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   الوطنيةالبطولة إقصائيات

 (المرحلة الرابعة ) كبار وكبيرات

 2017فبراير  24-25-26

  انمغطاة انرٌاضاثبانقاعت

ة مدينة ينـة نـالةة
 

 

 

 

 

 

 عصبت حاوسٍفج- عصبت حادنت-عصبت انىسظ- 

 عصبت دكانت عبدة-             عصبت انشاوٌت وردٌغت
 
 

 العصب المشاركة
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ة
ة
ة

ة2017-02-13: ال باة ـةة
ة الةة

ة اسبدةةرؤسبءة اعصبة اجهودنةو ألنمدن
ة

ة الينودنة تحةاو ءة اجب عنةة

 وبعد،... تحية طيبة 
يتشرف السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو أصالة عن نفسو و نيابة عن 

المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للتايكوندو، أن يتوجو إلى السادة رؤساء العصب 
الجهوية والجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة بدعوتكم للمشاركة في إقصائيات البطولة 

والتي ستجرى أطوارىا بالقاعة المغطاة الرياضات   (المرحلة الثالثة)الوطنية كبار وكبيرات 
 :  والذي سيعرف مشاركة العصب اآلتية 2017فبراير 26-25-24 بمدينة بني مالل  أيام

عصبت -عصبت حاوسٍفج- عصبت حادنت-عصبت انىسظ 

 عصبت دكانت عبدة- انشاوٌت وردٌغت
متمنياتي لكافة المشاركين والمشاركات في ىذا الحدث الرياضي الجهوي الهام 
بتحقيق  النتائج المرجوة السيما وان الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو مافتئت تضع 

 .البرنامج التنافسي وفق توجو يروم للرقي بالمستوى العام لرياضة التايكوندو بالمغرب
   .وفقنا اهلل وإياكم لما فيو الخير و السالم

                                            رئيس الجامعة
 

                                              إدريس الهاللي 
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 "كباروكبريات " معلومات خاصة  بإقصائيات البطولة الوطنية  

 الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو: التنظيم  -  1
   0537670206:   الفاكس 0537670139: اهب ف   
 التاريخ-  2

  مساء18:00 زواال إلى14:30عملية الوزن  إبتداء من الساعة  :  2017 فبراير24الجمعة 
 المباريات التمهيدية و النهائيات  : 2017 فبراير26-25السبت واالحد 

 
 القاعة المغطاة الرياضات : المكان  بني مالل -  3
 :مشاركة الالعبين -  4

 .مغربي الجنسية (ة)يجب أن يكون الالعب-  
 .2016/2017يجب ان تكون الجمعية منخرطة برسم الموسم الرياضي    - 
على الجواز الرياضي للجامعة والتأمين والرخصة الجامعية للموسم الرياضي  (ة)أن يتوفر الالعب  - 

 .مع اإلدالء بهما أثناء عملية الوزن والمباراة  2017/ 2016الجديد 
حاصل على الحزام األحمر أو الحزام األسود مع اإلدالء بنسخة من  (ة)يجب أن يكون الالعب   - 

  (الزامية )شهادة الحزام  المحصل عليو 
  .(الزامية). أثناء عملية الـوزن ضروري ومؤكدالرخصة الجامعية  (و)ببطاقة التعريف الوطنية اإلدالء    -

 درىم للمشارك الثاني تؤدى اثناء عملية 150درىم لكل مشارك و100: رسوم المشاركة  -   
 .بالقاعة المغطاة المغرب العربي بوجدة ويسلم وصل أداء بالمقابل 2017فبراير   24الوزن يوم 

 B.M.C.E أو  يتم وضع واجباتها في الحساب البنكي للجامعة البنك المغربي للتجارة الخارجية 
 :رقم 

8100014210000489869 

 "الحيق للجمعية أن تشارك بأكثر من العبني يف الوزن " 

  فما حتت1997-1998-1999 -2000أن يكون الالعب او الالعبة من واليد سنة ........ 

 كل إخالل هبذه  (إخل ....توقيت االجتماعات، املباريات ) االحرتام التام لربنامج البطولة،   إلزامية
 .املواعيد يتحمل املعين باألمر تبعات إقصائو
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  ال يقبل أي تسجيل ألي العب أو العبة خارج اآلجال المخصصة للتسجيل بالبوابة
 ( 18:00) على السادسة ليال 2017 فبراير 22اإللكترونية والمحدد في يوم االربعاء  

  إثارة ما من شأنو اإلخالل بالسري العام للبطولة، يعرض صاحبو إىل العقوبات اجلاري هبا العمل طبقا
 .للمقتضيات القانونية

 كلغ42كلغ على وزن 46 املشاركة يف وزن أقل من  الالعبة الجيب أن يقل وزن 

  كلغ50كلغ على وزن 54 املشارك يف وزن أقل منالالعبالجيب أن يقل وزن 

   كل تحايل أو غش في عملية الوزن أو  الوثائق اإلدارية الخاصة بالمشارك أو المشارك،  سيتم
 .باألمر والجمعية على السواء (ة)اتخاذ اإلجراءات التأديبية في حق المعني

  ويف حالة عدم ضبط الوزن للمرة الثانية سيتم اإلقصاء مباشرة مرتينلكل مشارك احلق يف عملية الوزن 
 .إذا كان الوزن املوايل سيشارك فيو العبني من نفس اجلمعية

 الحيق للجمعية تسجيل العب يف وزنني خمتلفني. 

 ال حيق للجمعية إعارة العبيها جلمعية أخرى. 

 فيو، من أجل تغيري   الذي سجلضبط الوزن مل يتمكن من تبارين أو املتبارياتيف حالة أن أحد امل
 . يسلم مقابلها وصل األداء (مخسون درمها)الوزن جيب أداء 

 الحيق للمدربني مرافقة العبيهم داخل املكان املخصص لعملية الوزن. 

  تأمني رياضي 80بالنسبة للجمعيات اليت تتوفر على   AL برسم املوسم  رخصة جامعية جديدة 80و
 تعفى من رسوم املشاركة، حيث ستتوصل ىذه 2017 فرباير01قبل تاريخ  2016/2017الرياضي 

 .اجلمعيات بوصل من إدارة اجلامعة يثبت ذلك

 .2017  فبراير22إدارة الجامعة لن تقبل أي طلب تأمين خاص بهذه المرحلة اإلقصائية، ابتداء من األربعاء - 

 : للجامعة الملكية المغربية للتايكوندوإلزامية تسجيل  الالعبين عبر الموقع اإللكتروني

http://www.frmtkd.wordpress.com 
 ليال (18:00) على الساعة السادسة ليال 2017 فبراير 22يوم االربعاء  

 الوطنية  للتايكوندو المرحلة الثالثة   إقصائيات  البطولةبرنامج
 2017 فبراير26-25-24- القاعة المغطاة الرياضات " -   كبار و كبيرات" 

 

http://www.frmtkd.wordpress.com/
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 .ستجرى ىذه البطولة باألوزان العادية المبينة أسفلو- 4
 

 انٍىو وانخارٌخ انخىقٍج انىشاط انمكان

 

انقاعت انمغطاة 

 انرٌاضاث

 بىً مالل

 

 

 

 حسجٍم انمشاركٍه  حأكٍد

:               عمهٍت أخد وزن انمخبارٌه وانمخبارٌاث

 كهغ73 /57 /46/53أقم مه:إواد

 كهغ87 /74 /63 /54أقم مه :ذكىر

 زواال 14:30مه 

انجمعت   مساءا18:00إنى 

 2017فبراٌر24
االجخماع انفىً وانقرعت -

حضىر رئٍس أو مدرب انجمعٍت انمشاركت -

   (ضروري ومؤكد)

 إنى  18:00مه 

 مساءا20:00

انقاعت انمغطاة 

 انرٌاضاث

 بىً مالل

 

  صباحا08:00انساعت  حضىر انمشاركٍه وانمشاركاث 

 

انسبج 

 2017فبراٌر25

  صباحا09:00مه  انمبارٌاث انخمهٍدٌت

  مساء18:30إنى 

عمهٍت أخد وزن انمخبارٌه وانمخبارٌاث 

 كهغ73أكثرمه /كهغ 49/62/67أقم مه:إواد
 كهغ87أكثرمه /كهغ 58/68/80أقم مه :ذكىر

 صباحا10:30مه 

  زواال12:30إنى

 مبارٌاث انىهائٍاث وانخخىٌجال

 

 18:30مه مساء 

  نٍال21:00إنى 

انقاعت انمغطاة 

 انرٌاضاث

 بىً مالل

 

   صباحا08:00انساعت  حضىر انمشاركٍه وانمشاركاث

 األحد

 2017فبراٌر26

 انمبارٌاث انخمهٍدٌت
  صباحا09:00مه 

  مساء18:30إنى 

مبارٌاث انىهائٍاث وانخخىٌج ال
 18:30مه مساء 

  نٍال21:00إنى 
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 (البذلة و األوقية  ) 

 .تجرى البطولة حسب قوانين اإلتحاد الدولي للتايكوندو الجديدة  -

  والحذاء الرياضي؛يرتدي المدرب البذلة الرياضية -

 .يرتدي الالعب بذلة التايكوندو واألوقية المعتمدة لدى االتحاد الدولي للتايكوندو -
 . تحمل شارة إشهارية أو بلون مغاير (dobok)اليجوز ألي العب ارتداء بذلة رياضية  -

وواقي الساعد وواقي تحت -واقي الساقمثل )األوقية اإلجبارية ذات االستعمال الشخصي  -
  .المعتمدة من االتحاد الدولي (الحزام وواقي اليد وواقي األسنان الشفاف والقفازات

 (.socks)يجب على كل متبار أن يتوفر على الجوارب الخاصة بالجهاز اإللكتروني؛  -

 
 
 
 

   :(الجوائز  )-6
ميدالية   والمركز الثاني على وشهادة الترتيب على ميدالية ذىبيةاألول الفائز بالمركز الالعبيحصل  * 

 . وشهادة الترتيب والثالث مكرر على الميدالية البرونزيةالثالث وشهادة الترتيب والمركزفضية 
 . الفائزين ارتداء البدل الرياضية البيضاء الخاصة برياضة التايكوندو أثناء التتويجنيجب على الالعبي* 
 :  الترتيب كالتالييتم تسليم كؤوس* 

 (ترتيب خاص بفئة الذكور).  يحتسب الترتيب من الرتبة االولى إلى الرتبة الثالثة حسب الميداليات
 .(ترتيب خاص بفئة االناث)

 
 
 
 
 

 

واقً انرأس .  حىفر انجامعت األوقٍت اإلنكخرووٍت، واقً انصدر

 نهمخىافسٍه 

 :و للمزيد من المعلومات المرجو ربط اإلتصال بالجـــــــامعة عبر االرقام األتية 
 05.37.67.02.06:ةةةةةة افنبكسةة        05.37.67.01.39:      الهاتف

 06.61.06.34.23:          السيد الكـــاتب العام  محمد الداودي 
 06.66.86.04.43:                 نائب الكاتب العام المصطفى عيشوش 
 06.61.06.35.71                 :السيد مدير البطوالت حسن سماعلي  

 06.78.40.91.43:              السيد رئيس لجنة التحكيم يوسف بنعلي 
ة: الوقعة إلاكتلونـة اخبصة تسجيلة الشبركينة ـة ابطوان
http://www.frmtkd.wordpress.com 

 

http://www.frmtkd.wordpress.com/
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 األوزان انمعخمدة فً انبطىنت

 

 أوزان اإلناث أوزان الذكور

 كلغ46وزن تحت   كلغ54وزن تحت 
 كلغ49وزن تحت  كلغ58وزن تحت 
 كلغ53وزن تحت  كلغ63وزن تحت 
 كلغ57وزن تحت كلغ68وزن تحت 
 كلغ62وزن تحت كلغ74وزن تحت 
 كلغ67وزن تحت كلغ80وزن تحت 
 كلغ73وزن تحت  كلغ87وزن تحت 
 كلغ73وزن فوق كلغ87وزن فوق 

 

 مختلف األوقية المطلوبة للمشارك 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


