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 إلصبئٛبد ثطٕنخ كأض ظفٛس كٕزٚب

 ٔانجطٕنخ انٕطُٛخ نهجٕيعٙ

 انًسحهخ انثبَٛخ 

 :ثًشبزكخ انؼصت انجٕٓٚخ انزبنٛخ 
 – ػصجخ ظٕض يبظخ – ػصجخ ثُٙ يالل خُٛفسح –ػصجخ يساكش آظفٙ 

ػصجخ كهًٛى  – ػصجخ انؼٌٕٛ انعبلٛخ انحًساء –ػصجخ اندزا انجٛضبء ظطبد 

  ػصجخ دزػخ ربفٛالنذ  – ػصجخ انداخهخ ٔاد انرْت –ٔادٔ ٌَٕ 

 

 
 

 

 
 

 

 : للمزيــــــــــــــــــــــــــد من المعلومات يرجى االتصالباألرقـام الهاتفية أسفـله
 05.37.67.02.06:      الفـاكس    05.37.67.01.39:اذلاتف

الموقق االلكررون اللاا  كتسيي المماركين  ن  
 https://frmtkd.net/ar:البطولة

 

 
 

 2021 دجُجس 26 -24-25

 إدزٚط ثٍ شمسٌٔ ثبنمبػخ انًغطبح  
 

https://frmtkd.net/ar
https://frmtkd.net/ar
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 إلى  
 التادة رؤساء األودية رالسمعيات
 الممنوية تتح لواء السامعة  

 وبعد،... حتية طيبة 

يتشرف السيد رئيس اجلامعة ادللكية ادلغربية للتايكوندو أصالة عن نفسو و نيابة عن ادلكتب 
أدلديري للجامعة ادللكية ادلغربية للتايكوندو، أن يتوجو إىل السادة رؤساء العصب واجلمعيات 
ادلنضوية حتت لواء اجلامعة ابلدعوة للمشاركة يف إقصائيات بطولة كأس سفري كوراي و البطولة 

ابلقاعة ادلغطاة  2021دجنرب  26- 25 -24الوطنية للبومسي ادلرحلة الثانية  وذلك أايم 
عصبة  :بنشقرون  مبدينة مراكش  حسب الربانمج ادلبني رفقتو مبشاركة العصب اجلهوية التالية 

عصبة الدرا البيضاء سطات – عصبة سوس ماسة – عصبة بين مالل خنيفرة – مراكش آسفي 
– عصبة الداخلة واد الذىب – عصبة كلميم وادو نون – عصبة العيون الساقية احلمراء – 

 .عصبة درعة اتفياللت
أن تنظيم ىذه اإلقصاىيات أييت يف إطار اإلعداد للمشاركة يف هناية جتدر اإلشارة إىل 

البطولة الوطنية الفردية كبار وكبريات يف وكذا  كأس سفري كوراي و البطولة الوطنية للبومسي
 .2022 يناير 9-8واليت ستجرى يومي  الباراتيكوندو والبطولة الوطنية يف العروض 

لذا هنيب جبميع السادة ادلدربني احلرص على احرتام اإلجراءات التقنية واإلدارية الواردة 
يف ىذه ادلراسلة وذلك بغية االستمرار يف احملافظة على ادلستوى العام التنظيمي والتقين الذي 

 .ميز جل التظاىرات التنافسية ادلنظمة من طرف اجلامعة 
 .وفقنا هللا وإايكم دلا فيو اخلري و السالم

 

 إدريس اذلاليل  
 رئيس اجلامعة ادللكية ادلغربيةللتايكوندو
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  إلصبئٛبد ثسَبيج

 (انًسحهخ انثبَٛخ )كأض ظفٛس كٕزٚب ٔانجطٕنخ انٕطُٛخ نهجٕيعٙ 

 . يدُٚخ يساكش 202 دجُجس24-25-26

 انٕٛو ٔانزبزٚخ انزٕلٛذ انُشبط انًكبٌ

 

انمبػخ 

انًغطبح 

ثُشمسٌٔ  

يدُٚخ 

 يساكش  

 

ػًهٛخ رأكٛد رعجٛم انًشبزكٍٛ  جًٛغ 

 األصُبف 

 شٔاال 15:00يٍ 

 انجًؼخ   يعبءا18:00إنٗ 

 ٔٔضغ االجزًبع انفُٙ ٔانمسػخ - 2021 دجُجس 24

 انجسَبيج انؼبو نهزظبْسح

حضٕز زئٛط أٔ يدزة انجًؼٛخ  -

   (ضسٔز٘ ٔيؤكد)انًشبزكخ 

 يعبءا18:00يٍ

  يعبءا20:00إنٗ 

انمبػخ 

انًغطبح 

ثُشمسٌٔ  

يدُٚخ 

 يساكش  

 

 صجبحب8.00 حضٕز انًشبزكٍٛ ٔانًشبزكبد

 

 يعبءا6.00 إنٗ 9.00 انًجبزٚبد انزًٓٛدٚخ ٔانُٓبئٛخ ٔانززٕٚج 2021دجُجس25انعجذ  

انمبػخ 

انًغطبح 

ثُشمسٌٔ  

يدُٚخ 

 يساكش  

 

 صجبحب8.00 حضٕز انًشبزكٍٛ ٔانًشبزكبد

 األحد

 2021دجُجس26

انًجبزٚبد انزًٓٛدٚخ ٔانُٓبئٛخ 

 ٔانززٕٚج
 يعبءا6.00 إنٗ 9.00

 
 

 :ثًشبزكخ انؼصت انجٕٓٚخ  انجٕٓٚخ انزبنٛخ 
عصبة الدرا البيضاء – عصبة سوس ماسة – عصبة بين مالل خنيفرة – عصبة مراكش آسفي 

عصبة الداخلة واد – عصبة كلميم وادو نون – عصبة العيون الساقية احلمراء – سطات 
 .عصبة درعة اتفياللت– الذىب 

 

انثبَٛخ انًسحهخ   
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 يٍ األصُبف يب نى رحدد ثبنجُط (2)إثٍُٛ ًٚكٍ نهًزجبزٍٚ ٔانًزجبزٚبد انًشبزكخ فٙ ●

. أٔ انعٍ

ٔاحد فٙ كم فئخ شسٚطخ أال ٚزؼدٖ ػدد  (1)كًب ٚعًح نهجًؼٛخ ثبنًشبزكخ ثأكثس يٍ ●

. إثٍُٛ ثًب فٙ ذنك انصٔجٙ ٔانفسق (2)انًشبزكٍٛ 

/ يٍ انجٕيعٙ اإلنصايٙ ٔاألزثؼخ األٔائم انفسد٘ (2 )اثٍُٛٚجت ػهٗ انًزجبزٍٚ أداء ●

ٚحصهٌٕ ػهٗ انجٕائص ثُبء ػهٗ انُمظ انًحصهٍٛ  ٔانجٕيعٙ اإلثداػٙ انفسق / انصٔجٙ

. شٕاْد انزسرٛتػهٛٓب انسرت انثبنثخ ٔانساثؼخ ٚحصهٌٕ ػهٗ 

االحزساو انزبو نجسَبيج انجطٕنخ، رٕلٛذ االجزًبػبد، رٕلٛذ إنصايٛخ●

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

. (إلصبئّ

ػُد اإلػالٌ ػٍ انُزٛجخ ٚجت انزمٛد ثًجدأ انًُبفعخ ٔػدو االرصبل أ االظزفعبز أ ●

 .انزؼهٛك ػهٗ انُزٛجخ 

حعت ػدد انًشبزكٍٛ ٔانًشبزكبد فٙ كم فئخ ٚزى : انمٕاػد انؼبيخ نهًُبفعخ ●

 :اػزًبد انُظبو انزبنٙ 

فأكثس ٚزى انجداٚخ يٍ اندٔز األٔل حٛث ٚمٕو كم  (ح) الػت 32ػُد يشبزكخ أكثس يٍ ♦

يٍ انجٕيعٙ اإلججبز٘ حعت كم فئخ ٔٚزى رأْٛم َصف  (2)يٍ رأدٚخاثٍُٛ  (ح)الػت 

يٍ  (ح)حٛث ٚمٕو كم الػت  (انُصف انُٓبئٙ )أالػجٍٛ ٔانالػجبد إنٗ اندٔز انثبَٙ 

 الػجٍٛ ٔالػجبد إنٗ 8يٍ انجٕيعٙ اإلججبز٘ حعت كم فئخ ٔٚزى رأْٛم  (2)رأدٚخ 

 .يٍ انجٕيعٙ اإلججبز٘  (2)ٔرأدٚخأثٍُٛ  (انُٓبٚخ)اندٔز انثبنث 

فأكثس رزى انجداٚخ يٍ اندٔز انُصف انُٓبئٙ حٛث ٚمٕو  (ح) الػت 16ػُد يشبزكخ ♦

 8يٍ انجٕيعٙ اإلججبز٘ حعت كم فئخ ٔٚزى رأْٛم (2)يٍ رأدٚخ أثٍُٛ (ح)كم الػت 

 .يٍ انجٕيعٙ اإلججبز٘  (2)الػجٍٛ إنٗ اندٔز انُٓبئٙ ٔرأدٚخ أثٍُٛ 

اإلَزمبل :فألم ٚزى انجداٚخ يجبشسح يٍ اندٔز انُٓبئٙ  (ح) الػت 15ػُد يشبزكخ ♦

 .يجبشسح إنٗ اندٔز انُٓبئٙ دٌٔ انًسٔز ثبندٔز األٔل ٔاندٔز انثبَٙ

انفبئصٌٔ األزثغ ٚحصهٌٕ ػهٗ شٕاْد انزسرٛت كًب اٌ جًٛغ انًشبزكٍٛ ٚحصهٌٕ ●

 .ػهٗ شٕاْد انًشبزكخ 

إثبزح يب يٍ شأَّ اإلخالل ثبنعٛس انؼبو نهجطٕنخ، ٚؼسض صبحجّ إنٗ انزُفٛر انفٕز٘ ●

 .فٙ حمّ طجمب نهًمزضٛبد انمبََٕٛخ فٙ ْرا انشأٌ

 

 

 

 ىام جدا
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 معلومات ىامة خاصة إبقصائيات
 .للبومسيكأس سفري كوراي والبطولة الوطنية 

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

 بعد الزوال ابلقاعة ادلغطاة 15:00عملية أتكيد تسجيل األعبني والفرقإبتداء من الساعة  : 2021 دجنرب24اجلمعة 
 .بنشقرون مبدينة مراكش 

 ادلبارايت التمهيدية و النهائيات  : 2021دجنرب26-25السبت واالحد
 (ادلغطاة بن شقرون  مدينة مراكش القاعة )

 .القاعة ادلغطاة بن شقرون مبدينة مراكش : ادلكان  -  3
 :مشاركة الالعبني -  5

 .مغريب اجلنسية (ة)جيب أن يكون الالعب- 

 2021/2022اإلدالء ابلرخصة اجلامعية للموسم الرايضي   - 
 .ضروري ومؤكد

 .2021/2022 منخرطة برسم ادلوسم الرايضي كجيب أن تكون اجلمعية اليت ينتمي إليها ادلشار   - 
 2021/2022اجلامعية للموسم الرايضي اجلديد اجلواز الرايضي للجامعة والتأمني والرخصة - 

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

8100014210000489869 

 .2021/2022لن تشارك أي مجعية مل تقم بتجديد اخنراطها للموسم الرايضي اجلديد   - 
اإلدالءبنسخة من شهادة .-حاصل على احلزام األمحر فما فوق (ة) جيب أن يكون الالعب -

 .(انصايٛخ )احلزام سواء كان حزام امحر او حزام اسود خمتلف الدرجات 

 .جترى البطولة حسب قوانني اإلحتاد الدويل للتايكوندو -

 .ابجملــــــــــــــــــــــان : واجب ادلشاركة  -
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:فئات صنف البومسً  
 

 :  ظُخ 14فئخ انفزٛبٌ ٔانفزٛبد الم يٍ -2

 (2008 - 2009 - 2010:  ظُخ يٕانٛد14 - 12)●
 

 :ظُخ18فئخ انشجبٌ ٔانشبثبد الم يٍ  -3

 (2005 - 2006– 2007:  ظُخ يٕانٛد17 – 15 )●
 

 :  ظُخ ذكٕزا ٔإَبثب30فئخ ألم يٍ  -4

 (1992 إنٗ ظُخ 2004يٍ ظُخ :  ظُخ يٕانٛد30 – 18)●
 

 :  ظُخ ذكٕزا ٔإَبثب40فئخ ألم يٍ  -5

 (1982 إنٗ ظُخ 1991يٍ ظُخ :  ظُخ يٕانٛد40 – 31)●
 

 :  ظُخ ذكٕزا ٔإَبثب50فئخ ألم يٍ  -6

 (1972 إنٗ ظُخ 1981يٍ ظُخ :  ظُخ يٕانٛد50 – 41)●
 

 : ظُخ ذكٕزا ٔإَبثب60 يٍ المفئخ  -7

 (1962 إنٗ ظُخ 1971ظُخ :  ظُخ يٕانٛد60 - 51 )●
 

 :  ظُخ 11يٍ  الم صغٛساد ٔانصغبزفئخ  -1

 (2011 - 2012 - 2013:  ظُخ يٕانٛد11 - 9)●
 

 : ظُخ ذكٕزا ٔإَبثب65 يٍ الم فئخ  -8

 (1957إنٗ ظُخ  1961ظُخ :  ظُخ يٕانٛد65 - 61 )●
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 :(الجدول أدناه )بطولة البومسً المعتمد 1

 

 الشبان الفتٌان الصغار الفئة
 30ألل من 
 سنة

 40ألل من 
 سنة

ألل من 
  سنة50

ألل من 
  سنة60

ألل من 
  سنة65

أكثر من 
  سنة65

 السن
9–11 

 سنة
12–14 

 سنة
15–17 

 سنة
  سنة40–31  سنة30–18

41–50 
 سنة

51–60 
 سنة

61–65 
 سنة

 سنة 66
 فما فوق

 الفردي
2او 1 ذكور 2او 1  2او 1  2او 1  2او 1  2او 1   2او 1   2او 1   2او 1   

2او 1 إناث 2او 1  2او 1  2او 1  2او 1  2او 1  2او 1   2او 1   2او 1   

  سنة30أكثر من   سنة30ألل من  الشبان الفتٌان الصغار الفئة

11 – 9 السن   سنة فما فوق31  سنة30 – 18  سنة17 – 15  سنة14 – 12 

 2 2 2 2 2 الزوجً 

 فرق
 3 3 3 3 3 ذكور

 3 3 3 3 3 إناث

 

 
 
 
 

  

 : ظُخ ذكٕزا ٔإَبثب65يٍ أكثس فئخ  -9

 (فًب فٕق1956ظُخ : يٕانٛدفًب فٕق ظُخ  66 )●
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 البطولة الفئات البومسً االجباري األول

  جان،8،7،6،5،4طاٌكون 
 

 الصغار والصغٌرات

 الفردي

  جان،8،7،6،5،4طاٌكون 
 Koryoكورٌو

 Keumgang كونكان

 الفتٌان والفتٌات

  جان،8،7،6،5،4طاٌكون 
 Koryoكورٌو

 Keumgang كونكان
 Taeback  طاٌبٌن

 الشبان والشابات

  جان،8،7،6طاٌكون 
 Koryoكورٌو

 Keumgang كونكان
 Taeback  طاٌبٌن
 Pyongwonبٌونكوان 
 Shipjin شٌبجٌن 

  سنة30ألل من 

  سنة40ألل من 

  جان،8طاٌكون 
 Koryoكورٌو

 Keumgang كونكان
 Taeback  طاٌبٌن
 Pyongwonبٌونكوان 
 Shipjin شٌبجٌن 
 Jitaeجٌتاي
 Chonkwonشونكوان

  سنة50ألل من 

 Koryoكورٌو

 Keumgang كونكان
 Taeback  طاٌبٌن
 Pyongwonبٌونكوان 
 Shipjin شٌبجٌن 
 Jitaeجٌتاي
 Chonkwonشونكوان
 Hansooهانسو 

  سنة60ألل من 

  سنة65ألل من 

  سنة65أكثر من 

. جان8 جان إلى طاٌكون 4من طاٌكون   الصغار  

 1+  ذكر 1)الزوجً 
(أنثى  

 الفتٌان Keumgang  جان إلى كونكان4من طاٌكون 

 الشبان Taeback   جان إلى طاٌبٌن4من طاٌكون 

  سنة30ألل من  Shipjin  جان لى شٌبجٌن 6من طاٌكون 

  سنة30أكثر من  Chonkwon جان إلى شونكوان8من طاٌكون 

. جان8 جان إلى طاٌكون 4من طاٌكون   الصغار، الصغٌرات 

( ذكور3)الفرق ذكور   
  ( إناث3 )الفرق إناث 

 الفتٌان، الفتٌات Keumgang  جان إلى كونكان4من طاٌكون 

 الشبان، الشابات Taeback   جان إلى طاٌبٌن4من طاٌكون 

  سنة30ألل من  Shipjin  جان لى شٌبجٌن 6من طاٌكون 

  سنة30أكثر من  Chonkwon جان إلى شونكوان8من طاٌكون 

 انجٕيعٙ اإلججبز٘ 
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:فئات بطولة البومسً الحر  

(2005-2010 ) سنة17ألل من  الفئة   سنة17أكثر من  

(2005-2010 ) سنة موالٌد17 – 12 السن  
 سنة فما أكثر موالٌد 18

  فماتحت2004

 الفردي
2 أو 1 ذكور 2 أو 1   

2 أو 1 إناث 2 أو 1   

 2 2 الزوجً

 فرق مختلط
 إناث أو 2 ذكور و 3) الٌجب ان ٌمل عدد الذكور عن إثنٌن ونفس العدد لإلناث  (5) 

( ذكور2 إناث و 3  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

:(انحس)انجٕيعٙ اإلثداػٙ   
 

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

 

:مدة المباراة لكل فئة  

 . ثانٌة90الفردي والزوجً والجماعً التأدٌة تصل إلى : البومسً المعتمد -1

 . ثانٌة100 إلى 90الفردي والزوجً والفرٌك المختلط ٌؤدى من : البومسً اإلبداعً -2

  ثانٌة على األلل30فترة االنتظار ما بٌن تأدٌة البومسً األول والبومسً الثانً تصل إلى  -3

:عملٌة المرعة   

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

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

من األدنى  (النتائج)النهائً ٌجب اتباعه انطاللا من نتائج الدور النصف نهائً بالترتٌب 
 .إلى األعلى
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للليام  عملية الكتسييل المرجوا تتميي ااسكمارة  
ر لكه من الموقق االلكررون اللاا  للسامعة  

https://frmtkd.net/ar  

 رإرسالها إلى البريدااللكررون  
Frmtk@hotmail.com 

 و
benali_tkd@yahoo.fr 

 

  2021 دجنرب22: ءيف أجل أقصاه يوم األربعا
 . مساءا6:00على الساعة

 

 عملية التسجيل

https://frmtkd.net/ar
mailto:Frmtk@hotmail.com

