
 

  



 

 2018 /217:       عدد                      2018-03-06:الرباط فً

غ ببببـالغ خاغغ
غ بمخاركغ الفرغ  األندكغ ابمف بكغ فغركأغاربيغ االتخاغ ان افغغ

غغغ2018  فديغغ1-غمخاأ31-28 رخادفغغ
 

فً إطار دعمها لمشاركة أوسع لفائدة مختلف األبطال والبطالت المنتمون 

لمختلف األندٌة والجمعٌات بمختلف العصب الجهوٌة فً التظاهرات ذات الصبغة 

إذ . الدولٌة المعتمدة دولٌا والتً تساهم بشكل كبٌر فً تطوٌر المنتوج التقنً الوطنً

أن الغاٌة التً تضعها الجامعة من خالل جلبها وتنظٌمها لمثل هذه التظاهرات ذات 

 على إشعاع رٌاضة التاٌكوندو داخل المملكة وخارجها  الطابع الدولً هو المحافظة

وفتح المجال لمشاركة جمٌع األبطال المؤهلون تقنٌا فً هذا الصنف من الدورٌات 

 . نقطة20الدولٌة المعتمدة لدى االتحاد الدولً للعبة والمحتسبة ب 

لذا؛ نحٌط  جمٌع السادة رؤساء العصب والجمعٌات أن عملٌة التسجٌل مفتوحة حٌث 

 :أن على الراغبٌن المنتمٌن لمختلف الجمعٌات واألندٌة االنضباط للشروط التالٌة

 فما تحت1999-200-2001من موالٌد  (ة)أن ٌكون الالعب  

  إلزامٌة2017/2018الرخصة الجامعٌة لموسم  

 الرخصة الدولٌة  GAL إلزامٌة والتً تستلزم 2018-2017 لموسم 

 :وضع الوثائق التالٌة بإدارة الجامعة 

 طلب التسجٌل بالبطولة وتحدٌد أوزان المشاركة  (1

 نسخة من شهادة الحزام االسود   (2

 صورة شمسٌة  (3

 نسخة من جواز السفر أوبطاقة التعرٌف الوطنٌة (4

 :    درهم تجدد كل سنة تدفع فً حساب الجامعة 410وصل اداء البطاقة الدولٌة  (5

 

 



 

 

  

  البنك المغربً للتجارة الخارجٌةB.M.C.E -  رقم: 

8100014210000489869 

  أن تكون الجمعٌة التً ٌنتمً إلٌها الالعب أو الالعبة منخرطة برسم الموسم

 .الجاري

  ًدرهم ؛300رسم المشاركة حدد ف  

  فً حالة أن أحد المشاركٌن أوالمشاركات لم ٌتمكن من ضبط عملٌة الوزن الذي

 .سجل فٌه تتم فً حقه دفع غرامة مالٌة حسب المساطٌر المتفق علٌها دولٌا

  ،لكل جمعٌة الحق فً المشاركة بأكثر من العب واحد فً اي وزن 

  تنهً الجامعة الملكٌة المغربٌة للتاٌكوندو أنها ستتكفل بدفع مصارٌف رسوم 

 درهم للمتوجٌن بإحدى المٌدالٌات خالل نهاٌة البطولة الوطنٌة 300المشاركة المحددة فً 

، حٌث علٌهم 2018 مارس 04-03كبار وكبٌرات والتً جرت أطوارها بمدٌنة سال اٌام 

.  فقط وضع طلبات التسجٌل بإدارة الجامعة الموضوعة لهذا الغرض

  من أجل تسهٌل عملٌة التسجٌل والحصول على الرخصة الدولٌة ٌرجى إتخاد

 .االجراءات االدارٌة الالزمة فً هذا الشأن عن طرٌق إدارة الجامعة الملكٌة المغربٌة
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 إدرٌس الهاللً  
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