pasaport, kimlik kartı göstermek zorundadırlar. Tahrifatlı olan lisans ve kimlik
kartları kabul edilmeyecektir.
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16. 2007, 2008 doğumlu sporcular rapor istenmeksizin, 2009 doğumlu sporcular ise doktor raporu ile
katılacaklar. Islak imzalı doktor raporunu ibraz edemeyen sporcular tartıya alınmazlar.
17. Müsabakalara her ilden her stilde ve sıklette birer sporcu katılacaktır. Ferdi müsabakaların ardından,
18. maddede yer alan puanlama sistemi kullanılarak takım klasmanı oluşturulacaktır.
18. Puanlama sistemi aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.
KİLO SIRALAMA
PUAN
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6
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4
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2
a. Sporcu sayısı ne olursa olsun yukarıda belirtilen tablonun uygulanması değişmez.
b. Nordic sisteminde yukarıdaki puan tablosu geçerli olup 4. sırada yer alan sporcu 12 puan alır.
6. sırada yer alan sporcu ise 9 puan alır.
c. Puanlama esasına göre yapılan değerlendirmelerde takımların eşitliği durumunda en fazla
birincilik, eşitlik halen devam ediyor ise en fazla ikincilik, yine eşitlik bozulmamış ise en fazla
3...4...5' incilik derecelerine bakılarak sıralama belirlenecektir.
19. Müsabakalar sırasında sporcuların köşesinde bir antrenör bulunacaktır, 30 saniye arada diğer antrenör
veya masör köşeye yardım için gelebilirler.
20. Antrenörlerin antrenörlük kartı bulundurmaları zorunludur.
21. Müsabakalar sırasında hakem kararlarına itiraz UWW kuralları çerçevesinde yapılacaktır. Hakem
kararlarına itiraz amacıyla mindere çıkan veya minder amiri masasına gelen antrenör, sporcu, idareci
veya masöre sarı kart, durumun tekrarı halinde ise kırmızı kart (söz konusu kişiler tribünde olsa dahi)
gösterilecektir. Sarı kart alan kişilerin kulüplerine veya bağlı bulundukları kurumlara uyarı yazısı
yazılacaktır. Kırmızı kart alan kişilerin müsabaka alanına girişi yasaklanıp disiplin kuruluna sevk
edilecek, sporcunun adı soyadı ve kulübü anons edilecek ve klasmandan çıkartılarak harcırahı
ödenmeyecektir.
22. Tüm sporcular şampiyona süresince ata sporuna yakışır şekilde hareket edeceklerdir. Aksi tutum ve
davranışlarda (görevli olmadığı halde salon içinde bulunmak, salon içerisinde uygun olmayan yerlerde
kıyafet değiştirmek vb.) bulunanlar hakkında gereken cezai işlem yapılacaktır.
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