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  كأس سفير كوريابطولة إقصائيات 

  للبومسيوالبطولة الوطنية 

 المرحلة األولى

 بمشاركة العصب الجهوية التالية :
 جهةعصبة  –فاس مكناس  جهة عصبة –طنجة تطوان الحسيمة  جهة عصبة

 الرباط سال القنيطرة  جهة  عصبة  –الشرق 

 
 

 

 

 
 

 

 ه: أسفـل  هاتفيةقـام الاألر ب  االتصالللمزيــــــــــــــــــــــــــد من المعلومات يرجى  
    205.37.67.0.06الفـاكس  :              39.01.67.37.05      :اهلاتف

                         :الموقع اإللكتروني الخاص بتسجيل المشاركين في البطولة
   https://frmtkd.net/ar        
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 الفنيدقبالقاعة المغطاة  
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 إلى  
 السادة رؤساء األندية والجمعيات

 المنضوية تحت لواء الجامعة  

 ،حتية طيبة ... وبعد

عن نفسه و نيابة عن املكتب  أصالةاملغربية للتايكوندو  امللكيةيتشرف السيد رئيس اجلامعة 
ن يتوجه إىل السادة رؤساء العصب واجلمعيات ، أاملغربية للتايكوندوية كللجامعة املل أملديري

كأس سفري كوراي و البطولة بطولة  إقصائيات املنضوية حتت لواء اجلامعة ابلدعوة للمشاركة يف 
املغطاة مبدينة ابلقاعة  2021 دجنرب 19-18-17 أايموذلك املرحلة األوىل للبومسي لوطنية ا

طنجة  جهة عصبةالتالية :  اجلهوية مبشاركة العصبته فقر حسب الربانمج املبني  الفنيدق

جهة  عصبة   –الشرق  جهة عصبة –فاس مكناس جهة عصبة  –تطوان الحسيمة 

 الرباط سال القنيطرة .
ة يف هناية  لمشاركداد لأن تنظيم هذه اإلقصاىيات أييت يف إطار اإلعجتدر اإلشارة إىل 

 .2022ناير ي 9-8يومي رى واليت ستجللبومسي لوطنية كأس سفري كوراي و البطولة ا
دة دارية الوار ة واإللتقنيايب جبميع السادة املدربني احلرص على احرتام اإلجراءات هنلذا 

لذي ايمي والتقين التنظ لعاميف هذه املراسلة وذلك بغية االستمرار يف احملافظة على املستوى ا
 اجلامعة .ميز جل التظاهرات التنافسية املنظمة من طرف 

 الم.وفقنا هللا وإايكم ملا فيه اخلري و الس

   
 إدريس اهلاليل  

 للتايكوندو اجلامعة امللكية املغربيةرئيس                       
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 إقصائيات  برنامج

 )المرحلة األولى(للبومسي الوطنية البطولة  كأس سفير كوريا و

 .الفنيدقمدينة  202 دجنبر 17-18-19

 اليوم والتاريخ التوقيت النشاط المكان

 

القاعة 

المغطاة 

مدينة 

 الفنيدق

 

تسجيل المشاركين   عملية تأكيد

 جميع األصناف 

  زواال 15:00من 

 مساءا 18:00إلى 

 الجمعة 

 2021دجنبر  17

 االجتماع الفني والقرعة -

البرنامج العام ووضع 

 لتظاهرةل

حضور رئيس أو مدرب  -

الجمعية المشاركة 

 )ضروري ومؤكد(  

  مساءا18:00 من

 مساءا 20:00إلى 

القاعة 

المغطاة 

مدينة 

 الفنيدق

 

  صباحا 8.00  حضور المشاركين والمشاركات

السبت 

 2021دجنبر18

المباريات التمهيدية والنهائية 

 والتتويج
 مساءا 6.00إلى  9.00

القاعة 

المغطاة 

مدينة 

 الفنيدق

 صباحا 8.00  حضور المشاركين والمشاركات
 األحد

 2021دجنبر19

التمهيدية والنهائية  المباريات

 والتتويج
 مساءا 6.00إلى  9.00

 
 

 الجهوية التالية : الجهوية  بمشاركة العصب
 عصبة ●فاس مكناس  جهة عصبة ●طنجة تطوان الحسيمة  جهة  عصبة●

 .القنيطرة الرباط سال هة ج عصبة  ● الشرق   جهة 

 المرحلة األولى
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حدد من األصناف ما لم ت (2) إثنين للمتبارين والمتباريات المشاركة في  يمكن ●

 بالجنس أو السن.

ى عدد ( واحد في كل فئة شريطة أال يتعد1كما يسمح للجمعية بالمشاركة بأكثر من )●

 ( إثنين بما في ذلك الزوجي والفرق.2المشاركين )

الفردي/  من البومسي اإللزامي واألربعة األوائل (2) اثنينيجب على المتبارين أداء ●

حصلين يحصلون على الجوائز بناء على النقط الموالبومسي اإلبداعي  الزوجي/ الفرق 

 .شواهد الترتيبعليها الرتب الثالثة والرابعة يحصلون على 

، توقيت االجتماعاتالتام لبرنامج البطولة، توقيت  االحترام   إلزامية●

  المباريات.....إلخ )وكل إخالل بهذه المواعيد يتحمل المعني باألمر تبعات

 .(إقصائه

او  ستفساراالاو  االتصالالمنافسة وعدم  بمبدأعند اإلعالن عن النتيجة يجب التقيد ●

 التعليق على النتيجة .

م حسب عدد المشاركين والمشاركات في كل فئة يت القواعد العامة للمنافسة :●

 النظام التالي : اعتماد

يقوم كل  يتم البداية من الدور األول حيث فأكثرالعب )ة(  32عند مشاركة أكثر من ♦

 تأهيل( من البومسي اإلجباري حسب كل فئة ويتم 2) اثنين تأديةالعب )ة( من 

عب النصف النهائي ( حيث يقوم كل والالعبات إلى الدور الثاني )ال أالعبيننصف 

العبين  8 تأهيل( من البومسي اإلجباري حسب كل فئة ويتم 2) تأدية)ة( من 

 . رياإلجبا( من البومسي 2) أثنين وتأديةوالعبات إلى الدور الثالث )النهاية( 

يقوم  ور النصف النهائي حيثدمن التم البداية )ة( فأكثر تالعب  16عند مشاركة ♦

 8يل (من البومسي اإلجباري حسب كل فئة ويتم تأه2)ة(من تأدية أثنين )كل العب 

 ( من البومسي اإلجباري .2العبين إلى الدور النهائي وتأدية أثنين )

نتقال قل يتم البداية مباشرة من الدور النهائي :اإلأالعب )ة( ف 15عند مشاركة ♦

 دور الثاني.مباشرة إلى الدور النهائي دون المرور بالدور األول وال

ون الفائزون األربع يحصلون على شواهد الترتيب كما ان جميع المشاركين يحصل●

 على شواهد المشاركة .

لفوري يذ ا، يعرض صاحبه إلى التنفنه اإلخالل بالسير العام للبطولةمن شأ إثارة ما●

 في هذا الشأن.في حقه طبقا للمقتضيات القانونية 

 

 

 

 هام جدا
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 إبقصائياتمعلومات هامة خاصة 
 .للبومسي لوطنية االبطولة كأس سفري كوراي و 

 املرحلة األوىل 
 اجلامعة امللكية املغربية للتايكوندو:   لتنظيما  -1

   0537670206الفاكس :   0537670139الهاتف:   
 التاريخ  -2

بعد الزوال ابلقاعة  00:51إبتداء من الساعة   أتكيد تسجيل األعبني والفرقعملية   : 2120دجنرب 17اجلمعة 
 .الفنيدقمدينة  املغطاة

 و النهائيات  ت التمهيدية: املباراي 2120دجنرب 19-18 السبت واالحد
 (الفنيدقمدينة  املغطاةالقاعة )

 .الفنيدقمدينة القاعة املغطاة :    املكان  -3
 مشاركة الالعبني :  -5
  .مغريب اجلنسية )ة(أن يكون الالعب جيب -   

 2021/2022الرايضي  موسملاإلدالء ابلرخصة اجلامعية ل -  
 .ضروري ومؤكد

 .2021/2022ي م الرايضمنخرطة برسم املوس كتكون اجلمعية اليت ينتمي إليها املشار  أنجيب  -   
  2120/2220د ضي اجلديللموسم الراياجلامعية  التأمني والرخصةاجلواز الرايضي للجامعة و  -  

 رقم: B.M.C.Eة ارجييتم وضع واجباهتا يف احلساب البنكي للجامعة البنك املغريب للتجارة اخل

8100014210000489869 

  .2021/2022مجعية مل تقم بتجديد اخنراطها للموسم الرايضي اجلديد  أيلن تشارك  -  
 شهادةن منسخة ب اإلدالء-فوق. فما األمحرجيب أن يكون الالعب)ة( حاصل على احلزام    -

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

 .جترى البطولة حسب قوانني اإلحتاد الدويل للتايكوندو -

 . جملــــــــــــــــــــــان ابواجب املشاركة :  -
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 فئات صنف البومسي:
 

 سنة :  14فئة الفتيان والفتيات اقل من -2

 (2008 - 9200 - 2010سنة مواليد:  14 - 12)●
 

 سنة:18فئة الشبان والشابات اقل من  -3

     (5200 - 6200 –7200سنة مواليد:  17 – 15) ●
 

 سنة ذكورا وإناثا:  30فئة أقل من  -4

 (2919إلى سنة  2004سنة مواليد: من سنة  30 – 18) ●
 

 سنة ذكورا وإناثا:  40فئة أقل من  -5

 (2819إلى سنة  1991سنة مواليد: من سنة  40 – 31)●
 

 سنة ذكورا وإناثا:  50فئة أقل من  -6

 (2719إلى سنة  1819سنة مواليد: من سنة  50 – 41)●
 

 سنة ذكورا وإناثا: 60من  اقلفئة  -7

 (1962إلى سنة  1719سنة مواليد: سنة  60 - 51) ●
 

 سنة :  11من اقل  صغيراتو الصغارفئة  -1

 (1120 - 2012 - 2013سنة مواليد:  11 - 9)●
 

 سنة ذكورا وإناثا: 65من  اقل فئة  -8

 (1957إلى سنة   1961سنة مواليد: سنة  65 - 61) ●
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 :البومسي المعتمد ) الجدول أدناه( بطولة1

 

 الشبان الفتيان الصغار الفئة
 30أقل من 
 سنة

 40أقل من 
 سنة

أقل من 
سنة 50  

أقل من 
سنة 60  

أقل من 
سنة 65  

أكثر من 
سنة 65  

 السن
9–11 

 سنة
12–14 

 سنة
15–17 

 سنة
سنة 30–18 سنة 40–31   

41–50 
 سنة

15–06 
 سنة

16–65 
 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   

سنة 30أقل من  الشبان الفتيان الصغار الفئة سنة 30أكثر من    

سنة 14 – 12  11 – 9 السن سنة 17 – 15  سنة 30 – 18  سنة فما فوق 31   

 2 2 2 2 2 الزوجي 

 فرق
 3 3 3 3 3 ذكور

 3 3 3 3 3 إناث

 

 
 
 
 

  

 سنة ذكورا وإناثا: 65من أكثر فئة  -9

 (فما فوق 5619مواليد: سنة فما فوق سنة  66) ●
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 البطولة الفئات البومسي االجباري األول

جان، 8،7،6،5،4طايكوك   
 

 الصغار والصغيرات

 الفردي

جان، 8،7،6،5،4طايكوك   
 Koryoكوريو

 Keumgang كونكان

 الفتيان والفتيات

جان، 8،7،6،5،4طايكوك   
 Koryoكوريو

 Keumgang  كونكان
  Taeback   طايبيك

 الشبان والشابات

جان، 8،7،6 طايكوك  
 Koryo كوريو

 Keumgang  كونكان
             Taeback   طايبيك

         Pyongwonبيونكوان 
 Shipjin شيبجين 

سنة 30أقل من   

سنة 40أقل من   

جان، 8طايكوك   
 Koryoكوريو

 Keumgang  كونكان
           Taeback   طايبيك

      Pyongwonبيونكوان 
 Shipjin شيبجين 
 Jitaeجيتاي
 Chonkwonشونكوان

سنة 50أقل من   

 Koryoكوريو

 Keumgang  كونكان
                   Taeback   طايبيك

              Pyongwonبيونكوان 
 Shipjin شيبجين 
 Jitae جيتاي
 Chonkwon شونكوان

 Hansooهانسو 

سنة 60أقل من   

سنة 65أقل من   

سنة 65أكثر من   

جان. 8جان إلى طايكوك  4 من طايكوك   الصغار 

 1ذكر +  1الزوجي )
 أنثى(

 الفتيان Keumgang  كونكانجان إلى  4من طايكوك 

 الشبان Taeback   طايبيكجان إلى  4من طايكوك 

شيبجين جان لى  6من طايكوك   Shipjin  سنة 30أقل من  

سنة 30أكثر من  Chonkwon شونكوانجان إلى  8من طايكوك   

جان. 8جان إلى طايكوك  4من طايكوك   الصغار، الصغيرات 

ذكور( 3الفرق ذكور )  
إناث(  3الفرق إناث )   

 الفتيان، الفتيات Keumgang  كونكانجان إلى  4من طايكوك 

 الشبان، الشابات Taeback   طايبيكجان إلى  4من طايكوك 

شيبجين جان لى  6من طايكوك   Shipjin  سنة 30أقل من  

سنة 30أكثر من  Chonkwon شونكوانجان إلى  8من طايكوك   

 البومسي اإلجباري 
 



9 

 

 

 
 فئات بطولة البومسي الحر:

(2005-2010) سنة 17أقل من  الفئة سنة 17أكثر من    

(2005-2009مواليد)  سنة 17 – 12 السن  
مواليد  سنة فما أكثر 18

تحت فما 2004  

 الفردي
2أو  1 ذكور 2أو  1   

2أو  1 إناث 2أو  1   

 2 2 الزوجي

 فرق مختلط
إناث أو  2ذكور و  3 اليجب ان يقل عدد الذكور عن إثنين ونفس العدد لإلناث ) (5) 

(ذكور 2إناث و  3  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 البومسي اإلبداعي )الحر(:
 

البومسي اإلبداعي هو انجاز مرتكز أساسا على تقنيات التايكوندو مع مقاطع موسيقية 
 وحركية.

 

 مدة المباراة لكل فئة:

 ثانية. 90التأدية تصل إلى البومسي المعتمد: الفردي والزوجي والجماعي  -1

 ثانية. 100إلى  90البومسي اإلبداعي: الفردي والزوجي والفريق المختلط يؤدى من  -2

 ثانية على األقل 30تصل إلى فترة االنتظار ما بين تأدية البومسي األول والبومسي الثاني  -3

 عملية القرعة :

 البومسي اإللزامي المقرر لكل فئة يتم إجراؤه فترة سحب القرعة.  -1
رقم القرعة المحصل عليه لكل متباري خالل عملية سحب القرعة يمثل ترتيب  -2

المنافسات لألدوار التمهيدية والنصف النهاية. يجب إقامة التباري بالترتيب من أدنى 
عدد إلى أعلى عدد في منافسات األدوار التمهيدية والنصف نهائية. ترتيب تباري الدور 

تائج الدور النصف نهائي بالترتيب )النتائج( من األدنى النهائي يجب اتباعه انطالقا من ن
 إلى األعلى.
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الموقع اإللكتروني الخاص بتسجيل المشاركين  
إقصائيات كأس سفير كوريا والبطولة  في  

                                       :للبومسي  ةالوطني
       https://frmtkd.net/ar 

 

  2021 دجنرب 15:ءيوم األربعاأجل أقصاه  يف
 .مساءا6:00على الساعة

 

 عملية التسجيل

https://frmtkd.net/ar

