الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والريـاضة والتربية البدنية
الجامعة التونسية للكيك و التاي بوكسينغ
السافات واألنشطة التابعة
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مطلب انخـــــــــراط
*** الموسم الـــرياضي***2014/2013

اسم الجمعية  /النادي............................................................................ .:
عدد التأشيرة  ............................................. :التاريخ...............................:
عنوان الجمعية  /النادي...........................................................................:
...............الترقيم البريدي..................................................................... :
الهاتف .............................................................:الفاكس........................:
البريد اإللكتروني ................................................................................. :
رئيس الجمعية/النادي ............................................................................. :
المهنة ..............................................................................................:
العنوان الشخصي ..................................................................................:
الهاتف القار  ....................................:الهاتف الجوال ..................................:
الكاتب العام .......................................................................................:
أمين المال ......................................................................................... :

إمضاء وختم رئيس الجمعية /النادي
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األوراق المطلوبــة الخاصــة باالنخــــــــراط
*** الموسم الرياضي***2014/2013
مطلب انخراط ممضي ومختوم من رئيس الجمعية أو مدير القاعة 0234/0231
بطاقة إرشادات خاصة بالمسير.0234/0231
بطاقة إرشادات خاصة بالممرن أو المدرب المساعد 0234/0231
نسخة من شهادة ممرن درجة أولى أو ثانية أو ثالثة أو شهادة فيدرالية.
قائمة الهيئة المديرة خاصة بالجمعيات الرياضية .0234-0231
نسخة من عقد تامين الجمعية أو القاعة و الالعبين .0234-0231
شهادة الطبيب المباشر للجمعية أو القاعة .0234-0231
أوقات و برامج التمارين ممضاة من رئيس الجمعية أو مدير القاعة .0234-0231
عدد  37ظروف " “Format A4متنبرة "700م" عليها عنوان الجمعية أوالقاعة.
عقد تدريب الممرن ورئيس الجمعية معرف به (.)0234-0231
نسخة من قرار فتح كراس الشروط بالنسبة للقاعات الخاصة التي تنخرط ألول مرة.
نسخة من القانون األساسي بالنسبة للجمعيات .

مالحظ ــة :كــل األوراق اإلداريــة المطلوبـة إجباريـة.
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بطـــــــــاقة إرشــــــــــــــــــادات
*** مسيـــــــــــــر ***
للمــــــــوسم الرياضي *** *** 0234 / 0231
االسم واللقب....................... :تاريخ الوالدة.........................:مكانها...............:
رقم بطاقة التعريف الوطنية...............:التاريخ......................:صادرة..................:
العنوان الشخصي ..............................................................................:
.......................الترقيم البريدي  ................................:الهاتف...................:
الجنسية ......................................................................................... :
المهنة .......................................................................................... :
الجمعية ........................................................................................ :
المستوى الثقافي .................................................................................:
تاريخ بداية ممارسة النشاط ..................................................................... :
الشهائد المتحصل عليها ( التدرج في األحزمة ) :
)3حزام  ............................................................بتاريخ .................
)0حزام  ........................................................... .بتاريخ ................
)1حزام  ............................................................بتاريخ ................
)4حزام  ............................................................بتاريخ .................
)7حزام  ............................................................بتاريخ .................
أشهد أن المعلومات الواردة بهذه البطاقة صحيحة.

اإلمضاء

إمضاء رئيس الجمعية  /النادي
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بطـــــــــاقة إرشــــــــــــــــــادات
*** العـــــــــــــــــــب ***
للمــــــــوسم الرياضي *** *** 0234 / 0231

االسم واللقب ................................. :تاريخ الوالدة.............:مكانها......................:
رقم بطاقة التعريف الوطنية.....................:التاريخ......................:صادرة.................:
العنوان الشخصي ......................................................................................:
...........................الترقيم البريدي ......................:الهاتف..........…………………:
الجنسية ...............................................................................................:
المهنة.............................................................................. ……………… :
الجمعية.............................................................. .............................… :
المستوي الثقافي....................................................................... ……………:
تاريخ بداية ممارسة النشاط .......……………………………………………………………:
الشهائد المتحصل عليها (التدرج في األحزمة)
)3حزام  ............................................................بتاريخ .....................
)0حزام  ............................................................بتاريخ .....................
)1حزام  ........................................................... .بتاريخ .....................
)4حزام  ............................................................بتاريخ .....................
)7حزام ............................................................بتاريخ.......................

أشهد أن المعلومات الواردة بهذه البطاقة صحيحة.
اإلمضاء

إمضاء رئيس الجمعية  /النادي
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بطـــــــــاقة إرشــــــــــــــــــادات
*** حكــــــــــــــــــم ***
للمـــوسم الرياضي *** *** 0234 / 0231

االسم واللقب ................................. :تاريخ الوالدة...............:مكانها..............:
رقم بطاقة التعريف الوطنية......................:التاريخ......................:صادرة..........:
العنوان الشخصي............................................................................... .:
....... ..................الترقيم البريدي .............................:الهاتف................... :
الجنسية ........................................................................................ :
المهنة ......................................................................................... :
الجمعية .........................................................................................:
المستوى الثقافي.............................................................. ....................
تاريخ بداية ممارسة النشاط ......................................................................:
الشهائد المتحصل عليها ( التدرج في األحزمة) :
)3حزام  .........................................................بتاريخ .............................
)0حزام  .........................................................بتاريخ..............................
)1حزام  .........................................................بتاريخ.......................... ...
)4حزام  .........................................................بتاريخ..............................
)7حزام ...........................................................بتاريخ..............................

أشهـد أن المعلومات الواردة بهذه البطاقة صحيحة.
اإلمضاء

إمضاء رئيس الجمعية  /النادي
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بطـــــــــاقة إرشــــــــــــــــــادات
*** مــــــــــــدرب ( ) – مدرب مســـــــــاعد ( ) ***
للمــــــــوسم الرياضي *** *** 0234 / 0231

االسم واللقب........................... :تاريخ الوالدة................:مكانها .................................:
رقم بطاقة التعريف الوطنية....................:التاريخ.........................:صادرة.......................:
العنوان الشخصي......................................................................... ....................:
...............................الترقيم البريدي ...................:الهاتف .....................................:
الجنسية ......................................... .................................... .........................:
المهنة ....................................................................................................... :
الجمعية ...................................................................................................... :
المستوى الثقافي ..............................................................................................:
تاريخ بداية ممارسة النشاط .................................................................................. :
الشهائد المتحصل عليها ( التدرج في األحزمة ) :
)3حزام  ............................................................بتاريخ ..................................
)0حزام  ............................................................بتاريخ..................................
)1حزام  ............................................................بتاريخ ................................. .
)4حزام .............................................................بتاريخ ...................................
)7حزام.............................................................بتاريخ ....... ...........................

أشهـد أن المعلومات الواردة بهذه البطاقة صحيحة.

اإلمضاء

إمضاء رئيس الجمعية  /النادي
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إعـ ـ ـ ـ ــالم
 التوقيت اإلداري لقبول ملفـات االنخراط :
تتشرف الجامعة التونسية للكيك والتاي بوكسينغ السافات واألنشطة التابعة بإعالم السادة رؤساء جمعيات

والنوادي والقاعات الرياضية والفنيين :

بأن التوقيت اإلداري الخاص بقبول ملفات االنخراط والقيام بكافة اإلجراءات اإلدارية كاآلتي :صباح
أيام :االثنين ،الثالثاء ،األربعاء ،الخميس ،والجمعة من الساعة  03.9صباحا إلى حدود الساعة
. 21321

 نظـام دفـع معاليــم اإلنخراطــات :

عملية دفع معاليم اإلنخراطات للموسم  192./1921ستكون على النحو التالي :
 – 2االتجاه ألقرب فرع للبنك العربي لتونس ( )ATBلدفع المعا ليم في الحساب الجاري اآلتي :

23 210 221 3330 2223 34 44
 حول اإلجازات :

أن اإلجازات بجميع أصنافها يجب أن تكون كاآلتي :
 ممضاة من الشخص المعني باألمر . -عليها إمضاء وختم النادي .

 -ممضاة ومختومة من الطبيب المباشر للنادي.

 حول الممرنين المنتمين للنوادي :

يشترط على الممرنين المتعاقدين مع النوادي أن يكونوا متحصلين على شهادة ممرن درجة أولى ومسلمة
من و ازرة الشباب والرياضة والتربية البدنية أو شهادة مدرب فيدرالي مسلمة من الجامعة .
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مطلب نقـــلة

اللقب ........................................... :



االسم ................................... :



تاريخ الوالدة و مكانها ...................................................................:



الجنسية .................................................................................. :



المهنة ................................................................................... :



رقم ب.ت.و ..............................:



اسم النادي االصلي ...................................................................... :



اسم النادي الذي يرغب في االنتقال إليه ................................................. :

إمض ــاء الالعب

تاريخ ومكان اإلصدار ........................... :

إمضاء وختم رئيس النادي  /الجمعية
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ترخـــيص أبـــوي
اسم ولقب الولي .................................................................:
بطاقة تعريف وطنية عدد ....................................................... :
بتاريخ ......................................................................... :
أرخص البني ( ابنتي ) .........................................................:
بممارسة نشاط الكيك بوكسينغ للموسم الرياضي 1922/192.
بجمعية  /نادي .................................................................. :
...................................................................................
إمضاء الولي ( معرف به )
مالحظة هامة  :هذا الترخيص خاص باألشبال ،المدارس  ،األداني  ،األصاغر .
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التنظيمات الفنية
للجامعة التونسية للكيك والتاي بوكسينغ السافات واألنشطة التابعة
الموسم الرياضي 0234***0231

السن األدنى للمشاركة في المنافسات الوطنية الراجعة بالنظر للجامعة  8سنوات فما فوق.
تكون المشاركة في مختلف االختصاصات الرياضية المعتمدة في المنافسات الوطنية حسب السن وفقا للتوزيع التالي:
األصناف العمرية :
أش ـ ــبال



من  28إلـ ــى  24سنوات

( مواليد ) 0222 - 0227

مـ ــدارس



من  32إلـ ــى  12سنــة

( مواليد – ) 0224-0221 -0220

من  31إلـ ــى  34ســنة

( مواليد ) 0223-0222

أصـ ــاغر



من  37إلـ ــى  32سنــة

( مواليد ) 3444-3448

أواسـ ــط



من  32إلـ ــى  38سنــة

( مواليد ) 3442-3442

أكـ ــابر



من  34سن ــة فمــا فوق

مواليد  3447فما فوق

أدان ـ ــي

األوزان:
 من  28إلى  30سنة  :في اختصاص السومي كونتاكت أو الاليت كونتاكت ( ذكـور  /إنـاث ) .( )+42/-42/-40 /-12 / - 10 / - 08 /- 07/-01

 من  31إلى  32سنة  :في اختصاصي السومي كونتاكت و الاليت كونتاكت: ذكــور .)+24/-24/-21/-22/-72/-70/-42/-40 ( : -إنــاث .)+27/-27/-22/-77/-72/-42/-40 ( :
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 من  32سنة فما فوق في اختصاصي السومي كونتاكت والال يت كونتاكت: ذكــور.)+44/-44/-84/-84/-24/-24/-24/-21/-72 ( : -إنــاث .)+22/-22/-27/-22/-77/-72 (:

 -من  32سنة فما فوق في اختصاصات الفول كونتاكت والكيك بوكسينغ :

 ذكــور. )+43/-43/-82/-83/-27/-23/-22/-2137/-22/-72/-74/-73 (: -إنــاث .)+22/-22/-27/-22/-72/-70/-48 ( :

 من  32سنة فما فوق في اختصاصي السافات  assautو السافات . combat ذكــور. )+87/-87/-82/-27/-22/-27/-22/-77/-48(: -إنــاث

:

/-48من

(

+48إلى

/-70من+70إلى/-72من+72إلى/-22من+22إلى-27

/من+27إلى/-22من+22إلى).+27/-27
 قوانيـن المشاركــة :

 يسمح لكل نادي أو جمعية منخرطة بتشريك العبين اثنين في نفس الوزن ونفس االختصاص في جميعاألصناف وفي صورة تجاوز عدد المجازين بالنادي أو الجمعية في كل صنف من األصناف المذكورة 12

كل  32العبين مجازين إضافيين في نفس الصنف والوزن واالختصاص.
مجاز يمكن إضافة مشارك على ّ

 تجرى عملية الوزن في اليوم األول من المنافسات بالنسبة للفئات العمرية التي ستشارك في نفس اليومانطالقا من الساعة منتصف النهار (  ) 12hإلى غاية الساعة الثانية (  ( 14hبعد الزوال.

 تفتح عملية الوزن بالنسبة للفئات العمرية التي ستشارك في اليوم الثاني من المنافسات انطالقا من الساعةالثامنة (  ) 28hصباحا إلى غاية الساعة االعاشرة ( )32 hصباحا علي عين المكان.

كل العب تخلّف عن موعد عملية الوزن المشار إليه أعاله.
 -يمنع من المشاركة ّ

 يسمح بالتفاوت  722غ لجميع الفئات العمرية في جميع األوزان المعتمدة من طرف الجامعة في مختلفاالختصاصات .

 ال يمكن تسجيل أي متباري في أي صنف وزن أخر في حال لم يتطابق وزنه أثناء عملية الوزن مع الوزنالمرسم به في االستمارة المرسلة من طرف ناديه أو جمعيته .
ّ

 -ال يمكن للمتباري التق ّدم لعملية الوزن إالّ مرة واحدة.

للزي الرياضي ومع ّدات الوقاية لالختصاص الذي سيتبارى فيه وفقا للمواصفات
 ضرورة توفير كل مشارك ّالمطلوبة والمعمول به عالميا .
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 -يقصى كل مشارك لم يوفّر المع ّدات الالزمة والزى الرياضي المطلوب بعد مضي دقيقة من مراقبة الحكم.

 يشترط على كل نادي او جمعية راغبة في االنخراط في اختصاص الكيك والتاي بوكسينغ و السافات تقديمشهادة مدرب في االختصاص المطلوب ضمن ملف االنخراط بالنسبة للمدرب المباشر عندها.

السن القانوني ضرورة تقديم نسخة
 للمشاركة في اختصاصات الحلبة يشترط على المالكم فضال عن بلوغه ّإجازة الموسم الرياضي المنقضي  0231 /0230و الموسم الحالي . 0234/0231
 للمشاركة في اختصاصات البساط يشترط غلى الالعب االستظهار بإجازة الموسم الحالي 0234/0231.

تم تحديد اخر اجل لقبول استمارات المشاركة في جميع التظاهرات الخاصة بالجامعة يوم االربعاء الذي
 ّيسبق كل التواريخ المشار اليها في الروزنامة الوطنية.

 -أواسط و اكابر المشاركة في اختصاص  0بساط او  0حلبة او اختيار اختصاص  3بساط و 1حلبة .

 -كاس تونس فرق أكابر يشمل اختصاصات الحلبة و يجب توفر  32فرق في كل اختصاص كحد ادنى .
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جدول المعاليـــم
االنخراط  /التربصات الفنية /تنظير الشهائد
الموسم الرياضى 1922/192.
*****
معلوم االنخراط
معلوم اختصاص كيك
معلوم اختصاص تاي بوكسينغ
معلوم اختصاص سافات
إجازة مدرب
إجازة مدرب مساعد
إجازة مسير
إجازة حكم
معلوم طابع االختصاص للموسم الجاري
معلوم المشاركة في البطولة ( أكابر – أواسط )
معلوم المشاركة في البطولة (مدارس و أشبال و أصاغر-أداتي )
معلوم المشاركة في الكأس
معلوم كاس تونس(النوادي و الجمعيات)
معلوم كأس تونس اختصاص كيك
معلوم كأس تونس اختصاص تاي بوكسينغ
معلوم كأس تونس اختصاص سافات
جواز رياضي
معلوم المشاركة في تربص التحكيم  /المدربين
معلوم الشهائد و األحزمة الملونة
التربصات الفنية الوطنية
التربصات الدولية
معلوم االحتراز ( يدفع وجوبا مع االحتراز و يرجع في حالة االستجابة)
اجتياز الحزام االزرق فيدرالي
اجتياز الحزام البني
اجتياز أحزمة  :أسود درجة أولى
اجتياز أحزمة  :أسود درجة ثانية
اجتياز أحزمة  :أسود درجة ثالثة
اجتياز أحزمة  :أسود درجة رابعة (ما فوق)
معلوم تنظير شهادة الحزام البني
معلوم تنظير شهادة الحزام األسود درجة2
معلوم تنظير شهادة الحزام األسود درجة1
معلوم تنظير شهادة الحزام األسود درجة.
معلوم تنظير شهادة الحزام األسود درجة( 2فما فوق)
مطبوعة انتقال الالعبين بين النوادي
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ال ــروزنامة الوطني ــة للكيك بوكسينغ
الموسم الرياضي 0234/0231
الــتاريخ

التظــــــاهرة

النــوع

نوفمبــــــر 0231
04-01

تربص واجتياز احزمة ازرق فيدرالي إلى اسود 0

تونس

تونس

37-34

تربص وطني و تأكيد الدرجات الفنية في التحكيم

وطني

00-03

تصفيات البطولة الوطنية اختصاص بساط اواسط  /اكابر

اقليمي

08-01

دورة تكوين مدربين درجة  3جزء االول

وطني

04-08

تصفيات البطولة الوطنية اختصاص بساط اشبال-
مدارس-اداني -اصاغر

اقليمي

جـــــــانفي 0234
7-4
30-33
34
02-07

تصفيات البطولة الوطنية اختصاص فول كونتاكت وسافات
اواسط/اكابر

01-00-03

اقليمي

سهرة رياضية في الكيك بوكسينغ
تربص للمدربين و الحكام في اختصاص التاي بوكسينغ

وطني

تصفيات البطولة الوطنية تاي  /لوكيك اواسط -اكابر

اقليمي

دورة تكوينية للمدربين الفيدرالين في السافات

وطني
تونس
وطني

32-37-34

تربص تكويني للمدربين في االعداد البدني

00-32

دورة تكوين مدربين درجة  3جزء الثاني

وطني

01-00

نهائيات البطولة الوطنية بساط سومي و اليت كونتاكت
اواسط  /اكابر

وطني

12-04

نهائيات البطولة الوطنية بساط اشبال-مدارس-اداني-اصاغر

وطني

افريــــــل 0234
2-7
02-34

تربص واجتياز احزمة في السافات و تظاهرة خاصة باليوم
العالمي للتنمية والسالم
نهائيات البطولة الوطنية فول  +سافات اواسط  /اكابر

يحدد المكان الحقا
تونس

مـــــــــارس 0234
0-3

الوسط

الجنوب

وطني

وطني

تربص فني واجتياز احزمة ازرق فيدرالي الى االسود 0

الوسط

الجنوب

*

تونس

فيفــــــري 0234
4-8

الوسط

الجنوب

اقليمي

ديسمبـــــر 0231

تربص تكوين ورسكلة للحكام في السافات

المكــــــان

الوسط

الوسط

الجنوب

الجنوب

المكان يحدد الحقا

تونس
وطني
وطني
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التظــــــاهرة

الــتاريخ

النــوع

مــــــــاي0234
4-1

تونس

نهائيات البطولة الوطنية تاي  +لوكيك اواسط و اكابر

وطني

33-32-4

دورة تكوين مدربين فيدراليين كيك بوكسينغ

وطني

07-04-01

دورة تكوين مدربين فيدراليين في التاي بوكسينغ

وطني

جـــــــوان 0234

تونس

23-13-12

تربص دولي في التحكيم

وطني

00-03-02

كاس تونس فرق اكابر

وطني

بطولة الرابطات اسو سافات –كيك –اليت-تاي اليت
اشبال-مدارس-اداني – اصاغر

اقليمي

04-08

المكــــــان

المكان
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الوسط
يحدد

الجنوب

الجنوب
الحقا

