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 انفزدٌح انثطٕنح انٕطٍُح

 نهفرٍاٌ ٔانفرٍاخ 
 2017ياي  18-19-20-21

 

 

تانقاػح انًغطاج  تانًزكة انزٌاضً األيٍز يٕالي ػثذ هللا 

 انزتاط
 

 

 334ب ,انزتاط ص– شارع إتٍ طٍُا يقز انجايؼاخ : انؼُٕاٌ 

 

 

 

 

 

:   ٔ اإلدارٌح أطفهّانرقٍُحنهًشٌــــــــــــــــــــــــــذ يٍ انًؼهٕياخ ٌزجى اإلذصال األطز 

    05.37.67.02.06:              انفاكض  05.37.67.01.39:      انٓاذف

                          :                           انًٕقغ اإلنكرزًَٔ انخاص ترظجٍم انًشاركٍٍ فً انثطٕنح

www.frmtkd.worpdress.com          

:  ٔ نهًشٌذ يٍ انًؼهٕياخ انًزجٕ رتظ اإلذصال تأػضاء انهجُح انظاْزج ػهى ذُظٍى ْذِ انثطٕنح 

  06.66.86.04.43:   يصطفى ػٍشٕعانكـــاذة انؼاو  َائة انظٍذ 

 06.61.75.76.93:  انظٍذ يذٌز انثطٕالخ انٕطٍُح حظٍ طًاػهً  

 

 

 

 

   

http://www.frmtkd.worpdress.com/
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  إل  

 اإسادة رؤساء األندية واإجمعيات
 اإممنضية  تح إضاء اإجااعة  

 وبعد،...   تحية طيبة 
يتشرف السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو باسمو الخاص وباسم 

المكتب المديري للجامعة ،أن يتوجو إلى جميع السادة رؤساء العصب والجمعيات المنضوية 
تحت لواء الجامعة بالدعوة للمشاركة في أطوار البطولة الوطنية الخاصة بفئة الفتيان والفتيات 

 بالقاعة المغطاة التابعة للمركب 2017ماي  21-20-19والتي من المقرر إجراؤىا أيام 
 .الرياضي األمير موالي عبد اهلل بالرباط

أن تنظيم ىذه البطولة يأتي في إطار اإلعداد للمشاركة في بطولة العالم تجدر اإلشارة 
 2017الخاصة بهذه الفئة والتي ستجرى في شرم الشيخ بمصرخالل شهر غشت 

لذا أىيب بجميع السادة المدربين الحرص على احترام اإلجراءات التقنية واإلدارية 
الواردة في ىذه المراسلة وذلك بغية االستمرار في المحافظة على المستوى العام التنظيمي 

 .والتقني الذي ميز جل التظاىرات التنافسية المنظمة من طرف الجامعة 

 واهلل ولي التوفيق
  

 إدريس الهاللي    
                                  رئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو
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 الوطنية الفردية  للتايكوندو   البطولةبرنامج
 2017 ماي 21-20-19 -18"فتيان وفتيات" 

 انٍٕو ٔانرارٌخ انرٕقٍد انُشاط انًكاٌ

 

انقاػح انًغطاج 

انًزكة 

انزٌاضً 

يٕالي ػثذ هللا 

 انزتاط

 

 

 ذظجٍم انًشاركٍٍ  ذأكٍذ

: ػًهٍح أخذ ٔسٌ انًرثارٌٍ ٔانًرثارٌاخ

 .كهغ59+كهغ33-كهغ29-: إَاز

  .كهغ65+كهغ 49-كهغ37: -ذكور

 إنى سٔاال 15:30يٍ 

  يظاءا18:00
 انخًٍض

 2017ياي18

االجرًاع انفًُ ٔانقزػح  -

حضٕر رئٍض أٔ يذرب انجًؼٍح  -

   (ضزٔري ٔيؤكذ)انًشاركح 

 20:00 إنى 18:00يٍ 

 يظاءا

 

انقاػح انًغطاج 

انًزكة 

انزٌاضً 

يٕالي ػثذ هللا 

 انزتاط

 

 

 

 

 

 

 

  صثاحا08:00انظاػح  حضٕر انًشاركٍٍ ٔانًشاركاخ 

 

 انجًؼح

 2017ياي91

 انًثارٌاخ انرًٍٓذٌح
 18:30 إنى 09:00يٍ 

 سٔاال

 ػًهٍح أخذ ٔسٌ انًرثارٌٍ ٔانًرثارٌاخ 

 . كهغ59- كهغ55-كهغ41-كهغ37-: إَاز

      . كهغ65- كهغ61-كهغ45-كهغ41: -ذكور

 12:30– إنى10:30يٍ 

 ظٓزا

 يثارٌاخ انُٓائٍاخ ٔانررٌٕجال
–إنى18:30يٍ

 يظاءا21:00

 

انقاػح انًغطاج 

انًزكة 

انزٌاضً 

يٕالي ػثذ هللا 

 انزتاط

  صثاحا08:00انظاػح  حضٕر انًشاركٍٍ ٔانًشاركاخ

 

 انظثد

 2017ياي20

 انًثارٌاخ انرًٍٓذٌح
 18:30 إنى 09:00يٍ 

 يظاء

ػًهٍح أخذ ٔسٌ انًرثارٌٍ ٔانًرثارٌاخ 

 . كهغ51-كهغ47-كهغ44-: إَاز

      . كهغ33-كهغ53-كهغ57: -ذكور

 12:30– إنى10:30يٍ 

 ظٓزا

 يثارٌاخ انُٓائٍاخ ٔانررٌٕجال
–إنى18:30يٍ

 يظاءا21:00
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انقاػح انًغطاج 

انًزكة 

انزٌاضً 

يٕالي ػثذ هللا 

 انزتاط

  صثاحا8.00  حضٕر انًشاركٍٍ ٔانًشاركاخ

 

 األحذ

 2017ياي21

 

  يظاء18.30 –  صثاحا09.00 انًثارٌاخ انرًٍٓذٌح

يثارٌاخ انُٓائٍاخ ٔانررٌٕج ال  يظاءا21:30–إنى18:30يٍ

 
 :مالحظة ىامة جدا

 "اليحق للجمعية أن تشارك بأكثر من العب في الوزن " 

 االحرتام التام لربنامج البطولة، توقيت االجتماعات، توقيت   إلزامية 
 .(وكل إخالل هبذه املواعيد يتحمل املعين باألمر تبعات إقصائو)إخل .....املباريات

  إثارة ما من شأنو اإلخالل بالسري العام للبطولة، يعرض صاحبو إىل التنفيذ الفوري
 .يف حقو طبقا للمقتضيات القانونية يف ىذا الشأن

  كلغ26كلغ على 29- الجيب أن يقل وزن الالعبة املشاركة يف الوزن األول 

  كلغ30كلغ على 33-الجيب أن يقل وزن الالعب املشارك يف الوزن األول 

 للمشارك احلق يف عملية الوزن مرتني فقط وان يكون وزنو مضبوطا بدون زيادة. 

 الحيق للجمعية تسجيل العب يف وزنني خمتلفني. 

 ال حيق للجمعية إعارة العبيها جلمعية أخرى. 

 فيو،   الذي سجلضبط الوزن مل يتمكن من تبارين أو املتبارياتيف حالة أن أحد امل
 . درمها (50)من أجل تغيري الوزن جيب أداء مخسون 

 الحيق للمدربني مرافقة العبيهم داخل املكان املخصص لعملية الوزن. 
 

 



5 

 

 

 مختلف األوقية المطلوبة للمشارك 
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 معلومات ىامة خاصة بالبطولة الوطنية الفردية 
 "فتيان وفتيات" 

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

قاعة المركب الرياضي االمير  بعد الزوال 15:30عملية الوزن  إبتداء من الساعة  :  2017 ماي18الخميس
 .بالرباطموالي عبداهلل 

 المباريات التمهيدية و النهائيات  : 2017 ماي 21-20-19السبت واالحد -الجمعة 
 (قاعة المركب الرياضي الرباط  )
 القاعة المغطاة المركب الرياضي األمير موالي عبد اهلل بالرباط: المكان   -  3
 :مشاركة الالعبين -  4

 .مغربي الجنسية (ة)يجب أن يكون الالعب   -  
 .2016/2017 منخرطة برسم الموسم الرياضي كيجب ان تكون الجمعية التي ينتمي إليها المشار   - 
  2016/2017الجواز الرياضي للجامعة والتأمين والرخصة الجامعية للموسم الرياضي الجديد   - 

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

8100014210000489869 

  .2016/2017لن تشارك اي جمعية لم تقم بتجديد انخراطها للموسم الرياضي الجديد   - 
 .حاصل على الحزام األحمر فما فوق (ة)يجب أن يكون الالعب  - 
  (الزامية )اإلدالء بنسخة من شهادة الحزام سواء كان حزام احمر او حزام اسود مختلف الدرجات   -
 . 2005-2004-2003ان يكون المشارك من مواليد   -

بالقاعة  2017 ياي18درىم لكل مشارك تؤدى اثناء عملية الوزن يوم 100: رسوم المشاركة-   
 .المغطاة المركب الرياضي األمير موالي عبد اهلل بالرباط ويسلم وصل أداء بالمقابل

برسم الموسم  رخصة جامعية جديدة 80 تأمين رياضي و80بالنسبة للجمعيات التي تتوفر على _
  تعفى من رسوم المشاركة 2017 ماي 03قبل تاريخ  2016/2017الرياضي 
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 (البذلة و األوقية  ) 

 .تجرى البطولة حسب قوانين اإلتحاد الدولي للتايكوندو  -

  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)
 
 
 
 
 

ٔاقً انزأص .  ذٕفز انجايؼح األٔقٍح اإلنكرزٍَٔح، ٔاقً انصذر

 نهًرُافظٍٍ 
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 األٔساٌ انًؼرًذج فً انثطٕنح

 أوزان اإلناث أوزان الذكور

 كلغ29وزن تحت   كلغ33وزن تحت 
 كلغ33وزن تحت  كلغ37وزن تحت 
 كلغ37وزن تحت  كلغ41وزن تحت 
 كلغ41وزن تحت  كلغ45وزن تحت 
 كلغ44وزن تحت   كلغ49وزن تحت 
 كلغ47وزن تحت   كلغ53وزن تحت 
 كلغ51وزن تحت   كلغ57وزن تحت 
 كلغ55وزن تحت   كلغ61وزن تحت 
 كلغ59وزن تحت   كلغ65وزن تحت 
 كلغ59وزن فوق  كلغ65وزن فوق 

 

 : للجامعة الملكية المغربية للتايكوندوإلزامية تسجيل  الالعبين عبر الموقع اإللكتروني

 

http://www.frmtkd.wordpress.com    
 

 .مساءا18:00 على الساعة2017 ماي 15: أجل أقصاه يوم الثالثاءيف- 

http://www.frmtkd.wordpress.com/

