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  اج  

  المدد ررسما  امتص و اللميما  
  الننلزة إلتح ال ا  الم مة  

 
 
 
 
 

 
 السيد رئيس اجلامعة ادللكية ادلغربية للتايكوندو إبمسو اخلاص ونيابة عن اعضاء يتشرف

ادلكتب ادلديري للجامعة أن يتوجو ابلدعوة إىل مجيع السادة ادلدربون واألطر وادلمارسون ادلهتمون 
مبجال البومسي الذي ابت يكتسي امهية كربى ضمن منضومة رايضة التايكوندو اضف إىل ذلك 

جو تنافسي مسامهتو الفعالة يف فسح اجملال امام أطر وممارسني من خمتلف االعمار ادلشاركة ضمن 
  .يعتمد على تقنيات رائعة جديرة ابدلتابعة واإلىتمام

خصوصا أننا مقبلون على مواعيد ىامة ذلذا الصنف السيما منها البطولة االفريقية اليت 
 وبطولة العامل اليت ستجرى 2018 مارس 28-27ستحتضنها بالدان وحتديدا مبدينة اكادير يومي 

 .2018 نونرب 15/18ابلتايوان  خالل الفرتة ادلمتدة مابني 
لذا، اىيب جبميع ادلهتمني هبذا الصنف الرايضي اذلام إىل ادلشاركة يف اطوار البطولة الوطنية 

 ابلقاعة ادلغطاة اللة خدجية  مبدينة 2018 فرباير 25-24-23للبومسي واليت ستجرى اايم 
 .ادلضيق

  .حسب الربانمج ادلبني اسفلو
 متمنيايت للجميع ابلتوفيق

 
 
 
 
 

 إدريس اذلاليل   
               رئيس اجلامعة ادللكية ادلغربية للتايكوندو
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ثسَبيج انجطٕنخ انٕطُٛخ  نهزبٚكَٕدٔ رجبز٘ ثٕيسٙ  

 . يدُٚخ انًضٛك2018 فجساٚس23-24-25

 انٕٛو ٔانزبزٚخ انزٕلٛذ انُشبط انًكبٌ

 

انمبػخ 

انًغطبح 

يدُٚخ 

 انًضٛك

 

رسجٛم انًشبزكٍٛ   ػًهٛخ رأكٛد

 جًٛغ األصُبف

 

  شٔاال 15:00يٍ 

  يسبءا18:00إنٗ 
انجًؼخ 

فجساٚس23

2018 
 االجزًبع انفُٙ ٔانمسػخ -

 ٔٔضغ ثسَبيج انزظبْسح

حضٕز زئٛس أٔ يدزة  -

انجًؼٛخ انًشبزكخ 

   (ضسٔز٘ ٔيؤكد)

 يسبءا 18:00يٍ 

  يسبءا20:00إنٗ 

انمبػخ 

انًغطبح 

يدُٚخ 

 انًضٛك

 

   صجبحب08:00انسبػخ  حضٕز انًشبزكٍٛ ٔانًشبزكبد 

انسجذ 

فجساٚس24

2018 

 انًجبزٚبد انزًٓٛدٚخ 

 ٔانُٓبئٛخ 

 ٔانززٕٚج

  صجبحب 09:00يٍ 

  يسبءا19:30إنٗ 

انمبػخ 

انًغطبح 

يدُٚخ 

 انًضٛك

 

   صجبحب08:00انسبػخ  حضٕز انًشبزكٍٛ ٔانًشبزكبد

األحد 

فجساٚس25

2018 

 انًجبزٚبد انزًٓٛدٚخ 

 ٔانُٓبئٛخ 

 ٔانززٕٚج

  صجبحب09:00يٍ 

  يسبءا19:30 إنٗ 
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 معلومات ىامة خاصة ابلبطولة الوطنية  
 "تباري بومسي مدينة ابدلضيق " 

 اجلامعة ادللكية ادلغربية للتايكوندو: التنظيم  -  1
   0537670206:   الفاكس 0537670139: اهمإلف   
 التاريخ-  2

 بعد الزوال ابلقاعة 15:00عملية أتكيد تسجيل األعبني والفرق  إبتداء من الساعة  :  2018 فرباير23اجلمعة 
 .ادلغطاة مدينة ادلضيق

 ادلبارايت التمهيدية و النهائيات  : 2018 فرباير25-24السبت واالحد 
 (ادلغطاة مدينة ادلضيق)

 .القاعة ادلغطاة اللة خدجية مبدينة ادلضيق: ادلكان   -  3
 :مشاركة الالعبني -  5

 . مغريب اجلنسية (ة)جيب أن يكون الالعب   - 

 2017/2018اإلدالء ابلرخصة اجلامعية للموسم الرايضي    - 
 .ضروري ومؤكد

 .2017/2018منخرطة برسم ادلوسم الرايضي  (ة) كجيب أن تكون اجلمعية اليت ينتمي إليها ادلشار   - 
  2017/2018اجلواز الرايضي للجامعة مؤشر عليو قن التأمني للموسم الرايضي   - 

 اجلواز الرايضي والتأمني مع الرخصة ابحلساب البنكي للجامعة  )يتم وضع واجبات 
 :رقم  - B.M.C.Eالبنك ادلغريب للتجارة اخلارجية  -

8100014210000489869 
اين ــــــــــــــــــــــــــــــــــواجب ادلشاركة يف البطولة مج: ملحوظة   

  .2017/2018ال يسمح مبشاركة  اجلمعية اليت مل جتدد اخنراطها  برسم ادلوسم الرايضي   - 
اإلدالء بنسخة من شهادة .-حاصل على احلزام األمحر فما فوق (ة)  جيب أن يكون الالعب -

  .(الزامية )احلزام األمحر  او ما فوق 

 .جترى البطولة حسب قوانني اإلحتاد الدويل للتايكوندو -
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يٍ  (3)ًٚكٍ نهًزجبزٍٚ ٔانًزجبزٚبد انًشبزكخ فٙ ثالثخ ● 

.األصُبف يب نى رحدد ثبنجُس أٔ انسٍ  

 

ٔاحد فٙ كم فئخ  (1)كًب ٚسًح نهجًؼٛخ ثبنًشبزكخ ثأكثس يٍ ●

إثٍُٛ ثًب فٙ ذنك انصٔجٙ  (2)شسٚطخ أال ٚزؼدٖ ػدد انًشبزكٍٛ 

.ٔانفسق  

 

يٍ انجٕيسٙ اإلنصايٙ  (2)ٚجت ػهٗ انًزجبزٍٚ أداء إثٍُٛ ●

انفسق ٚحصهٌٕ ػهٗ انجٕائص / انصٔجٙ/ ٔاألزثؼخ األٔائم انفسد٘

ثُبء ػهٗ انُمظ انًحصهٍٛ ػهٛٓب انسرت انثبنثخ ٔانساثؼخ ٚحصهٌٕ 

.ػهٗ يٛدانٛبد َحبسٛخ  

 

ثسَبيج انجطٕنخ، رٕلٛذ االجزًبػبد، رٕلٛذ  إحزساو إنصايٛخ●

ٔكم إخالل ثٓرِ انًٕاػٛد ٚزحًم انًؼُٙ )إنخ .....انًجبزٚبد

 .(ثبأليس رجؼبد إلصبئّ

 

إثبزح يب يٍ شأَّ اإلخالل ثبنسٛس انؼبو نهجطٕنخ، ٚؼسض ●

 . انؼمٕثبد انًُصٕص ػهٛٓب طجمب نألَظًخ انؼبيخصبحجّ إنٗ 

  

:مالحظة ىامة جدا  
 



6 

 

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 (الجدول أدناه )بطولة البومسً المعتمد 1

فئات صنف 
:البومسً  

 

 :  سُخ 14فئخ انفزٛبٌ ٔانفزٛبد الم يٍ -1

 (2004 - 2005 - 2006:  سُخ يٕانٛد14 - 12)●
 

 :سُخ18فئخ انشجبٌ ٔانشبثبد الم يٍ  -2

     (2001 - 2002– 2003:  سُخ يٕانٛد17 – 15 )●
 

 :  سُخ ذكٕزا ٔإَبثب30فئخ ألم يٍ  -3

 (1988 إنٗ سُخ 2000يٍ سُخ :  سُخ يٕانٛد30 – 18) ●
 

 :  سُخ ذكٕزا ٔإَبثب40فئخ ألم يٍ  -4

 (1978 إنٗ سُخ 1987يٍ سُخ :  سُخ يٕانٛد40 – 31)●
 

 :  سُخ ذكٕزا ٔإَبثب50فئخ ألم يٍ  -5

 (1968 إنٗ سُخ 1977يٍ سُخ :  سُخ يٕانٛد50 – 41)●
 

 : سُخ ذكٕزا ٔإَبثب50فئخ أكثس يٍ  -6

 (فًب فٕق1967سُخ :  سُخ فًب فٕق يٕانٛد51 )●
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 الشبان الفتٌان الفئة
 30ألل من 
 سنة

 40ألل من 
 سنة

  سنة50أكثر من   سنة50ألل من 

 السن
12–14 

 سنة
15–17 

 سنة
18–30 

 سنة
31–40 

 سنة
  سنة فما فوق51  سنة50–41

 الفردي
1 ذكور 2 أو   1 2 أو   1 2 أو   1 2 أو   1 2 أو   1 2 أو   

1 إناث 2 أو   1 2 أو   1 2 أو   1 2 أو   1 2 أو   1 2 أو   

  سنة30أكثر من   سنة30ألل من  الشبان الفتٌان  

  سنة فما فوق31  سنة30 – 18  سنة17 – 15  سنة14 – 12  

 2 2 2 2 الزوجً 

 فرق
 3 3 3 3 ذكور

 3 3 3 3 إناث

 
:فئات بطولة البومسً الحر  

  سنة17أكثر من   سنة17ألل من  الفئة

  سنة فما أكثر18  سنة17 – 12 السن

 الفردي
2 أو 1 ذكور 2 أو 1   

2 أو 1 إناث 2 أو 1   

 2 2 الزوجً

  ذكور2 إناث و 3 إناث أو 2 ذكور و 3( 5)  فرق مختلط

.البومسً اإللزامً الممرر ضمن مجموع البومسً المعتمد  

 البطولة الفئات إناث وذكور البومسً االجباري األول

  جان،8،7،6طاٌكون 
 Koryoكورٌو

 Keumgangكونكان
 Taebackطاٌبٌن
 Pyongwonبٌونكوان

  سنة14الل من  الفتٌان
2006 - 2005 - 2004  

 الفردي

  جان،8،7،6طاٌكون 
 Koryoكورٌو

 Keumgangكونكان
 Taebackطاٌبٌن
 Pyongwonبٌونكوان
 Shipjinشٌبجٌن

  سنة18الل من  الشبان
2003 – 2002 - 2001  

 

 Koryoكورٌو

 Keumgangكونكان
 Taebackطاٌبٌن
 Pyongwonبٌونكوان
 Shipjinشٌبجٌن
 Jitaeجٌتاي
 Cheonkwonشونكوان
 Hansuهانسو 

 سنة          30ألل من 
1988 إلى سنة 2000  

 1987 سنة         40ألل من 
1978إلى سنة   

 1977 سنة         50ألل من 
1968إلى سنة   

 سنة           50أكثر من 
  فما فوق1967

 الزوجً  سنة14الل من الفتٌان   جان،8،7،6طاٌكون 



8 

 

 Koryoكورٌو

 Keumgangكونكان
 Taebackطاٌبٌن
 Pyongwonبٌونكوان

2006 - 2005 - 2004  

  جان،8،7،6طاٌكون 
 Koryoكورٌو

 Keumgangكونكان
 Taebackطاٌبٌن
 Pyongwonبٌونكوان
 Shipjinشٌبجٌن

  سنة18الل من الشبان 
2003 – 2002 - 2001  

 

 Koryoكورٌو

 Keumgangكونكان
 Taebackطاٌبٌن
 Pyongwonبٌونكوان
 Shipjinشٌبجٌن
 Jitaeجٌتاي
 Cheonkwonشونكوان
 Hansuهانسو 

 سنة          30ألل من 
1988 إلى سنة 2000  

 

  سنة30أكثر من 

  فما فوق1987

  جان،8،7،6طاٌكون 
 Koryoكورٌو

 Keumgangكونكان
 Taebackطاٌبٌن
 Pyongwonبٌونكوان

  سنة14الل من الفتٌان 
2006 - 2005 - 2004  

 الجماعً

  جان،8،7،6طاٌكون 
 Koryoكورٌو

 Keumgangكونكان
 Taebackطاٌبٌن
 Pyongwonبٌونكوان
 Shipjinشٌبجٌن

  سنة18الل من الشبان 
2003 – 2002 - 2001  

 Koryoكورٌو

 Keumgangكونكان
 Taebackطاٌبٌن
 Pyongwonبٌونكوان
 Shipjinشٌبجٌن
 Jitaeجٌتاي
 Cheonkwonشونكوان
 Hansuهانسو 

 سنة          30ألل من 
1988 إلى سنة 2000  

 

  سنة30أكثر من 

  فما فوق1987
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:(انحس)انجٕيسٙ اإلثداػٙ   
 

البومسً اإلبداعً هو انجاز مرتكز أساسا على تمنٌات التاٌكوندو مع  (1
 .مماطع موسٌمٌة وحركٌة

 .تركبة البومسً اإلبداعً (2

 .خطوط الٌونمو ٌتم اختٌارها من طرف المتباري -1
الموسٌمً والتصمٌم اإلٌماعً ٌتم اختٌارهم من طرف  -2

 .المتباري
 .أداء البومسً ٌجب أن ٌكون داخل خطوط الحد -3

 

:مدة المباراة لكل فئة  

 . ثانٌة90 إلى 30الفردي والزوجً والجماعً ٌؤدى من : البومسً المعتمد -1

 90 إلى 60الفردي والزوجً والفرٌك المختلط ٌؤدى من : البومسً اإلبداعً -2
 .ثانٌة

 60 إلى 30فترة االنتظار ما بٌن تأدٌة البومسً األول والبومسً الثانً من  -3
 .ثانٌة

بداٌة فترة اإلنتظار ما بٌن تأدٌة البومسً األول والبومسً الثانً تبدأ مباشرة : توضٌح
.بعد لرار منسك المباراة باإلنطاللة  

 

:عملٌة المرعة   

 . البومسً اإللزامً الممرر لكل فئة ٌتم إجراؤه فترة سحب المرعة -1
رلم المرعة المحصل علٌه لكل متباري خالل عملٌة سحب المرعة  -2

ٌجب إلامة . ٌمثل ترتٌب المنافسات لألدوار التمهٌدٌة والنصف النهاٌة
التباري بالترتٌب من أدنى عدد إلى أعلى عدد فً منافسات األدوار 

ترتٌب تباري الدور النهائً ٌجب اتباعه . التمهٌدٌة والنصف نهائٌة
من األدنى  (النتائج)انطاللا من نتائج الدور النصف نهائً بالترتٌب 

 .إلى األعلى
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 البومسي ادلعتمدعلى اجلمعيات ادلشاركة إرسال لوائح ادلشاركة يف 
:على اإلمييل أسفلو  

 

benali_tkd@yahoo.fr 
 

 

 

 2018- فرباير -21:ءيف أجل أقصاه يوم األربعا- 
 . مساءا6:00على الساعة  

 

  ادلشاركة يف البطولة رلانية:ملحوظة   

 ػًهٛخ انزسجٛم

mailto:benali_tkd@yahoo.fr

