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 البطولة الوطنية باالوزان االولمبية وكأس سفير كوريا
 كبار وكبيرات

 مع عروض فنية للفريق الوطني الكوري كيكيوان
 2019دجنبر13-14-15

 

 بالق اعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي  دمحم الخامس

البيضاءاللار    
 

 
 334   , الرباط ص– ارر  بب سينا مقر اللامعات  : العنوان  

 
: للمزي                          ل مب المعلومات يرجى اإلتصال بأرق ام األطر الرياضية و اإلدارية أسف له  

 05.37.67.02.06:      الف اكس  05.37.67.01.39:اذلاتف

 http://frmtkd.net/ar:                  الموقع اإللكتروني الخاص بتسليل المشاركيب في البطولة

 
 
 
 
 

 

 

 

http://frmtkd.net/ar
http://frmtkd.net/ar


2 

 

 

 
 

 إىل
  السادة رؤساء األندية والجمعيات

 .المنضوية تحت لواء الجامعة 
 

 تحية طيبة ، وبعد،
 

ي ستحتضنها مدينة الرباط 
ء للمنافسات اإلقصائية األولمبية الي  ي ي إطار التهي 

ف 

ف  وأيضا استعدادا لدورة األلعاب األولمبية المقررة بالعاصمة اليابانية طوكيو، يتشر

ي 
السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو أصالة عن نفسه و نيابة عن باف 

أعضاء المكتب المديري للجامعة ، أن يتوجه إىل السادة رؤساء العصب والجمعيات 

المنضوية تحت لواء الجامعة بالدعوة للمشاركة ضمن البطولة الوطنية الخاصة 

-14-13باالوزان األولمبية وأيضا ضمن كأس سفي  دولة كوريا الجنوبية وذلك أيام 

ي دمحم الخامس بالدار البيضاء حسب 2019دجنير 15
 بالقاعة المغطاة للمركب الرياض 

ي 
نامج المبي   أسفله ، راجيا لكافة المشاركي   والمشاركات ضمن هذا  الحدث الرياض  الير

ي الهام تحقيق أفضل النتائج ، سيما وأن الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو 
الوطي 

ي بالمستوى 
أخذت عىل عاتقها برمجة العديد من المحطات التنافسية الهادفة إىل الرف 

 .العام لرياضة التايكوندو بالمغرب

 

 .وفقنا هللا وإياكم لما فيه الخي  و السالم
 

 إدريس الهالىلي 
 

 للتايكوندو رئيس الجامعة الملكية المغربية
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  البطولة الوطنية األودلبية وكأس سفري كوراي للتايكوندو برانمج
 2019 دجنرب 15-14-13 "كباروكبريات" 

 انٍىو وانراسٌخ انرىقٍد انىشاط انمكان

 

انقاعح انمغطاج 

دمحم انخامس 

 انثٍضاء

 

 

 ذأكٍذذسجٍم انمشاسكٍه 

  مساءا18:00 إنى صواال15:00مه

 انجمعح

 2019دجىثش13

 :عمهٍح أخز انىصن انعاو نألوصان انرانٍح

  كهغ67أكثش مه /كهغ 49أقم مه : إواز

  كهغ80أكثش مه / كهغ58أقم مه : ذكور

  مساء16:00إترذاء مه  اجرماع  و ذذسٌة انحكاو-

االجرماع انفىً وانقشعح  -

حضىس سئٍس أو مذسب انجمعٍح انمشاسكح  -

   (ضشوسي ومؤكذ)
  مساءا20:00 إنى 18:00مه 

 

انقاعح انمغطاج 

دمحم انخامس 

 انثٍضاء

 

انقشعح و عمهٍح انىصن 

تحضىس جمٍع انجمعٍاخ انمشاسكح انعشىائً

.          كهغ49اإلواز أقم مه :  نألوصان انرانٍح

 . كهغ 58انزكىس أقم مه 

  صثاحا8انساعح 

 

 انسثد

 2019دجىثش14 

  صواال18:30 إنى 09:00مه  انمثاسٌاخ انرمهٍذٌح

 :انرانٍحنألوصانعمهٍح  أخز انىصن انعاو 

  كهغ67أقم مه / كهغ57أقم مه : إواز

  كهغ80أقم مه / كهغ68أقم مه : ركىس

  ظهشا12:30– إنى10:30مه 

 مساءا21:00–إنى18:30مه مثاسٌاخ انىهائٍاخ وانررىٌجال

 

 

انقاعح انمغطاج 

دمحم انخامس 

 انثٍضاء

 

انقشعح و عمهٍح انىصن 

تحضىس جمٍع انجمعٍاخ انمشاسكح انعشىائً

:                                          نألوصان انرانٍح

 كهغ    67أقم مه / كهغ57أقم مه : إواز

  كهغ80أقم مه /  كهغ68انزكىس أقم مه 

   صثاحا8انساعح 

 األحذ

 2019 دجىثش15

 

  مساء18.30 –  صثاحا09.00 انمثاسٌاخ انرمهٍذٌح

مثاسٌاخ انىهائٍاخ وانررىٌج ال  مساءا21:30–إنى18:30مه
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 :مالحظة ىامة جدا
 "إىل يف حالة توفر " حيق للجمعية أن تشارك فقط بالعب واحد يف كل  الوزن

 : الشروط التالية 

 150 إىل 71ميكن للجمعيات ادلتوفرة على الرخص اجلامعية من  -1
 .ادلشاركة بالعبني إثنني يف كل وزن

 151ميكن للجمعيات ادلتوفرة على عدد من الرخص اجلامعية يفوق  -2
 .ادلشاركة بثالث العبني يف كل وزن

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

  إاثرة مامن شانو اإلخالل ابلسري العام للبطولة ، يعرض صاحبو إىل التنفيذ الفوري
 .يف حقو طبقا للمقتضيات القانونية يف ىذا الشأن

  كلغ46كلغ على 49-الجيب أن يقل وزن الالعبة املشاركة يف الوزن األول 

  كلغ54كلغ على 58-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، يتم إقصائو الوزن الذي سجليفيف حالة أن أحد الالعبني مل يتمكن من املرور. 

 الحيق للمدربني مرافقة العبيهم داخل املكان املخصص لعملية الوزن. 

 احلضور للوزن العشوائي صباح كل يوم ابلنبة لألوزان املعنية. 
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 معلومات ىامة خاصة ابلبطولة الوطنية األودلبية وكأس سفري كوراي
 "كباروكبريات " 

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

  بعد الزوال ابلقاعة ادلغطاة دمحم اخلامس البيضاء14:30عملية الوزن إبتداء من الساعة  : 2019  دجنرب 13اجلمعة 
 (القاعة ادلغطاة دمحم اخلامس )ادلبارايت التاىيلية و النهائيات  : 2019 دجنرب 15-14السبت واالحد

 القاعة ادلغطاة دمحم اخلامس ابلدار البيضاء: ادلكان  -  3
 .ستجرى ىذه البطولة ابألوزان االودلبية ادلبينة أسفلو- 4
 :مشاركة الالعبني -  5

 .جيب أن يكون الالعب مغريب اجلنسية -  
 .2019/2020 منخرطة برسم ادلوسم الرايضي كجيب ان تكون اجلمعية اليت ينتمي إليها ادلشار   - 

 2019/2020اجلواز الرايضي للجامعة و التأمني والرخصة اجلامعية للموسم الرايضي اجلديد  - 
 : رقم B.M.C.Eيتم وضع واجباهتا يف احلساب البنكي للجامعة البنك ادلغريب للتجارة اخلارجية 

8100014210000489869 

 .2019/2020لن تشارك اي 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 
 فما حتت……2000,2001,2002أن يكون االعب من موايل-
 (الزامية). أثناء عملية الـــــــــــوزن ضروري ومؤكدببطاقة التعريف الوطنية اإلدالء -

 

 .درىم لكل مشارك100:واجب ادلشاركة- 
 (البذلة و األوقية  )-6

 .WTجترى البطولة حسب قوانني اإلحتاد الدويل للتايكوندو  -

  و احلذاء الرايضي؛ survêtementيرتدي ادلدرب البذلة الرايضية  -
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يرتدي الالعب بذلةللتايكوندو البيضاءو أوقية احلماية ادلعتمدة لدى االحتاد الدويل  -
 .للتايكوندو

 . حتمل شارة إشهارية (Dobok)الجيوز ألي العب ارتداء بذلة رايضية  -

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

 جيب على كل متباري ان يتوفر على اجلوارب اخلاصة ابجلهاز اإللكرتوين؛  -
 
 
 

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

 . وشهادة الرتتيب والثالث مكرر على ادليدالية الربونزيةو شهادة الرتتيب وادلركزالثالثفضية 
 .جيب على الالعبني  الفائزين ارتداء البدل الرايضية البيضاء اخلاصة  برايضة التايكوندو  أثناء التتويج* 
 :  الرتتيب كتايل يتم تسليم كؤوس* 
 حسب اثلثةحيتسب الرتتيب من الرتبة االوىل إىل الرتبة ال: ابلنسبة للبطولة الوطنية االودلبية  (1

 .(ترتيب خاص بفئة االانث) (ترتيب خاص بفئة الذكور). ادليداليات
  . ( من قانون التباري6الفصل رقم )حيتسب الرتتيب حسب النقط : ابلنسبة لكأس سفري كوراي  (2

 األوصان انمعرمذج فً انثطىنح

 أوزان اإلانث أوزان الذكور

 كلغ49وزن حتت   كلغ58وزن حتت 
 كلغ57وزن حتت  كلغ68وزن حتت 
 كلغ67وزن حتت  كلغ80وزن حتت 
 كلغ67وزن فوق كلغ80وزن فوق

 

واقً انشأس .  ذىفش انجامعح األوقٍح اإلنكرشووٍح، واقً انصذس

 نهمرىافسٍه
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 : للجامعة ادللكية ادلغربية للتايكوندوإلزامية تسجيل  الالعبني عرب ادلوقع اإللكرتوين

 

http://frmtkd.net/ar 
 

 . ليال12:00 على الساعة 2019/دجنرب /11:يف أجل أقصاه يوم األربعاء- 

http://frmtkd.net/ar

