خطة االحتاد السعودي للتايكوندو

لدورة األلعاب السعودية 2022
املرحلة الثانية

البرنامج الزمني لمرحلة تجارب األداء
اليوم

الفعالية

األحد
 2أكتوبر 2022

الميزان (ذكور)
منافسات وزن ( )63-كجم ـ رجال
منافسات وزن ( )80-كجم ـ رجال

االثنين
 3أكتوبر 2022

الميزان (إناث)
منافسات وزن ( )53-كجم ـ إناث
منافسات وزن ( )67-كجم ـ إناث

الموقع

صالة األمير
فيصل بن فهد بالرياض

بوابة ()3

الشروط الفنية لمرحلة تجارب األداء
حزام أسود ( )1دان صادرة من االتحاد السعودي للتايكوندو
يستثنى من ذلك السيدات يكتفى بالحزام األحمر
(يرجى احضار الشهادة للمطابقة)

احضار كشف طبي يوضّح أن المشترك الئق طبيا ً لمنافسات
الدفاع عن النفس

رخصة دولية صادرة من االتحاد السعودي للتايكوندو
(متطلب 1
الحق حال اجتياز المتقدم  /المتقدمة)

احضار أصل اثبات الهوية (الهوية الوطنية ـ االقامة ـ شهادة
الميالد للمواليد) للمطابقة

ال يقل عمر المتقدم  /المتقدمة عن ( )18سنة يستثنى من
ذلك حاملي الجنسية السعودية وابن  /ابنة المواطنة والمواليد
حيث ال يقل العمر عن ( )17سنة مواليد 2005م

احضار صورتين شخصيتين للمشارك مقاس
()2×3

عند اإلخالل بأحد الشروط يتم استبعاد المشارك

أحكام عامة











يسمح لعدد ( )400مشارك  /مشاركة في محطة تجارب األداء وفقا ً لآلتي :
( )150من فئة الذكور يحملون الجنسية السعودية وأبناء المواطنات والمواليد .
( )50من فئة الذكور من المقيمين نظاميا ً بالمملكة العربية السعودية .
( )150من فئة اإلناث يحملن الجنسية السعودية وأبناء المواطنات والمواليد .
( )50من فئة اإلناث من المقيمات نظاميا ً بالمملكة العربية السعودية .
سيتم العمل بنظام (خروج المغلوب) .
النظام اإللكتروني الحتساب النقاط ).(Daedo
يخضع المشارك لالئحة الفنية للمنافسات المعتمدة من
االتحاد السعودي للتايكوندو وقانون االتحاد الدولي للعبة.
تتحمل الفرق  /الالعب كافة األعباء المالية للمشاركة
والناتج من تلك المشاركة كاإلصابات ال قدر هللا .

التسجيل
 يبدددددأ التسددددجيل اإللكترونددددي للمشدددداركين اعتبددددارا ً مددددن يددددوم
25اغسطس 2022م حتى 30اغسطس 2022م .
 يتم االعدالن عدن اسدماء المشداركين مدن قبدل اللجندة المنظمدة
بوسائل التواصل االجتماعي .

الميزان
 يلتدددكم كدددل العدددب  /العبدددة احضدددار الوادددائد والمسدددتندات
المطلوبة قبل إجراء الميكان وذلك للتأكد من صحتها .
 ال يسمح لالعب  /لالعبة بإجراء أكار من محاولتين الجتيداك
الميدددكان ف وفدددي حدددال عددددم اجتيددداكن فدددي المدددرة الاانيدددة يدددتم
استبعادن من تجارب األداء .
 ال يحددد لالعبددين  /لالعبددات الددذين تددم تددأيلهم رسددميا ً ل ددورة
األلعدداب السددعودية التسدددجيل والمشدداركة فددي تجدددارب األداء
الاانية .

القرعة
 يتم إجراء القرعة الكترونيا ً قبل بداية المنافسة بـ ( )60دقيقدة
فددي قاعددة المنافسددة ويشددترط حضددور مماددل للفريددد لحضددور
مراسم القرعة .
 يددتم معالجددة أي اعتراضددات حددول القرعددة خددالل االجتمددا
الفني ولن يقبل أي اعتراض بعد انتهاء االجتما الفني .

المباريات







تقددام المباريددات وفقددا ً للنظددام الدددولي للعبددة ويددتم تحديددد مدددة
المباريات خالل االجتما الفني .
يعلددن اسددماء المتنافسددين فددي الشاشددات اإللكترونيددة قبددل بدددء
منافسات الوكن .
على الالعب  /الالعبة التوجه لمنطقة التفتيش مرتديا ً األوقيدة
المعتمددة اسددتعدادا ً للعبددة ويخضددع للمعايندة مددن قبددل المفتشددين
المعينين من قبل اللجنة المنظمة .
يدخل الالعب  /الالعبة منطقدة االنتظدار برفقدة مددرب واحدد
استعدادا ً للنكول ألرض الملعب .
يعتبر الالعب  /الالعبة منسحبا ً عند مدرور دقيقدة واحددة مدن
اسدددتدعاء حكدددم السددداحة للمتنافسدددين ولدددم يدددتم نكلددده ألرض
الملعب.

مرحلة اجتياز تجارب األداء

 يدتم اعتمدداد تأيددل (العددب واحددد فقددط) لكددل وكن مددن األوكان
المعتمددددة فدددي يدددذن الالئحدددة وذلدددك بنظدددام خدددروج المغلدددوب
ويصددبح الفددائك فددي المبدداراة النهائيددة متددأيالً لدددورة األلعدداب
السعودية .2022

