
2018جانفي19تونس في

018/2018/ح ح/ك ع: مرجعنا

وادي ـــــادة رؤســـاء النـــإلـى الس
.2018لموسم الدورة الوطنیة للتجدیف داخل القاعةتنظیمحول :الموضـوع

.البرنامج األولي للسباقـات*:رفقاتالم
.للشباب بالمنزهخريطة موقع قـاعة الكاراتي بالحي الرياضي  * 

تحیة طّیبة،
تشجیع روح أنه سعیا لسیادتكمنتشّرف بإفادة،2018لموسم الوطنیة سابقاتملازنامة و تطبیقا لر ،وبعد

المنافسة بین النوادي وتحفیز الجدافین على التألق وتحقیق النتائج المتمیزة، بهدف مزید اإلرتقاء بالمستوى الفني 
2018جانفي28األحدیوم المزمع تنظیمها ة الوطنیة للتجدیف داخل القاعةالدور خالل فعالیات والفرجوي

الحوافز إسنادت الجامعة حسب اإلمكانیات المتاحة لهار قرّ ،بالمنزهقاعة الكاراتي بالحي الریاضي للشبابب
:التالیة

 صنففي األولىةتبللجدافین الفائزین بالمر:
  دينار﴾30إناث منحة ثالثون ﴿وأمدارس ذكور.
دينار40منحة أربعون ﴿صغار األداني أو صغار الدنيوات ﴾.
دينار60منحة ستون ﴿األداني أو الدنيوات ﴾.
دينار80منحة ثمانون ﴿األصاغر أو الصغريات ﴾.
دينار﴾120منحة مائة وعشرون ﴿األواسط أو الوسطيات.
دينار﴾150وزن مفتوح منحة مائة وخمسون ﴿األكابر أو الكبريات.
﴿ دينار﴾150األكابر أو الكبريات وزن خفيف منحة مائة وخمسون.

 بالمرتبةلنقاطلالعاممجموعفي الللنوادي الفائزة:
  دينار1000﴿ألفاألولى منحة ﴾.
﴿ دينار600الثانية منحة ستمائة ﴾ .
﴿ دينار400الثالثة منحة أربعمائة ﴾ .

. وتفّضلوا بقبول وافر الّتحیة
رئیـس الجـامعــة/ عن

الكاتب العام القار
اجـان الحـحس



للتجدیفالدورة الوطنیة
داخل القاعة

2018جانفي28األحد

بالمنزهللشبابالریاضيبالحيالكاراتيقاعة

البـرنـامـج األولـي للسبــاقــات

النوادي-08.00الساعة ممث مع الف معية(جتماع با مس أو مدرب بصفة امعة ا إلجازة ن امل ).ا

امل-08.30الساعة خفيففتح وزن يات والك ابر لأل .*ان

خفيف-09.30الساعة وزن يات والك ابر لأل ان امل .غلق

سباقات-09.00الساعة و انطالق ياملدارس دا ورصغار وذ مسافةإناث .م500ع

مسافة-09.30الساعة ع والدنيوات ي دا سباقات .م1000انطالق

سباقات-10.15الساعة مسافةالباراملانطالق .م1000ع

ابر-10.30الساعة و واسط صاغر، سباقات ورانطالق وذ مسافةإناث .م2000ع

مالحظـات

الفاكس ق طر عن املشاركة إستمارة عة) 750.866 71( إرسال الرا الساعة عاءالزوالعدقبل ر يوم جانفي24من
2018.

ق ابر: الوزن يات75: لأل للك و .(*)كغ61.5: كغ

إليھ املنت املركز أو للنادي املم ا الر بالّزي إّال املشاركة جداف ألي سمح .ال

ة ارإجبار دافبإجازةستظ نللسماحا داف .باملشاركةل

منذ السباقات ة ف امل الّنادي ممّثل تواجد ايةجتماعضرورة إ .الدورةالف

عد حد كأق واحدة ساعة املالحظات أو ازات ح لتقديم أجل اءآخر عليھان الواقع ازالّسباق .ح
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