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 الوطنيةالبطولة الوطنية  إقصائيات

 للشبان والشابات 

 7201أكتوبر 27-28-29

 المرحلة األولى
  العصب المشاركة:

 

 

 

 

   بالقاعة المغطاة
 
 

 

 بمدينة العيون   
 

 و اإلدارية أسفـله:   التقنيةللمزيــــــــــــــــــــــــــد من المعلومات يرجى اإلتصال األطر  
    06.205.37.67.0الفـاكس  :              39.01.67.37.05      :الهاتف

                            www.frmtkd.worpdress.com                           :الموقع اإللكتروني الخاص بتسجيل المشاركين في البطولة
        

 و للمزيد من المعلومات المرجو ربط اإلتصال بأعضاء اللجنة الساهرة على تنظيم هذه البطولة : 
  06.62.68.35.78                   محمد الداودي :     السيد الكـــاتب العام 

 93.76.75.06.61                    :   حسن سماعلي مدير البطوالت الوطنية السيد 
  06.66.10.32.94                         يوسف بنعلي :    السيد رئيس لجنة التحكيم 

  06.61.32.20.68السيد محمد مولود الكيرع ) رئيس عصبة الصحراء للتايكوندو( :   
 

 . ع الصحراء+ع سوس +ع درعة
 

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


2 

 

 
 
 
 

 
 إلى  

 السادة رؤساء األندية والجمعيات
 المنضوية تحت لواء الجامعة  

 ،تحية طيبة ... وبعد
عن نفسه و نيابة عن  أصالةالمغربية للتايكوندو  الملكيةيتشرف السيد رئيس الجامعة 

ن يتوجه إلى السادة رؤساء العصب ، أالمغربية للتايكوندوية كللجامعة المل ألمديريالمكتب 
البطولة الوطنية إقصائيات والجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة بالدعوة للمشاركة في 

المغطاة بالقاعة  2017أكتوبر 29-28-27 أياموذلك المرحلة األولى  للشبان والشابات
 للعصب المشاركة في هذه المرحلة وهي : حسب البرنامج المبين أسفلهبمدينة العيون 

 درعة. +عصبةسوس+عصبة الصحراءعصبة 
 الهامالجهوي متمنياتي لكافة المشاركين والمشاركات في هذا الحدث الرياضي 

مافتئت تضع  المغربية للتايكوندوالنتائج المرجوة السيما وان الجامعة الملكية  بتحقيق 
 الرقي بالمستوى العام لرياضة التايكوندو بالمغرب. يسايرالبرامج التنافسية وفق توجه 

   اهلل وإياكم لما فيه الخير و السالم. وفقنا
 إدريس الهاللي    

 للتايكوندو الجامعة الملكية المغربيةرئيس                                  
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 للتايكوندو  لوطنية ا البطولةإقصائيات  برنامج
 2017أكتوبر 29-28-27"شبان وشابات" 

 اليوم والتاريخ التوقيت النشاط المكان

 

 القاعة المغطاة 

 

 

 تسجيل المشاركين  تأكيد

أخد وزن المتبارين والمتباريات: عملية 

 كلغ 68 -/59 -/52-/ 46-/42 -إناث:

 كلغ 78-/68-/ 59/ 51-/ 45-ذكور:

 18:30إلى  زواال 15:30من 

 مساءا
الجمعة 

 2017أكتوبر27

 االجتماع الفني والقرعة -

الجمعية حضور رئيس أو مدرب  -

 المشاركة )ضروري ومؤكد(  

 20:00إلى  19:00 من

 مساءا

 القاعة المغطاة 

 

 

 صباحا 08:00الساعة  حضور المشاركين والمشاركات 

 

السبت 

 2017أكتوبر28

 زواال 18:30إلى  09:00من  المباريات التمهيدية

أخد وزن المتبارين والمتباريات عملية 

 كلغ 68 +/63 -/55-/ 49-/44 -إناث:

 كلغ 78+/73-/ 63/ 55-/ 48-ذكور:

 12:30–إلى 10:30من 

 ظهرا

 مساءا21:00–إلى18:30من مباريات النهائيات والتتويجال

 

 القاعة المغطاة 

 

 

 صباحا 08:00الساعة  حضور المشاركين والمشاركات
 

 األحد

 2017أكتوبر29

 المباريات التمهيدية
 18:30إلى  09:00من 

 مساء

 مساءا21:30–إلى18:30من مباريات النهائيات والتتويجال
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 مالحظة هامة جدا:
 ". لكل جمعية الحق في المشاركة بالعب واحد فقط في كل وزن  

 توقيت االجتماعاتالتام لربنامج البطولة، توقيت  االحرتام   إلزامية ،
 .(باألمر تبعات إقصائهاملباريات.....إخل )وكل إخالل هبذه املواعيد يتحمل املعين 

 يعرض صاحبه إىل التنفيذ الفوري نه اإلخالل بالسري العام للبطولةمن شأ إثارة ما ،
 يف هذا الشأن.يف حقه طبقا للمقتضيات القانونية 

   كلغ38على كلغ 42-الجيب أن يقل وزن الالعبة املشاركة يف الوزن األول 

 كلغ40كلغ على 45-أن يقل وزن الالعب املشارك يف الوزن األول  الجيب 

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

 عية تسجيل العب يف وزنني خمتلفني.الحيق للجم 

 .ال حيق للجمعية إعارة العبيها جلمعية أخرى 

 فيه،  الذي سجل ضبط الوزنمل يتمكن من  تبارين أو املتبارياتامل يف حالة أن أحد
  .( درمها50من أجل تغيري الوزن جيب أداء مخسون )

 .الحيق للمدربني مرافقة العبيهم داخل املكان املخصص لعملية الوزن 

 مختلف األوقية المطلوبة للمشارك 
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  لوطنية البطولة ابإقصائيات معلومات هامة خاصة 
 "لعيوناالمرحلة األولى شبان وشابات " 

 الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو:   لتنظيما  -1
   0537670206الفاكس :   0537670139الهاتف:   

 التاريخ  -2
 .بمدينة العيون  بعد الزوال بالقاعة المغطاة 3015:إبتداء من الساعة  عملية الوزن   : 7201أكتوبر 27الجمعة 

 و النهائيات  ت التمهيدية: المباريا 7201أكتوبر 29-28 السبت واالحد
 (بمدينة العيونالقاعة المغطاة )

 بمجينة العيون القاعة المغطاة :    المكان  -3
 .أسفلهة نالمبيالعادية  باألوزانستجرى هذه البطولة  -4
 مشاركة الالعبين :  -5
  .مغربي الجنسية )ة(أن يكون الالعب يجب -   

 .2003-2002-2001أن يكون الالعب)ة(من مواليد  يجب -  
 .ضروري ومؤكد 2017/2018اإلدالء بالرخصة الجامعية لموسم  -  

  .إلزامية ومؤكدة 2017/2018الرخصة الجامعية لموسم        
 .2017/2018منخرطة برسم الموسم الرياضي  كتكون الجمعية التي ينتمي إليها المشار  أنيجب  -   
  2017/2018للموسم الرياضي الجديد التأمين والرخصة الجامعية الجواز الرياضي للجامعة و  -  

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

8100014210000489869 

  .2017/2018جمعية لم تقم بتجديد انخراطها للموسم الرياضي الجديد  أيلن تشارك  -  
شهادة الحزام بنسخة من  اإلدالء-فوق. فما األحمريجب أن يكون الالعب)ة( حاصل على الحزام  -   

  .) الزامية(احمر او حزام اسود مختلف الدرجات سواء كان حزام 
 2017 أكتوبر 27يوم عملية الوزن  أثناءتؤدى  درهم لكل مشارك100 المشاركة:رسوم  -    

 .ويسلم وصل أداء بالمقابلبمدينة  العيون بالقاعة المغطاة 
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 ) البذلة و األوقية ( 

 .تجرى البطولة حسب قوانين اإلتحاد الدولي للتايكوندو  -

 الحذاء الرياضي؛و  الرياضية البذلةيرتدي المدرب  -

 .للتايكوندو الدوليالمعتمدة لدى االتحاد  واألوقية لتايكوندوا بذلةيرتدي الالعب  -
 . أو بلون مغاير ة( تحمل شارة إشهاريdobokاليجوز ألي العب ارتداء بذلة رياضية ) -

وواقي الساعد وواقي تحت -ساقواقي المثل ذات االستعمال الشخصي ) اإلجباريةاألوقية  -
  الدولي.( المعتمدة من االتحاد والقفازات الشفاف سنانواقي األالحزام وواقي اليد و 

       (socksن يتوفر على الجوارب الخاصة بالجهاز اإللكتروني؛ )يجب على كل متبار أ -

                              G1        أو         G2  

 
 

   (:) الجوائز -6
ميدالية  والمركز الثاني على الترتيب شهادةو  على ميدالية ذهبية األولالفائز بالمركز  العباليحصل *  

 .الترتيب شهادةو  والثالث مكرر على الميدالية البرونزية الثالث والمركز الترتيب شهادةو فضية 
 أثناء التتويج.البدل الرياضية البيضاء الخاصة برياضة التايكوندو  الفائزين ارتداء ن* يجب على الالعبي

  كالتالي:الترتيب   يتم تسليم كؤوس* 
حسب الميداليات. )ترتيب خاص بفئة الذكور( الثالثة يحتسب الترتيب من الرتبة االولى إلى الرتبة  

 )ترتيب خاص بفئة االناث(.
 
 
 
 
 
 
 

 الرأس، واقي الصدر.  واقي توفر الجامعة األوقية اإللكترونية

  للمتنافسين



7 

 

 
 األوزان المعتمدة في البطولة

 أوزان اإلناث الذكور أوزان

 كلغ42 من  أقلوزن  كلغ  45 من  أقلوزن 
 كلغ44 أقل من وزن  كلغ48 من  أقلوزن 
 كلغ46 أقل من وزن  كلغ51 من  أقلوزن 
 كلغ49 أقل من وزن  كلغ55 من  أقلوزن 
 كلغ52 أقل من وزن  كلغ59 من  أقلوزن 
 كلغ55 أقل من وزن  كلغ63 من  أقلوزن 
 كلغ59 أقل من وزن  كلغ68 من  أقلوزن 
 كلغ63 أقل من وزن  كلغ73 من  أقلوزن 
 كلغ68 أقل من وزن  كلغ78 من  أقلوزن 
 كلغ68 اكثر وزن  كلغ78 اكثر من وزن 

 

 :للجامعة الملكية المغربية للتايكوندو الالعبين عبر الموقع اإللكترونيإلزامية تسجيل  

 

http://www.frmtkd.wordpress.com    
 

 .مساءا6:00على الساعة 2017 -أكتوبر-  24 :الثالثاء يومأجل أقصاه  يف -

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

