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Saudi International Open Tournament 

for schoolboys (13 – 15 years old) 

Greco-Roman & Free-Style Wrestling 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Saudi International Open Tournament 

for schoolboys (13 – 15 years old) 
Greco-Roman & Free-Style Wrestling 

28/06 – 02/07/2018 

Riyadh, Saudi Arabia 

SPECIFIC INFORMATION 

Details of the organizing 

Federation 

Saudi Wrestling Federation 

Kingdom of Saudi Arabia, P.O Box (27193) – Riyadh 11417 

Tel: (+966 11) 8211854 – Fax: (+966 11) 4888903 

E-mail Address:   KSA@unitedworldwrestling.org       info@sawf.sa 

Details of competition venue Prince Faisal Bin Fahad Stadium, Al Malaz, Riyadh, Saudi Arabia 

Competition system Individual competition in 2 mats under UWW rules 

Technical Conditions  

Participation is open to all wrestlers born between 2003 & 2004 

Wrestlers born on 2005 can participate with a medical certificate and a parental 

authorization (According to UWW Rules) 

Each National Federation can enter any number of wrestlers in each weight category. 

Each Country should provide the organizing committee with a flag of 150x100CM, as 

well as a CD of the national anthem.  

Weight categories 

(+1 Kg tolerance) 
CADET 

GR: 34/38 – 41 – 44 – 48 – 52 – 57 – 62 – 68 – 75 – 85 Kg.  

FS: 34/38 – 41 – 44 – 48 – 52 – 57 – 62 – 68 – 75 – 85 Kg. 

Awards 
Gold medal to the winner, Silver medal to the second place, 2 bronze medals to the 

third place. Cups for classification by teams. 

Deadline for preliminary 

entries 
April 28 of 2018 

Deadline for entries by name May 28 of 2018 

Referee’s category Cat. III, II, I and IS  

Referee’s course type  Level 1 

Reception of the teams King Khalid International Airport – Riyadh, Saudi Arabia 

Participation fee per day  

and person 

COST PER PERSON AND PER DAY: 80 USD in double rooms. 

COST PER PERSON AND PER DAY: 120 USD in single rooms. 

Transport  

All delegations must make transport arrangements from their country to Riyadh 

airport at their own account. The same applies for their return home.  

The organizer will ensure local transportation (hotel, place of competition) during the 

competition. 

TRAINING CAMP 

After the tournament, a Training Camp will be held between 02 – 12 July 2018 

in Free Style, Greco-Roman wrestling. The countries interested in participating 

are requested to mark the box in the registration form.  

 



 

 

 

 

Saudi International Open Tournament 

for schoolboys (13 – 15 years old) 
Greco-Roman & Free-Style Wrestling 

28/06 – 02/07/2018 

Riyadh, Saudi Arabia 

 )1وصول الحكام المشاركین في دراسات الترقي من الفئة (
Arrival of the referees for the Level (1) promotion course 

 
 Wednesday/  األربعاء

27.06.2018 

 Thursday/  الخمیس Referees course – Level (1) 09.00 – 18.00/  )1الفئة ( –دراسات الحكام 

  Arrival of the delegations/  المشاركةوصوة الفرق   28.06.2018

 Referees course – Level (1) 09.00 – 17.00/  )1الفئة ( –دراسات الحكام 

 Friday/  الجمعة

29.06.2018 

 النھائیة لالعبین (جمیع أوزان المصارعة الرومانیة)تسلیم القوائم  
Final entries – all GR Categories 

Till 12.00 

 Referees Clinic 17.00 – 18.00/  دراسات الحكام 

  سحب القرعة (جمیع أوزان المصارعة الرومانیة) 

Draw all GR Categories 
18.00 – 18.30 

  الوفود والمدربین)االجتماع الفني (رؤساء  

Technical Conference (Team Leaders & Coaches) 
20.00 – 20.30 

  الكشف الطبي والمیزان (جمیع أوزان المصارعة الرومانیة) 

Medical Examination & Weigh-in (all GR Categories) 
08.00 – 08.30 

 Saturday/  السبت

30.06.2018 

  والترضیات (جمیع أوزان المصارعة الرومانیة)األدوار التمھیدیة  

Qualification rounds & repechage matches (all GR Categories) 
10.00 – 15.00 

 تسلیم القوائم النھائیة لالعبین (جمیع أوزان المصارعة الحـــــرة) 
Final entries – all FS Categories 

Till 12.00 

  المصارعة الحـــــرة)سحب القرعة (جمیع أوزان  

Draw all FS Categories 
17.00 – 17.30 

  حفل االفتتاح والمباریات النھائیة (جمیع أوزان المصارعة الرومانیة) 

Opening Ceremony & Final Matches (all GR Categories) 
18.00 – 21.00 

  الكشف الطبي والمیزان (جمیع أوزان المصارعة الحـــــرة) 

Medical Examination & Weigh-in (all FS Categories) 
08.00 – 08.30 

 Sunday/  األحد

01.07.2018 

  األدوار التمھیدیة والترضیات (جمیع أوزان المصارعة الحـــــرة) 

Qualification rounds & repechage matches (all FS Categories) 
10.00 – 15.00 

  (جمیع أوزان المصارعة الحـــــرة)المباریات النھائیة  

Final Matches (all FS Categories) 
18.00 – 21.00 

  Training camp Start/  بدایة المعسكر التدریبي 
 Monday/  األثنین

02.07.2018 

  Training camp End/  نھایة المعسكر التدریبي 
 Thursday/  الخمیس

12.07.2018 

 



 

 

 

 
 

 

Saudi International Open Tournament 
for schoolboys (13 – 15 years old) 

Greco-Roman & Free-Style Wrestling 

28/06 – 02/07/2018 

Riyadh, Saudi Arabia 

 

PRELIMINAR INSCRIPTION 
 

National Federation  ....................................... 

 

  SCHOOLBOYS      
 

v Wrestlers ................   
 

v Coaches  ................   
 

v Referees  ................   
 

v Officials  ................   
 

Total number of participants  ........................ 
 

 

Date & Place ......................   ........................................ 

Signature - President 

 

This form is to be returned to organization not later than 28th April 2018 
 

 

We are interested in participating in the Training Camp from 02 to 12 July 2018 (YES or NO) 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Saudi International Open Tournament 

for schoolboys (13 – 15 years old) 
Greco-Roman & Free-Style Wrestling 

28/06 – 02/07/2018 

Riyadh, Saudi Arabia 

 

FINAL ENTRY FORM 

National Federation  ....................... 

Team leader ....................................................................... 
 

Free-Style Wrestling Weight Categories Greco-Roman Wrestling 

 34 – 38 KG  

 41 KG  

 44 KG  

 48 KG  

 52 KG  

 57 KG  

 62 KG  

 68 KG  

 75 KG  

 85 KG  

 

Coaches   ....................................................................................... 

Referees ....................................................................................... 

Other Officials ............................................................................... 

Date, flight and hour or arrival ....................................................... 

Date, flight and hour of departure ....................................................... 

Date & Place ......................   ........................................ 

Signature – President 
 

 

This form is to be returned to organization not later than 28th May 2018 



 
 
 

 دعـــــــــــــوة
 

  بطولة السعودية الدولية املفتوحة
 سنة ١٥للناشئني (أ) حتت 

  للمصارعة الرومانية واحلرة
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 املفتوحة بطولة السعودية الدولية
 سنة ١٥للناشئني (أ) حتت 

 للمصارعة الرومانية واحلرة
 م٢/٧/٢٠١٨ – ٢٨/٦

 اململكة العربية السعودية – الرياض

 بیانات االتحاد المنظم

 االتحاد السعودي للمصارعة
 ١١٤١٧الریاض: )   ٢٧١٩٣المملكة العربیة السعودیة   ص.ب. (

 +)٩٦٦ ١١( ٤٨٨٨٩٠٣+)    فاكس: ٩٦٦ ١١( ٨٢١١٨٥٤ھاتف: 
             KSA@unitedworldwrestling.org       info@sawf.saالبرید اإللیكتروني: 

  العربیة السعودیةالمملكة  –الریاض  – الملز/  استاد األمیر فیصل بن فھد –الریاضیةالصالة  صالة المنافسات

 UWWتقام البطولة بنظام الفردي على بساطین وفقا لقانون االتحاد الدولي للمصارعة  أسلوب المنافسات

 الشروط اإلداریة والفنیة

 ٢٠٠٥ویسمح لموالید  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣من موالید  سنة ١٥(أ) تحت یشترك في البطولة فئة الناشئین  )١
 بالمشاركة بشھادة طبیة وموافقة من ولي األمر (وفقا لقوانین االتحاد الدولي للمصارعة)

 لكل فئة وزن  بأي عدد من الالعبینالمشاركة في البطولة ب یسمح )٢
 .في الوزن ) كجم١ویسمح بزیادة قدرھا (وحسب األوزان لھذه الفئة العمریة 

 ك ) ٨٥/  ٧٥/  ٦٨/  ٦٢/  ٥٧/  ٥٢/  ٤٨/  ٤٤/  ٤١/  ٣٨-٣٤الرومانیة       ( أوزان المصارعة 

 ك ) ٨٥/  ٧٥/  ٦٨/  ٦٢/  ٥٧/  ٥٢/  ٤٨/  ٤٤/  ٤١/  ٣٨-٣٤أوزان المصارعة الحــــــرة       (

 یتم إثبات الشخصیة بموجب جواز السفر الفردي أو تحقیق الشخصیة وال یعتد بالجواز الجماعي. )٣

 سم  ١٠٠×  ١٥٠یقوم كل اتحاد وطني بتسلیم سكرتاریة البطولة فور وصولھ علم دولتھ مقاس  )٤
 بالسالم الوطني لدولتھ للمشاركة في مراسم االفتتاح والتتویج. CDوكذلك 

 الجوائز والھدایا

 تمنح اللجنة المنظمة الجوائز التالیة : -

 لالعبین في كل وزن من أوزان البطولة : -

 یمنح الالعب الفائز بالمركز األول ( میدالیة ذھبیة + شھادة تقدیر )             
 یمنح الالعب الفائز بالمركز الثاني ( میدالیة فضیة + شھادة تقدیر )                
     یمنح الالعب الفائز بالمركز الثالث ( میدالیة فضیة + شھادة تقدیر )             

 مصارعة على حدى : للفرق في كل نوع -

 یمنح الفریق الحاصل على أكبر مجموع من نقاط الترتیب على كأس المركز األول             
 یمنح الفریق الحاصل على المركز الثاني في نقاط الترتیب على كأس المركز الثاني             
 على كأس المركز الثالثیمنح الفریق الحاصل على المركز الثالث في نقاط الترتیب              
 في حالة التساوي في نقاط الترتیب یتم الرجوع لعدد المیدالیات الذھبیة ثم الفضیة ثم البرونزیة             

 م٢٠١٨ أبریل ٢٨یجب أن تصل استمارة المشاركة المبدئیة إلى االتحاد السعودي للمصارعة باألعداد المقترحة قبل تاریخ 
 م٢٠١٨ مایو ٢٨یجب أن تصل استمارة المشاركة النھائیة باألسماء وصور جوازات السفر إلى االتحاد السعودي للمصارعة قبل تاریخ 

 فإن االتحاد السعودي للمصارعة ال یضمن إنھاء إجراءات التأشیراتفي حالة التأخیر في ارسال صور جوازات السفر 
 تم ارسال جوازاتھم عبر البرید االلیكتروني الرسمي لالتحاد ولن یعتد بأي برید إلیكتروني خالف ذلكجمیع أفراد الوفد لكل دولة یجب أن ی

 درجات الحكام
 یسمح لجمیع الدرجات الدولیة بالمشاركة في البطولة

 من الدرجة المحلیة والحصول على الدرجة الدولیة) للترقي ١یعقد على ھامش البطولة دراسات للحكام من الفئة (

 الریاضمدینة  –الدولي  خالدیتم استقبال الوفود بمطار الملك  استقبال الوفود

 الشروط المالیة

في غرف زوجیة أو ثالثیة تشمل اإلقامة واإلعاشة  $) دوالر أمریكي80(تكلفة الفرد الواحد یومیا  -١

 واالنتقال الداخلي من وإلى صاالت التدریب والمباریات وتسدد ھذه الرسوم فور الوصول لكل أفراد الوفد 
  عن المدة كاملة.

 $) دوالر أمریكي120(للغرف المفردة تكون تكلفة الفرد الواحد یومیا  -٢

 



 

 

 

 

 املفتوحة بطولة السعودية الدولية
 سنة ١٥للناشئني (أ) حتت 

 للمصارعة الرومانية واحلرة
 م٢/٧/٢٠١٨ – ٢٨/٦

 اململكة العربية السعودية – الرياض

 )1وصول الحكام المشاركین في دراسات الترقي من الفئة (
Arrival of the referees for the Level (1) promotion course 

 
 Wednesday/  األربعاء

27.06.2018 

 Thursday/  الخمیس Referees course – Level (1) 09.00 – 18.00/  )1الفئة ( –دراسات الحكام 

  Arrival of the delegations/  المشاركةوصوة الفرق   28.06.2018

 Referees course – Level (1) 09.00 – 17.00/  )1الفئة ( –دراسات الحكام 

 Friday/  الجمعة

29.06.2018 

 النھائیة لالعبین (جمیع أوزان المصارعة الرومانیة)تسلیم القوائم  
Final entries – all GR Categories 

Till 12.00 

 Referees Clinic 17.00 – 18.00/  دراسات الحكام 

  سحب القرعة (جمیع أوزان المصارعة الرومانیة) 

Draw all GR Categories 
18.00 – 18.30 

  الوفود والمدربین)االجتماع الفني (رؤساء  

Technical Conference (Team Leaders & Coaches) 
20.00 – 20.30 

  الكشف الطبي والمیزان (جمیع أوزان المصارعة الرومانیة) 

Medical Examination & Weigh-in (all GR Categories) 
08.00 – 08.30 

 Saturday/  السبت

30.06.2018 

  والترضیات (جمیع أوزان المصارعة الرومانیة)األدوار التمھیدیة  

Qualification rounds & repechage matches (all GR Categories) 
10.00 – 15.00 

 تسلیم القوائم النھائیة لالعبین (جمیع أوزان المصارعة الحـــــرة) 
Final entries – all FS Categories 

Till 12.00 

  المصارعة الحـــــرة)سحب القرعة (جمیع أوزان  

Draw all FS Categories 
17.00 – 17.30 

  حفل االفتتاح والمباریات النھائیة (جمیع أوزان المصارعة الرومانیة) 

Opening Ceremony & Final Matches (all GR Categories) 
18.00 – 21.00 

  الكشف الطبي والمیزان (جمیع أوزان المصارعة الحـــــرة) 

Medical Examination & Weigh-in (all FS Categories) 
08.00 – 08.30 

 Sunday/  األحد

01.07.2018 

  األدوار التمھیدیة والترضیات (جمیع أوزان المصارعة الحـــــرة) 

Qualification rounds & repechage matches (all FS Categories) 
10.00 – 15.00 

  (جمیع أوزان المصارعة الحـــــرة)المباریات النھائیة  

Final Matches (all FS Categories) 
18.00 – 21.00 

  Training camp Start/  بدایة المعسكر التدریبي 
 Monday/  األثنین

02.07.2018 

  Training camp End/  نھایة المعسكر التدریبي 
 Thursday/  الخمیس

12.07.2018 



 

 

 

 

 

 
 

 

 املفتوحة بطولة السعودية الدولية
 سنة ١٥للناشئني (أ) حتت 

 للمصارعة الرومانية واحلرة
 م٢/٧/٢٠١٨ – ٢٨/٦

 اململكة العربية السعودية – الرياض

 

 

 استمارة املوافقة املبدئية
 

 

 ___________________________________  :االحتاد الوطني 

 
 

ý : عدد المصارعین __________________ 

 

ý : عدد المدربین  __________________ 

 

ý : عدد الحكام  __________________ 

 

ý : عدد اإلداریین  __________________ 

 

 

ý إجمالي عدد المشاركین  ___________________ 

 
 

 __________________ توقیع رئیس االتحاد :   _______________ التاریخ والمكان :
 
 

 م٢٠١٨ أبریل ٢٨تعبأ ھذه االستمارة وترسل لالتحاد السعودي للمصارعة قبل 
 
 

   م؟ (نعم/ال)٢٠١٨ یولیو ١٢ – ٢** ھل ترغبون في المشاركة في المعسكر التدریبي خالل الفترة من 
 
 



 
 
 

 

 املفتوحة بطولة السعودية الدولية
 سنة ١٥للناشئني (أ) حتت 

 للمصارعة الرومانية واحلرة
 م٢/٧/٢٠١٨ – ٢٨/٦

 اململكة العربية السعودية – الرياض

 
 

 النهائيةاستمارة املوافقة 
 

 ___________________________________   االحتاد الوطني :
 

 ___________________________________   رئيس الوفد :

 
 المصارعة الحرة األوزان المصارعة الرومانیة

  ك ٣٨-٣٤ 

  ك ٤١ 

  ك ٤٤ 

  ك ٤٨ 

  ك ٥٢ 

  ك ٥٧ 

  ك ٦٢ 

  ك ٦٨ 

  ك ٧٥ 

  ك ٨٥ 
 

 _________________   _________________  المدربین :
 _________________   _________________  الحكــــام :
 _________________   _________________  اإلداریین :

 
 _________________________________  تاریخ الوصول / رقم الرحلة / ساعة الوصول :

 _________________________________  تاریخ المغادرة / رقم الرحلة / ساعة المغادرة :
 

 __________________ توقیع رئیس االتحاد :   _______________ التاریخ والمكان :
 

 
 م٢٠١٨ مایو ٢٨تعبأ ھذه االستمارة وترسل لالتحاد السعودي للمصارعة قبل 



List of participants of the Saudi international Open Tournament  

for schoolboys (15 – 17 years old) 

Riyadh, 28/6 – 02/07/2018 

 كشف بیانات المشاركین ببطولة السعودیة الدولیة المفتوحة 
 للناشئین (أ) تحت ١٥ سنة 

 الریاض ٦/٢٨ – ٢٠١٨/٧/٢م
 

 

   Wrestling Federation of_____________________             اد: _____________________ــــــــاسم االتح

 م

No. 

 االسم كامال كما یظھر في جواز السفر
Full Name as written in the passport 

 الصفة
Adj. 

 تاریخ المیالد
Date of Birth 

 رقم جواز السفر

Passport No. 

 تاریخ انتھاء الجواز
Expiry Date 

 الجنسیة
Nationality 

(المدینة) جھة القدوم  

Departure City 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

 


