
1 

 

  
 
 

 الوطنيةالبطولة الوطنية نهاية 

 وكاس سفير كوريا  للشبان والشابات 

 7201دجنبر 08-09-10

 الق اعة المغطاة بمدينة الراشدية
 

 :بللمزي                          د من المعلومات يرجى اإلتصال  
 06.205.37.67.0الف اكس  :              39.01.67.37.05      :الهاتف

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

 
 وعصبة تافياللت؛ الملكية المغربية للتايكوندوالجامعة :  لتنظيما

 0537670206الفاكس :   0537670139الهاتف:
 

بعد الزوال  الثالثة 15.00إبتداء من الساعة  عملية الوزن   : 2017دجنبر 08الجمعة  :التاريخ
 .الراشدية بالقاعة المغطاة

 و النهائيات ت التمهيدية: المباريا 2017دجنبر 10-09 السبت واالحد
 (الراشديةالقاعة المغطاة )

 
 
 
 
 
 

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

 والجمعياتلعصب  االسادة رؤساء  
 المنضوية تحت لواء الجامعة  

أن يتوجه إلى جميع السادة ، وللتايكونديتشرف السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية 
رؤساء العصب والجمعيات المؤهلة والمنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية 

لمشاركة في نهاية البطولة ل المؤهلين عن المراحل االقصائية االربعة للتايكوندو بالدعوة إلى
 10-9-8الوطنية للشبان والشابات وكأس سفير كوريا المزمع تنظيمها بمدينة الراشدية أيام 

هذا العرس الرياضي الكبير كما يغتنمها فرصة متمنيا للجميع التوفيق في  2017دجنبر 
ليتوجه بالشكر واالمتنان إلى كافة السادة رؤساء ومكاتب العصب وكذا السادة المدربون 

 والحكام الذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح المراحل  االقصائية االربعة السابقة،
هذه التظاهرة الوطنية الهامة بمدينة الراشدية يأتي انسجاما مع تجدر اإلشارة أن تنظيم 

توجه الجامعة الرامي إلى إشراك جميع المدن المغربية من أقصى الشمال إلى اقصى الجنوب 
 مختلف االنشطة الوطنية للجامعة  احتضانومن شرق المغرب إلى غربه  في 

   خير لهذه الرياضة    الوفقنا اهلل وإياكم لما فيه 
 إدريس الهاللي    

 للتايكوندو الجامعة الملكية المغربيةرئيس                                  
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 وكاس سفير كورياللتايكوندو  لوطنية ا البطولة نهاية برنامج
 2017دجنبر 10-09-08"شبان وشابات" 

 اليوم والتاريخ التوقيت النشاط المكان

القاعة المغطاة 

 الراشدية

 

 تسجيل المشاركين  تأكيد

أخد وزن المتبارين والمتباريات: عملية 

 كلغ 68 -/59 -/52-/ 46-/42 -إناث:

 كلغ 78-/68-/ 59/ 51-/ 45-ذكور:

 18:00إلى  زواال 15:00من 

 مساء

الجمعة 

 االجتماع الفني  2017دجنبر08

الجمعية حضور رئيس أو مدرب 

 المشاركة )ضروري ومؤكد(  
 20:00إلى  19:00 من

 مساء
النظام  مشروعحول دراسة لقاء 

 االساسي للعصب الجهوية

القاعة المغطاة 

 الراشدية

 

 صباحا 08:00الساعة  حضور المشاركين والمشاركات 

 

السبت 

 2017دجنبر09

  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 10:30 من

 ظهرا

 مساء21:00–إلى18:30من مباريات النهائيات والتتويجال

 

القاعة المغطاة 

 الراشدية

 صباحا 08:00الساعة  حضور المشاركين والمشاركات

 األحد

 2017دجنبر10

 المباريات التمهيدية
 18:30إلى  09:00من 

 مساء

 مساء21:30–إلى18:30من مباريات النهائيات والتتويجال
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 هامة جدا: اتمالحظ
 

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

 يعرض صاحبه إىل التنفيذ الفوري نه اإلخالل بالسري العام للبطولةمن شأ إثارة ما ،
الداخلي النظام  –)النظام االساسي للجامعة يف حقه طبقا للمقتضيات القانونية 

 .للجامعة(

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

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

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

 فيه،  الذي سجل ضبط الوزنمل يتمكن من  تبارين أو املتبارياتامل يف حالة أن أحد
 سيقصى من املنافسة.

 .الحيق للمدربني مرافقة العبيهم داخل املكان املخصص لعملية الوزن 

  باجملـــــان.املشاركة 

  بالرتبة االوىل ذكور واناث نالفائزياىل لقب كاس سفري كوريا ، مينح بالنسبة  
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 مختلف األوقية المطلوبة للمشارك 
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 خاصة بالبطولة  تقنيةتوضيحات 
 ) البذلة و األوقية (

 .الدولي للتايكوندو االتحادتجرى البطولة حسب قوانين   -

 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
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 األوزان المعتمدة في البطولة
 أوزان اإلناث الذكور أوزان

 كلغ42وزن تحت  كلغ  45وزن تحت 
 كلغ44وزن تحت  كلغ48وزن تحت 
 كلغ46وزن تحت  كلغ51وزن تحت 

 كلغ49 تحتوزن  كلغ55تحت وزن 
 كلغ52 وزن تحت كلغ59وزن تحت 
 كلغ55 وزن تحت كلغ63وزن تحت 
 كلغ59وزن تحت  كلغ68وزن تحت 

 كلغ63 وزن فوق كلغ73تحت وزن 
 كلغ68وزن تحت  كلغ78وزن تحت 
 كلغ68وزن فوق  كلغ78وزن فوق 

 
 

عبر الموقع المشار إليه في الالئحة رفقته و  المؤهلين الالعبينإلزامية تسجيل  
 :للجامعة الملكية المغربية للتايكوندو اإللكتروني

 

http://www.frmtkd.wordpress.com    
 .زواال12:00على الساعة 2017 -دجنبر- 07:ءاألربعا يومأجل أقصاه  يف -

 :مالحظة هامة جدا
   أحد المؤهلين أو المؤهالت ىعل رعذتا ذفي حالة ما إ

بإدارة الجامعة  ه النهاية المرجو االتصالذالمشاركة في ه
 05.37.67.01.39للتايكوندو : 

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

