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 انقاعت انمغطاة انذاودٌاث بمذٌىت مراكش   
 

 

 

 

 

:   و اإلدارٌت أضفههانخقىٍتنهمسٌــــــــــــــــــــــــــذ مه انمعهىماث ٌرجى اإلحصال األطر 

    05.37.67.02.06:              انفاكص  05.37.67.01.39:      انهاحف

                           :انمىقع اإلنكخرووً انخاص بخطجٍم انمشاركٍه فً انبطىنت

                          www.frmtkd.worpdress.com 

 

 

 

 انفردٌت انبطىنت انىطىٍت

 نهفخٍان وانفخٍاث 

 2019 أبرٌم 18-19-20-21

http://www.frmtkd.worpdress.com/
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  إل  
 اإسادة رؤساء األندية واإجمعيات واإعصب اإجهوية

 اإممنوية  تح إواء اإجااعة  

تنهي اجلامعة ادللكية ادلغربية للتايكوندو إىل كافة السادة رؤساء العصب واجلمعيات ادلنضوية حتت لواء اجلامعة 
أنو ابلنظر ألمهية فئيت الفتيان والفتيات وإعتبارا للحرص على اجلانب التقين ادلرتبط آساساإبعداد فريق متكامل ذلذه 
الفئة ادلقرر مشاركتها  يف بطولة العامل للفتيان والفتيات ادلزمع تنظيمها أبوزبكستان خالل شهر يوليوز، ونظرا للربامج 

ادلكثفة للجامعة وكذا العصب اجلهوية السيما منها تنظيم سلتلف االقصائيات على مستوى العصب إذ جتد اجلامعة 
ادللكية ادلغربية للتايكوندو نفسها أمام ضغط تنظيمي متزامن لعدد من  برامج العصب اجلهوية الشىيء الذي يرتتب عنو 

خلل يف إختاذ التدابري اللوجيستيكية اخلاصة بتأمني االوقية اإللكرتونية لكافة العصب اجلهوية أضف إىل ذلك البحث 
عن خلق آجواء جيدة لتنظيم ىذه التظاىرات اخلاصة هبذه الفئة خصوصا منها اجلودة التقنية ادلنتجة دلشاريع أبطال 

 .يستطيعون تشريف التايكوندو ادلغريب ببطولة العامل
 : إعتبارا دلا سبق تنهي اجلامعة ادللكية ادلغربية للتايكوندو لكافة السادة رؤساء العصب واجلمعيات مايلي 

 ابلقاعة ادلغطاة 2019 أبريل 21-20-19- 18تنظيم البطولة الوطنية للفتيان والفتيات أايم
 الداودايت مبدينة مراكش  وفق ماىو مبني هبذه ادلراسلة من شروط وترتيبات إدارية وتقنية

جتدر اإلشارة أن اجلامعة ال تر مانعا يف إعالن بعض العصب عن تنظيم إقصائيات أو بطوالت جهوية خاصة هبذه الفئة .
على إعتبار أن األنشطة ادلنظمة زلليا على مستوى سلتلف العصب اجلهوية تساىم بشكل كبري يف صقل مواىب ىذه 

الفئة األساسية وادلهمة من شرائح شلارسي رايضة التايكوندو حبيث أنو ميكن للعصب حسب تقديرات وضرفية كل 
عصب على حدة فسح الباب دلشاركة اجلمعيات بصورة مباشرة يف ىذه البطولة أو إعتماد نتائج البطوالت اجلهوية أو 

إعتماد نتائج االقصائيات حبيث يبقى يف األخري أن ىدف اجلامعة ىو البحث عن الصيغ  ادلثلى لفسح اجملال أمام أكرب 
عدد من ادلشاركني و ادلشاركات بغية تشكيل فرق وطنية واعدة من ىذه الفئة العمرية األساسية من شلارسي رايضة 

ابإلضافة إىل إعتبار كل ىذه األنشطة ادلنظمة على صعيد العصب اجلهوية مبثابة دتارين تنافسية اعدادية  التايكوندو
. ذلؤالء الفتيان والفتيات

 
    الرئيس 

 إدريس اذلاليل
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 الوطنية الفردية  للتايكوندو   البطولةبرانمج    
 2019 أبريل 28-27-26 -25"فتيان وفتيات" 

 انٍىو وانخارٌخ انخىقٍج انىشاط انمكان

 

قاعت انذاودٌاث 

 بمذٌىت مراكش

 

 حطجٍم انمشاركٍه  حأكٍذ

عمهٍت أخذ وزن انمخبارٌه 

 :وانمخبارٌاث
 .كهغ59/ + كهغ 33/ -كهغ29-: إواد

  . كهغ53/ -كهغ 49/ - كهغ 41: -ركىر

 إنى زواال 15:30مه 

 انخمٍص  مطاء18:00

   2019ابرٌم18

االجخماع انفىً وانقرعت  -

حضىر رئٍص أو مذرب انجمعٍت  -

   (ضروري ومؤكذ)انمشاركت 

 20:00 إنى 18:00مه 

 مطاء

 

قاعت انذاودٌاث 

 بمذٌىت مراكش

 

 

 

 

 

 

 

  صباحا08:00انطاعت  حضىر انمشاركٍه وانمشاركاث 

 

 انجمعت

 2019ابرٌم 19

 انمبارٌاث انخمهٍذٌت

 .كهغ59/ + كهغ 33/ -كهغ29: -إواد

 . كهغ53/ -كهغ 49/ - كهغ 41: -ركىر

 18:30 إنى 09:00مه 

 زواال

 عمهٍت أخذ وزن انمخبارٌه وانمخبارٌاث 

 59/-كهغ 55/ - كهغ 41/ - كهغ 37: -إواد 

 كهغ 

 65/ + كهغ 57/ - كهغ 45/ - كهغ 37:-ركىر

       كهغ

 12:30– إنى10:30مه 

 ظهرا

 مبارٌاث انىهائٍاث وانخخىٌجال

–إنى18:30مه

مطاء 21:00

 وصف انىهاٌت وانىهائٍاث 

قاعت انذاودٌاث 

 بمذٌىت مراكش

 

   صباحا08:00انطاعت  حضىر انمشاركٍه وانمشاركاث

 انطبج

 2019ابرٌم 20

 انمبارٌاث انخمهٍذٌت

 59/-كهغ 55/ - كهغ 41/ - كهغ 37: -إواد 

 كهغ 

 65/ + كهغ 57/ - كهغ 45/ - كهغ 37:-ركىر

       كهغ

 18:30 إنى 09:00مه 

 مطاء
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 عمهٍت أخذ وزن انمخبارٌه وانمخبارٌاث 

  كهغ 51/ - كهغ 47/ - كهغ 44: -إواد 

  كهغ 65/ - كهغ  61/ - كهغ 33: -ركىر

 

 12:30– إنى10:30مه 

 ظهرا

 مبارٌاث انىهائٍاث وانخخىٌجال

–إنى18:30مه

مطاء 21:00

 وصف انىهاٌت وانىهائٍاث

قاعت انذاودٌاث 

 بمذٌىت مراكش

 

  صباحا8.00  حضىر انمشاركٍه وانمشاركاث

 

 األحذ

 2019أبرٌم 21

 

 انمبارٌاث انخمهٍذٌت

  كهغ 51/ - كهغ 47/ - كهغ 44: -إواد 

  كهغ 65/ - كهغ  61/ - كهغ 33: -ركىر

 

 18.30 –  صباحا09.00

 مطاء

مبارٌاث انىهائٍاث وانخخىٌج ال
مطاءا 21:30–إنى18:30مه

 وصف انىهاٌت وانىهائٍاث

 :مالحظة ىامة جدا
 "الحيق للجمعية أن تشارك أبكثر من العب يف الوزن"  

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

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

  كلغ26كلغ على 29- الجيب أن يقل وزن الالعبة املشاركة يف الوزن األول 

  كلغ30كلغ على 33-الجيب أن يقل وزن الالعب املشارك يف الوزن األول 

 للمشارك احلق يف عملية الوزن مرتني فقط وان يكون وزنو مضبوطا بدون زايدة. 
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 الحيق للجمعية تسجيل العب يف وزنني خمتلفني. 

 للجمعية احلق فقط يف مشارك واحد يف كل وزن. 

 ال حيق للجمعية إعارة العبيها جلمعية أخرى. 

 فيو،   الذي سجلضبط الوزن مل يتمكن من تبارين أو املتبارايتيف حالة أن أحد امل
 . درمها (100)من أجل تغيري الوزن جيب أداء  مائة 

 الحيق للمدربني مرافقة العبيهم داخل املكان املخصص لعملية الوزن. 
 سلتلف األوقية ادلطلوبة للمشارك 
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 معلومات ىامة خاصة ابلبطولة الوطنية الفردية 
 "فتيان وفتيات" 

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

ابلقاعة ادلغطاة الداودايت  بعد الزوال 15:30عملية الوزن  إبتداء من الساعة  :  2019   أبريل18اخلميس 
 .مبدينة مراكش 

 ادلبارايت التمهيدية و النهائيات  : 2018  أبريل 21-20-19-السبت واالحد -اجلمعة 
 (القاعة ادلغطاة الداودايت مبدينة مراكش )
 .القاعة ادلغطاة الداودايت مبدينة مراكش : ادلكان   -  3
 :مشاركة الالعبني -  4

 .مغريب اجلنسية (ة)جيب أن يكون الالعب   -  
 .2018/2019 منخرطة برسم ادلوسم الرايضي كجيب ان تكون اجلمعية اليت ينتمي إليها ادلشار   - 
  2018/2019اجلواز الرايضي للجامعة والتأمني والرخصة اجلامعية للموسم الرايضي اجلديد   - 

 : رقم B.M.C.Eيتم وضع واجباهتا يف احلساب البنكي للجامعة البنك ادلغريب للتجارة اخلارجية 

8100014210000489869 

  .2018/2019لن تشارك اي مجعية مل تقم بتجديد اخنراطها للموسم الرايضي اجلديد   - 
 .حاصل على احلزام األمحر فما فوق (ة)جيب أن يكون الالعب  - 
  (الزامية )اإلدالء بنسخة من شهادة احلزام سواء كان حزام امحر او حزام اسود سلتلف الدرجات   -
 . 2007-2006-2005من مواليد  (ة)ان يكون ادلشارك   -

 ادلشاركة رلاان   - 
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 (البذلة و األوقية  ) 

 .جترى البطولة حسب قوانني اإلحتاد الدويل للتايكوندو  -

  واحلذاء الرايضي؛يرتدي ادلدرب البذلة الرايضية -

 .يرتدي الالعب بذلة التايكوندو واألوقية 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

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

 
 
 
 

   :(اجلوائز  )-6
ميدالية   وادلركز الثاين على وشهادة الرتتيب على ميدالية ذىبيةاألول الفائز ابدلركز الالعبحيصل  * 

 . وشهادة الرتتيب والثالث مكرر على ادليدالية الربونزيةالثالث وشهادة الرتتيب وادلركزفضية 
 .جيب على الالعبني الفائزين ارتداء البدل الرايضية البيضاء اخلاصة برايضة التايكوندو أثناء التتويج* 
 :  الرتتيب كالتايليتم تسليم كؤوس* 

.  حيتسب الرتتيب من الرتبة االوىل إىل الرتبة الثالثة حسب قانون اإلحتاد الدويل ادلعتمد يف ىذا الباب
 .(ترتيب خاص بفئة االانث) (ترتيب خاص بفئة الذكور)
 
 
 
 
 
 

واقً انرأش .  حىفر انجامعت األوقٍت اإلنكخرووٍت، واقً انصذر

 نهمخىافطٍه 
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 األوزان انمعخمذة فً انبطىنت

 أوزان اإلانث أوزان الذكور

 كلغ29وزن حتت   كلغ33وزن حتت 
 كلغ33وزن حتت  كلغ37وزن حتت 
 كلغ37وزن حتت  كلغ41وزن حتت 
 كلغ41وزن حتت  كلغ45وزن حتت 
 كلغ44وزن حتت   كلغ49وزن حتت 
 كلغ47وزن حتت   كلغ53وزن حتت 
 كلغ51وزن حتت   كلغ57وزن حتت 
 كلغ55وزن حتت   كلغ61وزن حتت 
 كلغ59وزن حتت   كلغ65وزن حتت 
 كلغ59وزن فوق  كلغ65وزن فوق 

 

 : للجامعة ادللكية ادلغربية للتايكوندوإلزامية تسجيل  الالعبني عرب ادلوقع اإللكرتوين

 

http://www.frmtkd.net 
 
. بعد الزوال 16:00 على 2019 أبريل 16:يف أجل أقصاه يوم الثالاثء-   

http://www.frmtkd.net/

