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 نهاية بطولة كأس سفير كوريا 

 للبومسي  البطولة الوطنيةو

 لعروض البطولة الوطنية لو 

 باراتايكوندوالبطولة الوطنية للو
 

 : ة أسفـلهداريو اإل  التقنيةللمزيــــــــــــــــــــــــــد من المعلومات يرجى اإلتصال األطر  
    205.37.67.0.06    الفـاكس  :          05.37.67.01.39      اهلاتف:

                           www.frmtkd.worpdress.com:                           الموقع اإللكتروني الخاص بتسجيل المشاركين في البطولة
 
 
 
 

 و اإلدارية أسفـله:   التقنيةتصال األطر  للمزيــــــــــــــــــــــــــد من المعلومات يرجى اإل 
    205.37.67.0.06الفـاكس  :              05.37.67.01.39اهلاتف:      

        :                           الموقع اإللكتروني الخاص بتسجيل المشاركين في البطولة
tkd.netwww.frm                   

 2220 يناير 07-08-09

  
 

http://www.frmtkd.worpdress.com/
http://www.frmtkd.net/
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 إلى  
 الرياضية    العصب والجمعيات   السادة رؤساءالسيدات و 

  المنضوية تحت لواء الجامعة

 حتية طيبة ... وبعد،
يتشرف السيد رئيس اجلامعة امللكية املغربية للتايكوندو أصالة عن نفسه و نيابة عن 

السادة رؤساء  جه إىلاملكتب أملديري للجامعة امللكية املغربية للتايكوندو، أن يتو 
العصب واجلمعيات املنضوية حتت لواء اجلامعة ابلدعوة للمشاركة يف هناية بطولة كأس 

سفري كوراي اجلنوبية والبطولة الوطنية للبومسي والبطولة الوطنية للعروض والبطولة 
حسب    2022يناير  09-08-07للبارااتيكوندو وذلك أايم السادسة الوطنية 

 .الربانمج املبني أسفله 

هلام الوطين اضي متمنيايت لكافة املشاركني واملشاركات يف هذا احلدث الراي
تضع  مافتئت ندولتايكو لية بتحقيق  النتائج املرجوة السيما وان اجلامعة امللكية املغرب

 غرب.و ابملكوندالتاي ضةالربامج التنافسية وفق توجه يساير الرقي ابملستوى العام لراي
 وفقنا هللا وإايكم ملا فيه اخلري و السالم.

 إدريس اهلاليل            
 رئيس اجلامعة امللكية املغربية للتايكوندو           
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 نهاية بطولة كأس سفير كوريا برنامج 

 الوطنية للبومسي والعروض والباراتايكوندو البطولة و

   2220يناير  07-08-09
 اليوم والتاريخ التوقيت النشاط المكان

 

القاعة 

  المغطاة 

 

 تسجيل المشاركين :  عملية تأكيد

 البومسي والعروض جميع األصناف

 

  بعد الزوال 17:00من 

 مساءا 19:00إلى 
يناير  07الجمعة 

ووضع برنامج  االجتماع الفني والقرعة -  2022

 التظاهرة

 معية حضور رئيس أو مدرب الج -

 )ضروري ومؤكد(   -

 مساءا 19:00من 

 مساءا 20:00إلى 

القاعة 

  المغطاة 

 

حضور المشاركين والمشاركات في البومسي 

 والعروض.
 صباحا 08:00الساعة 

 

يناير  08السبت 

2022 

تسجيل وتصنيف ووزن مشاركي  عملية تأكيد

 الباراتايكوندو 

 صباحا  10:00 من 

 الزوا 12:00إلى 

 صباحا 09:00من  المباريات التمهيدية  البومسي والعروض 

 بعد الزوال 16:30إلى  

 من  النهائية  والتتويج

 مساء 19:30إلى  16:30

القاعة 

  المغطاة 

 

لقرعة الوزن  المشاركين والمشاركات جميع  حضور

 العشوائي 
 صباحا 08:00لساعة ا

 

يناير  09األحد 

2022  

 صباحا 09:00من  ايكوندو والبومسي المباريات التمهيدية البارات

 بعد الزوال  16:30إلى  

 والنهائية 

 والتتويج

 مساءا 19:30إلى   16:30من 
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 معلومات هامة خاصة بنهاية
 .دوكأس سفري كوراي والبطولة الوطنية للبومسي والعروض والبارااتيكون

 :اجلامعة امللكية املغربية للتايكوندو  لتنظيما  -1
 0537670206الفاكس :   0537670139الهاتف:   

 التاريخ  -2
 ابلقاعة املغطاة بعد الزوال 00:17إبتداء من الساعة أتكيد تسجيل األعبني والفرق : عملية  2220يناير 07اجلمعة 

 ت التمهيدية و النهائيات : املباراي 2220يناير09-08السبت واالحد 
  

 مشاركة الالعبني :  -3
 مغريب اجلنسية. )ة(جيب أن يكون الالعب -
 وري ومؤكد.ضر  2021/2022اإلدالء ابلرخصة اجلامعية للموسم الرايضي  -  
 .2021/2022ضي م الرايمنخرطة برسم املوس كجيب أن تكون اجلمعية اليت ينتمي إليها املشار  -   

 2120/2220د ي اجلديللموسم الرايضاجلامعية اجلواز الرايضي للجامعة والتأمني والرخصة - 
 رقم:B.M.C.Eة ارجييتم وضع واجباهتا يف احلساب البنكي للجامعة البنك املغريب للتجارة اخل

8100014210000489869 

 .2021/2022بتجديد اخنراطها للموسم الرايضي اجلديد لن تشارك أي مجعية مل تقم  -  

 .دوكونجترى البطولة حسب قوانني اإلحتاد الدويل للتاي -

 واجب المشاركة : بالمجــــــــــــــــــــــان .-
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 *العروضب الوطنية الخاصة بطولةالالمشاركة في  قانون * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 تكوين الفريق

 .دافر 16إلى  8العروض جماعي من *
ئق.دقا 10و 5مدة األداء أو العرض تتراوح مابين   

 

 

 هام جدا
ال يسمح بتأدية بعض الحركات التي يمكن من خاللها المخاطرة بقاصرين -♦01

 )كمسك األطفال من الرجلين واليدين والقيام بعمليات الدوران أو ما شابه ذلك(.
ن .حظر استعمال األسلحة التي تشكل خطورة على المشاركي -♦02  
حظر استعمال الشهب النارية وإشعال النار اثناء العرض . -♦03  
وتعويضه بالخشب.   التكسيرفي عملية  حظر استعمال الياجور -♦04  

جمعيتين مختلفتين.في عدم مشاركة المتبارين -♦50  
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تي من طرف اإلتحاد الدولي والالمعتمدة  زان الجديدةاألوالتصنيف و

 . الوطنية السادسة للباراتايكوندو البطولة سيجرى بها التباري في

 

وتعرف ايضا هذه البطولة الوطنية السادسة للباراتايكوندو تنظيم البطولة ♦ 

 الصم(أي األشخاص اصحاب اإلعاقة السمعية. )فئة KP60 لفئةالوطنية الثالثة 

 ) األشخاص اصحاب اإلعاقة على مستوى األطراف العلوية ( K40صنف 

 التصنيف الخاص باإلناث التصنيف الخاص بالذكور

K41 K41 

K44 K44 

 األوزان 

 فئة اإلناث فئة الذكور

 كلغ  47اقل من  كلغ  58اقل من 

 كلغ 52اقل من  كلغ 63اقل من 

 كلغ 57قل من ا كلغ 70قل من ا

 كلغ  65اقل من  كلغ  80اقل من 

 كلغ 65اكثر من  كلغ 80اكثر من 

 ( ةيعمسلا) األشخاص اصحاب اإلعاقة K60صنف 

 األوزان 

 فئة اإلناث فئة الذكور

 كلغ  49اقل من  كلغ  58اقل من 

 كلغ 57اقل من  كلغ 68اقل من 

 كلغ 67قل من ا كلغ 80قل من ا

 كلغ 67اكثر من  كلغ 80اكثر من 
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في الثة ية الثرف ايضا هذه البطولة الوطنية السادسة للباراتايكوندو تنظيم البطولة الوطنتعكما ♦

 مجال البومسي حسب التصنيف والتقسيم العمري المعتمد من طرف اإلتحاد الدولي 

 

 التقسيم العمري الخاص بالبومسي 

 سنة  15سنة إلى  12من  والفتيات فئة الفتيان

 سنة 29و 16سنة : ما بين  30اقل من  توكبيرا فئة األولى كبارال

 سنة فما فوق 30 وكبيرات فئة الثانية كبارال

 الخاص بالبومسي التصنيف                           

 نوع اإلعاقة الصنف

P10 اصحاب اإلعاقة البصرية 

P20 اصحاب اإلعاقة الذهنية 

P30 اصحاب اإلعاقة العصبية 

P40 وى األطراف العلويةاصحاب اإلعاقة على مست 

P50 األشخاص المقعدين 

P60 اصحاب اإلعاقة السمعية 

P70  األشخاص اصحاب قصر القامة 

 هام جدا
♦ بالنسبة للتباري في مجال المباراة ) الكيوروكي ( الباراتايكوندو: تجرى المباراة في شوط 

ثانية لكل مدرب خالل المباراة متى  30دقائق مع احقية طلب وقت مستقطع مدته  5واحد مدته 

شاء وفي حالة التعادل يضاف شوط خاص بالنقطة الذهبية  مدته دقيقة واحدة دون طلب وقت 

 مستقطع . 

ناف ع األصميالتنافس يكون فرديا في جبالنسبة للتباري في مجال البومسي الباراتايكوندو :  ♦

كون على اي اإلعاقة السمعية فالتنافس ي P60سواء في فئة اإلناث او الذكور ماعدا في صنف 

 المستوى الفردي وعلى المستوى الزوجي وعلى المستوى الجماعي .
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سينهاية بطولة كأس سفري كوراي والبطولة الوطنية للبوملاملؤهلون   
2022يناير  09-08-07اايم    
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