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 2018 ٌناٌر 21-20-19   كبار وكبٌرات المرحلة األولىاقصائٌات البطولة الوطنٌة

 
 

 

القنٌطرة 
 

 
 2018 ٌناٌر 28-27-26 كبار وكبٌرات المرحلة الثانٌة اقصائٌات البطولة الوطنٌة

 

 

 اسفً
 

 
 2018 فبراٌر 04-03-02 كبار وكبٌرات المرحلة الثالثة اقصائٌات البطولة الوطنٌة

 

 وجدة
 

 2018 فبراٌر 11-10-09 كبار وكبٌرات المرحلة الرابعة  اقصائٌات البطولة الوطنٌة
 

 أكادٌر
 

http://www.frmtkd.worpdress.com/
http://www.frmtkd.worpdress.com/
mailto:fedrmtkd@gmail.com
mailto:fedrmtkd@gmail.com
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  لى  

 السادة رؤساء األندية والجمعيات
 المينوية تتح لواء الجامعة  

 وبعد،. حتية طيبة 
يتشرف السيد رئيس اجلامعة ادللكية ادلغربية للتايكوندو أصالة عن نفسو و نيابة عن ادلكتب 

ادلديري للجامعة ادللكية ادلغربية للتايكوندو، أن يتوجو إىل السادة رؤساء العصب اجلهوية 
واجلمعيات ادلنضوية حتت لواء اجلامعة بدعوتكم للمشاركة يف إقصائيات البطولة الوطنية كبار 

 : وكبريات واليت ستمر أبربعة مراحل كتايل 
  2018 ٌناٌر 21-20-19 كبار وكبٌراتالمرحلة األولى  اقصائٌات البطولة الوطنٌة (1

 ع الغرب+ع الشمال الغربً +ع الشمال:  بمشاركة عصب الساكنٌة القنٌطرةاللة خدٌجة بالقاعة المغطاة 

 

 2018 ٌناٌر 28-27-26 كبار وكبٌراتالمرحلة الثانٌة   اقصائٌات البطولة الوطنٌة (2

 ع دكالة عبدة– ع تانسٌفت – ع الشاوٌة وردٌغة – ع تادلة -ع الوسط :بمشاركة عصب القاعة المغطاة اسفً ب

 
  2018 فبراٌر 04-03-02 كبار وكبٌراتالمرحلة الثالثة  اقصائٌات البطولة الوطنٌة (3

 الوسط الشمالً- الشرق- الوسط الجنوبً- تافٌاللت:   بمشاركة العصب القاعة المغطاة موالي الحسن  وجدةب
 الرٌف–الشمال الشرقً  –

  2018 فبراٌر 11-10-09اقصائٌات البطولة الوطنٌة كبار وكبٌرات المرحلة الرابعة    (4

 ع درعة– ع سوس - ع الصحراء: بمشاركة العصب بالقاعة المغطاة االبعاث  بأكادٌر
 

متمنيايت لكافة ادلشاركني وادلشاركات يف ىذه االقصائيات اجلهوية بتحقيق  النتائج ادلرجوة 
السيما وان اجلامعة ادللكية ادلغربية للتايكوندومافتئت تضع الربامج التنافسية وفق توجو يساير الرقي 

 .ابدلستوى العام لرايضة التايكوندو ابدلغرب
 .وفقنا هللا وإايكم دلا فيو اخلري و السالم

 

 إدريس اذلاليل
 رئيس اجلامعة ادللكية ادلغربيةللتايكوندو
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 البطولةالوطنية للتايكوندو إقصائيات  برانمج
 2018 يناير 21-20-19أايم " كبار وكبريات ادلرحلة األوىل ابلقنيطرة" 

 انٍىو وانخارٌخ انخىقٍج انىشاط انمكان

 

انقاعت انمغطاة 

النت خدٌجت  

 انساكىٍت 

 انقىٍطرة

 حأكٍدحسجٍم انمشاركٍه 

:               عمهٍت أخد وزن انمخبارٌه وانمخبارٌاث

 كهغ73 /46/53/62أقم مه:إواد

 كهغ87 /74 /63 /54أقم مه :ذكىر

 18:30 إنى زواال 15:30مه 

 انجمعت  مساءا

 2018 ٌىاٌر 19

االجخماع انفىً وانقرعت  -

حضىر رئٍس أو مدرب انجمعٍت  -

   (ضروري ومؤكد)انمشاركت 

  مساءا20:00 إنى 19:00مه

 

انقاعت انمغطاة 

النت خدٌجت  

 انساكىٍت 

 انقىٍطرة

  صباحا08:00انساعت  حضىر انمشاركٍه وانمشاركاث 

 

 انسبج 

 2018 ٌىاٌر 20

  زواال18:30 إنى 09:00مه  انمبارٌاث انخمهٍدٌت

عمهٍت أخد وزن انمخبارٌه وانمخبارٌاث 

 كهغ73أكثرمه /كهغ 49/57/67أقم مه:إواد
 كهغ87أكثرمه /كهغ 58/68/80أقم مه :ذكىر

 12:30– إنى10:30مه 

 ظهرا

 مساءا21:00–إنى18:30مه مبارٌاث انىهائٍاث وانخخىٌجال

 

انقاعت انمغطاة 

النت خدٌجت  

 انساكىٍت 

 انقىٍطرة

   صباحا08:00انساعت  حضىر انمشاركٍه وانمشاركاث

 األحد

 2018 ٌىاٌر 21

  مساء18:30 إنى 09:00مه  انمبارٌاث انخمهٍدٌت

مبارٌاث انىهائٍاث وانخخىٌج ال  مساءا21:30–إنى18:30مه

 :مالحظة ىامة جدا
 " 50لكل مجعية احلق يف ادلشاركة بالعب واحد فقط يف كل وزن ابستثناء اجلمعيات اليت تتوفر على اكثر من 

  ذلا احلق يف ادلشاركة بالعبني فقط يف كل وزن 2017/2018رخصة برسم ادلوسم الرايضي احلايل 

  
 2018 يناير 05يوم اجلمعة :  يف البوابة االلكرتونية ريخ بداية التسجيلات

 2018 يناير 16يوم الثالاثء : اتريخ إنتهاء التسجيل يف البوابة االلكرتونية 
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 البطولةالوطنية  للتايكوندو إقصائيات  برانمج
 2018 يناير 28-27-26أايم " كبار وكبريات ادلرحلة  الثانية ابسفي" 

 انٍىو وانخارٌخ انخىقٍج انىشاط انمكان

 

انقاعت انمغطاة 

 اسفً

 

 حأكٍدحسجٍم انمشاركٍه 

:               عمهٍت أخد وزن انمخبارٌه وانمخبارٌاث

 كهغ73 /46/53/62أقم مه:إواد

 كهغ87 /74 /63 /54أقم مه :ذكىر

 18:30 إنى زواال 15:30مه 

 انجمعت  مساءا

 2018 ٌىاٌر 26

االجخماع انفىً وانقرعت  -

حضىر رئٍس أو مدرب انجمعٍت  -

   (ضروري ومؤكد)انمشاركت 

 20:00 إنى 19:00مه 

 مساءا

 

انقاعت انمغطاة 

 اسفً

 

  صباحا08:00انساعت  حضىر انمشاركٍه وانمشاركاث 

 

 انسبج 

 2018 ٌىاٌر 27

  زواال18:30 إنى 09:00مه  انمبارٌاث انخمهٍدٌت

عمهٍت أخد وزن انمخبارٌه وانمخبارٌاث 

 كهغ73أكثرمه /كهغ 49/57/67أقم مه:إواد
 كهغ87أكثرمه /كهغ 58/68/80أقم مه :ذكىر

 12:30– إنى10:30مه 

 ظهرا

 مساءا21:00–إنى18:30مه مبارٌاث انىهائٍاث وانخخىٌجال

انقاعت انمغطاة 

 اسفً

 

   صباحا08:00انساعت  حضىر انمشاركٍه وانمشاركاث

 األحد

 2018 ٌىاٌر 28

  مساء18:30 إنى 09:00مه  انمبارٌاث انخمهٍدٌت

مبارٌاث انىهائٍاث وانخخىٌج ال  مساءا21:30–إنى18:30مه

 :مالحظة ىامة جدا
 " 50لكل مجعية احلق يف ادلشاركة بالعب واحد فقط يف كل وزن ابستثناء اجلمعيات اليت تتوفر على اكثر من 

  ذلا احلق يف ادلشاركة بالعبني فقط يف كل وزن 2017/2018رخصة برسم ادلوسم الرايضي احلايل 

 

 
 

 2018 يناير 16يوم الثالاثء :  يف البوابة االلكرتونية ريخ بداية التسجيلات
 2018 يناير 23يوم الثالاثء : اتريخ إنتهاء التسجيل يف البوابة االلكرتونية 
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 البطولةالوطنية  للتايكوندوإقصائيات  برانمج
 2018 فرباير 04-03-02أايم " كبار وكبريات ادلرحلة  الثالثة  وجدة" 

 انٍىو وانخارٌخ انخىقٍج انىشاط انمكان

 

انقاعت انمغطاة 

 مىالي انحسه

 وجدة

 

 حأكٍدحسجٍم انمشاركٍه 

:               عمهٍت أخد وزن انمخبارٌه وانمخبارٌاث

 كهغ73 /46/53/62أقم مه:إواد

 كهغ87 /74 /63 /54أقم مه :ذكىر

 18:30 إنى زواال 15:30مه 

 انجمعت  مساءا

 2018 فبراٌر02

االجخماع انفىً وانقرعت  -

حضىر رئٍس أو مدرب انجمعٍت  -

   (ضروري ومؤكد)انمشاركت 

 20:00 إنى 19:00مه 

 مساءا

 

 انقاعت انمغطاة 

 مىالي انحسه

 وجدة

 

  صباحا08:00انساعت  حضىر انمشاركٍه وانمشاركاث 

 

 انسبج 

 201 فبراٌر 03

  زواال18:30 إنى 09:00مه  انمبارٌاث انخمهٍدٌت

عمهٍت أخد وزن انمخبارٌه وانمخبارٌاث 

 كهغ73أكثرمه /كهغ 49/57/67أقم مه:إواد
 كهغ87أكثرمه /كهغ 58/68/80أقم مه :ذكىر

 12:30– إنى10:30مه 

 ظهرا

 مساءا21:00–إنى18:30مه مبارٌاث انىهائٍاث وانخخىٌجال

انقاعت انمغطاة 

 مىالي انحسه

 وجدة

 

   صباحا08:00انساعت  حضىر انمشاركٍه وانمشاركاث

 األحد

 2018 فبراٌر04

  مساء18:30 إنى 09:00مه  انمبارٌاث انخمهٍدٌت

مبارٌاث انىهائٍاث وانخخىٌج ال  مساءا21:30–إنى18:30مه

 :مالحظة ىامة جدا
 رخصة 50لكل مجعية احلق يف ادلشاركة بالعب واحد فقط يف كل وزن ابستثناء اجلمعيات اليت تتوفر على اكثر من "

  ذلا احلق يف ادلشاركة بالعبني فقط يف كل وزن2017/2018برسم ادلوسم الرايضي احلايل 
  

 2018 يناير 23يوم الثالاثء :  يف البوابة االلكرتونية ريخ بداية التسجيلات
 2018 يناير 30يوم الثالاثء : اتريخ إنتهاء التسجيل يف البوابة االلكرتونية 
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 البطولةالوطنية  للتايكوندو إقصائيات برانمج
 2018 فرباير 11-10-09أايم " كبار وكبريات ادلرحلة  الرابعة ،أكادير" 

 انٍىو وانخارٌخ انخىقٍج انىشاط انمكان

 

انقاعت انمغطاة 

 االوبعاد

 أكادٌر

 

 

 حأكٍدحسجٍم انمشاركٍه 

:               عمهٍت أخد وزن انمخبارٌه وانمخبارٌاث

 كهغ73 /46/53/62أقم مه:إواد

 كهغ87 /74 /63 /54أقم مه :ذكىر

 18:30 إنى زواال 15:30مه 

 انجمعت  مساءا

 2018 فبراٌر09

االجخماع انفىً وانقرعت  -

حضىر رئٍس أو مدرب انجمعٍت  -

   (ضروري ومؤكد)انمشاركت 

 20:00 إنى 19:00مه 

 مساءا

 

انقاعت انمغطاة 

 االوبعاد

 أكادٌر

 

  صباحا08:00انساعت  حضىر انمشاركٍه وانمشاركاث 

 

 انسبج 

 201 فبراٌر 10

  زواال18:30 إنى 09:00مه  انمبارٌاث انخمهٍدٌت

عمهٍت أخد وزن انمخبارٌه وانمخبارٌاث 

 كهغ73أكثرمه /كهغ 49/57/67أقم مه:إواد
 كهغ87أكثرمه /كهغ 58/68/80أقم مه :ذكىر

 12:30– إنى10:30مه 

 ظهرا

 مساءا21:00–إنى18:30مه مبارٌاث انىهائٍاث وانخخىٌجال

انقاعت انمغطاة 

 االوبعاد

 أكادٌر

 

   صباحا08:00انساعت  حضىر انمشاركٍه وانمشاركاث

 األحد

 2018 فبراٌر11

  مساء18:30 إنى 09:00مه  انمبارٌاث انخمهٍدٌت

مبارٌاث انىهائٍاث وانخخىٌج ال  مساءا21:30–إنى18:30مه

 :مالحظة ىامة جدا
 رخصة 50لكل مجعية احلق يف ادلشاركة بالعب واحد فقط يف كل وزن ابستثناء اجلمعيات اليت تتوفر على اكثر من "

  ذلا احلق يف ادلشاركة بالعبني فقط يف كل وزن2017/2018برسم ادلوسم الرايضي احلايل 
 
 2018 يناير 30يوم الثالاثء :  يف البوابة االلكرتونية ريخ بداية التسجيلات 
 2018فرباير 06يوم الثالاثء : اتريخ إنتهاء التسجيل يف البوابة االلكرتونية 
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 :مالحظة ىامة جدا
 " لكل مجعية احلق يف ادلشاركة بالعب واحد فقط يف كل وزن ابستثناء اجلمعيات اليت

 ذلا احلق 2017/2018 رخصة برسم ادلوسم الرايضي احلايل 50تتوفر على اكثر من 
 ".يف ادلشاركة بالعبني فقط يف كل وزن

 إخل .....االحرتام التام لربانمج البطولة، توقيت االجتماعات، توقيت املبارايتإلزامية
 .(وكل إخالل هبذه املواعيد يتحمل املعين ابألمر تبعات إقصائو)

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

  كلغ40كلغ على 46- الجيب أن يقل وزن الالعبة املشاركة يف الوزن األول 

  كلغ50كلغ على 54-الجيب أن يقل وزن الالعب املشارك يف الوزن األول 

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

 الحيق للجمعية تسجيل العب يف وزنني خمتلفني. 

 ال حيق للجمعية إعارة العبيها جلمعية أخرى. 

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

 الحيق للمدربني مرافقة العبيهم داخل املكان املخصص لعملية الوزن. 
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 خمتلف األوقية ادلطلوبة للمشارك 
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 معلومات ىامة خاصة إبقصائيات البطولة الوطنية 
 

 .مغريب اجلنسية (ة)جيب أن يكون الالعب- 

 ..فما حتت1999 – 2000من مواليد (ة)جيب أن يكون الالعب- 
 . ضروري ومؤكد2017/2018اإلدالء ابلرخصة اجلامعية دلوسم   - 

 . إلزامية ومؤكدة2017/2018الرخصة اجلامعية دلوسم 
 .2017/2018 منخرطة برسم ادلوسم الرايضي كجيب أن تكون اجلمعية اليت ينتمي إليها ادلشار   - 

 2017/2018اجلواز الرايضي للجامعة والتأمني والرخصة اجلامعية للموسم الرايضي اجلديد  - 
 :رقمB.M.C.Eيتم وضع واجباهتا يف احلساب البنكي للجامعة البنك ادلغريب للتجارة اخلارجية 

8100014210000489869 

 .2017/2018لن تشارك أي مجعية مل تقم بتجديد اخنراطها للموسم الرايضي اجلديد   - 
اإلدالءبنسخة من شهادة احلزام سواء .-حاصل على احلزام األمحر فما فوق (ة)جيب أن يكون الالعب   - 

 .(الزامية )كان حزام امحر او حزام اسود خمتلف الدرجات 
 درىم للمشارك الثانيتؤدى أثناء عملية 150درىم للمشارك األول و 100:رسوم ادلشاركة- 

 .الوزن يومقبل بداية البطولة مقابل وصل أداء
 :مالحظة ىامة جدا

 " لكل مجعية احلق يف ادلشاركة بالعب واحد فقط يف كل وزن ابستثناء اجلمعيات اليت
 ذلا احلق 2017/2018 رخصة برسم ادلوسم الرايضي احلايل 50تتوفر على اكثر من 

 ".يف ادلشاركة بالعبني فقط يف كل وزن 
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 (البذلة و األوقية  )

 .جترى البطولة حسب قوانني اإلحتاد الدويل للتايكوندو -

  واحلذاء الرايضي؛يرتدي ادلدرب البذلة الرايضية -

 .يرتدي الالعب بذلةالتايكوندوواألوقية ادلعتمدة لدى االحتاد الدويل للتايكوندو -
 . حتمل شارة إشهارية أو بلون مغاير (dobok)الجيوز ألي العب ارتداء بذلة رايضية  -

وواقي الساعد وواقي حتت -واقي الساقمثل )األوقية اإلجبارية ذات االستعمال الشخصي  -
 .ادلعتمدة من االحتاد الدويل (احلزام وواقي اليد وواقي األسنان الشفاف والقفازات

جيب على كل متبار أن يتوفر على اجلوارب اخلاصة ابجلهاز اإللكرتوين؛  -
(socks)G1أوG2 

 
 وادلركز الثاين علىميدالية   وشهادة الرتتيب على ميدالية ذىبيةاألول الفائز ابدلركز الالعبحيصل * 

 . وشهادة الرتتيب والثالث مكرر على ادليدالية الربونزيةوشهادة الرتتيب وادلركزالثالثفضية 
 .الفائزين ارتداء البدل الرايضية البيضاء اخلاصة برايضة التايكوندو أثناء التتويجنجيب على الالعيب* 
 : الرتتيب كالتايليتم تسليم كؤوس* 

ترتيب ) (ترتيب خاص بفئة الذكور).  حيتسب الرتتيب من الرتبة االوىل إىل الرتبة الثالثة حسب ادليداليات
 .(خاص بفئة االانث

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 واقً انرأس نهمخىافسٍه .  حىفر انجامعت األوقٍت اإلنكخرووٍت، واقً انصدر
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 األوزان انمعخمدة فً انبطىنت

 

 أوزان اإلانث أوزان الذكور

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

 

 
 : للجامعة ادللكية ادلغربية للتايكوندوإلزامية تسجيل  الالعبني عرب ادلوقع اإللكرتوين
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