
 

 االتحاد األردني للكراتيه           
 3102خطة االتحاد األردني للكراتيه لعام       

 

 لإلتحاد إجراء أي تعديل على أي بند من بنود الخطة السنوية و حسب الضرورة

 

 فحوصات الترقية

 

 المكان المتقدمين للفحص آخر موعد للتسجيل تاريخ الفحص رقم الفحص الرقم

 دان مستجدين واإلعادة 3+0 02/13/3102 01/13/3102 071فحص رقم  0

ن
س
ح
ال
ن 
 ب
شد
را
ر 
مي
ال
 ا
كز
مر

 

 دان مستجدين 3+0 31/12/3102 32/12/3102 071رقم فحص  3

 دان مستجدين واإلعادة 3+0 31/11/3102 37/11/3102 071فحص رقم  2

 دان مستجدين 3+0 33/11/3102 31/11/3102 077فحص رقم  1

 دان مستجدين واإلعادة 1+2+3+0 31/11/3102 32/11/3102 071فحص رقم  1

 دان مستجدين 3+0 31/17/3102 37/17/3102 072فحص رقم  1

 دان مستجدين واإلعادة 3+0 31/11/3102 20/11/3102 011فحص رقم  7

 دان مستجدين 3+0 31/12/3102 31/12/3102 010رقم فحص  1

 دان مستجدين واإلعادة 3+0 32/01/3102 31/01/3102 013فحص رقم  2

 دان مستجدين 3+0 02/00/3102 01/00/3102 012فحص رقم  01

 دان مستجدين واإلعادة 1+2+3+0 11/03/3102 17/03/3102 011فحص رقم  00

 

 

 

 



 

 االتحاد األردني للكراتيه           
 3102خطة االتحاد األردني للكراتيه لعام       

 

 لإلتحاد إجراء أي تعديل على أي بند من بنود الخطة السنوية و حسب الضرورة

 

 وصات الترقيةفحتعليمات 
 

 -أعمار المتقدمين لكل فحص: .0

ومضى عليه سنتين من التدريب ويمنح شهادة الحزام األسود الدان األول سنوات  1يجب أن ال يقل عمر المتقدم عن  . الدان األول    أ

 ناشئين.

 سنة ومضى سنتين من التدريب بالدان األول. 01يجب أن ال يقل عمر المتقدم عن   ب. الدان الثاني  

 الثاني . سنوات من التدريب بالدان 2سنة ومضى عليه  30يجب أن يكون عمر المتقدم قد تجاوز  ج. الدان الثالث      

 سنوات من التدريب بالدان الثالث. 1سنة ومضى عليه  31يجب أن يكون عمر المتقدم قد تجاوز   د. الدان الرابع          
 

يكون قد مضى عليه فترة سنة من التسجيل باالتحاد )بالحد األدنى( منها ستة  نالدان األول أ االسوديجب على المتقدمين لفحص الحزام  .3

من  1بند  01لبني ومثبت ذلك على الهوية الصادرة  من االتحاد األردني للكراتيه. وذلك التزاما بنص المادة رقم شهور بدرجة الحزام ا

 النظام الداخلي لالتحاد والمعتمد من قبل الهيئة العامة لالتحاد.
 

تحاد ومصاد  عليه بتتم المركز يجب على جميع المتقدمين للفحوصات تعبئة استمارة تسجيل موقعة من مدرب المركز المعتمد لدى اال .2

 .سارية المفعول ويجب احضار الهوية الصادرة من االتحاد االردني للكراتيه أثناء الفحص
 

 -لكل درجة كالتالي: اإلعادةفترة  مضي تيجب أن  اإلعادةالمتقدمين لفحص  .1
 

 ب. الدان الثاني        ثالثة شهور على األقل     شهرين على األقل         أ. الدان األول      

 د. الدان الرابع         سنة على األقل     ج. الدان الثالث     ستة شهور على األقل        

 

 



 

 االتحاد األردني للكراتيه           
 3102خطة االتحاد األردني للكراتيه لعام       

 

 لإلتحاد إجراء أي تعديل على أي بند من بنود الخطة السنوية و حسب الضرورة

 3102دورات الحكام لعام 

 

 ورةدال مكان آخر موعد للتسجيل لدورة تاريخ الدورة عنوان الدورة الرقم

 1/3/3102 2/3/3102-1 تصنيفية ثالثة ورابعة + وإنعاشصقل  .0
مركز األمير راشد بن 

 1/1/3102 1/1/3102-7 + تصنيفية لمتتلف الدرجات وإنعاشصقل  .3 الحسن

 
 3102دورات المدربين لعام 

 

 ورةدمكان ال لدورةلآخر موعد للتسجيل  تاريخ الدورة عنوان الدورة الرقم

مركز األمير راشد بن  3102/ 2/  37 3102/  2/  21-32 وإنعاشصقل  .0

 3102/  2/ 00 3102/  2/   01-02 لمتتلف الدرجات تصنيفية .3 الحسن 

 بإشراف 0.11ولغاية الساعة  00.11صباح كل يوم سبت من اول الشهر من الساعة  3102تجمع شهري للمدربين لعام  .2

 لجنة المدربين واللجنة الفنية

 

 

 
 



 

 االتحاد األردني للكراتيه           
 3102خطة االتحاد األردني للكراتيه لعام       

 

 لإلتحاد إجراء أي تعديل على أي بند من بنود الخطة السنوية و حسب الضرورة

 

 الداخليةالبطوالت 

 

 تقام البطوالت في مركز االمير راشد و يتم تحديد اماكن بطوالت الشمال و الوسط و الجنوب في حينها 
 

 

 التاريخ موعد التسجيل اصدار الهويات الحزام والوزن المواليد الفئات المشاركة اسم البطولة الرقم

0 

بطولة المملكة 

التنشيطية للبراعم 

 )للذكور واإلناث(

 كاتا فردي

 قتال فردي

3112 

3111 

3111 

 

 ملون + أسود

 األحد

31/3/3102 

 الثالثاء

31/3/3102 

 

0-3/2/3102 

3 

بطولة المملكة 

التنشيطية لألشبال 

 )ذكور وإناث(

 كاتا فردي

 قتال فردي

3113 

3110 

3111 

 

 ملون + أسود

 األحد

20/2/3102 

 الثالثاء

3/1/3102 
1+1/1/3102 

2 
 الجنوببطولة 

 المفتوحة للكراتيه

 كاتا فردي

 قتال فردي
 كافة األعمار

 

 ملون + أسود

 األحد

30/1/3102 

 الثالثاء

32/1/3102 
31-37/1/3102 

1 

بطولة المملكة 

التنشيطية للشباب 

والناشئين )ذكور 

 وإناث(

 كاتا فردي

 قتال فردي

0221-0227 

 شباب

0221-0222 

 ناشئين

 

 ملون + أسود

 األحد

1/1/3102 

 الثالثاء

7/1/3102 
01-00/1/3102 



 

 االتحاد األردني للكراتيه           
 3102خطة االتحاد األردني للكراتيه لعام       

 

 لإلتحاد إجراء أي تعديل على أي بند من بنود الخطة السنوية و حسب الضرورة

 التاريخ موعد التسجيل اصدار الهويات الحزام والوزن المواليد الفئات المشاركة اسم البطولة الرقم

1 

بطولة المملكة 

المفتوحة للرجال 

 والسيدات

 سنة 01فو  

 قتال فردي

 قتال جماعي

 اسود فقط

 سنة 01فو  

 كاتا فردي

 كاتا جماعي

 اسود فقط

      0221القتال مواليد 

 وما قبل

 

 0227الكاتا مواليد 

 وما قبل

 

 ملون + أسود

 األحد

31/1/3102 

 الثالثاء

31/1/3102 
20/1-0/1/3102 

1 

بطولة المملكة 

التنشيطية للبراعم 

 )للذكور واإلناث(

 كاتا فردي

 قتال فردي

3112 

3111 

3111 

 

 ملون + أسود

 األحد

2/1/3102 

 الثالثاء

00/1/3102 

 

01-01/1/3102 

7 

بطولة المملكة 

التنشيطية لألشبال 

 )ذكور وإناث(

 كاتا فردي

 قتال فردي

3113 

3110 

3111 

 

 ملون + أسود

 األحد

01/1/3102 

 الثالثاء

31/1/3102 
32-31/1/3102 

1 

بطولة المملكة 

المفتوحة للرجال 

 والسيدات

 سنة 01فو  

 فرديقتال 

 قتال جماعي

 اسود فقط

 سنة 01فو  

 كاتا فردي

 اسود فقط كاتا جماعي

      0221القتال مواليد 

 وما قبل

 

 0227الكاتا مواليد 

 وما قبل

 

 ملون + أسود

 األحد

01/2/3102 

 الثالثاء

07/2/3102 
31-30/2/3102 



 

 االتحاد األردني للكراتيه           
 3102خطة االتحاد األردني للكراتيه لعام       

 

 لإلتحاد إجراء أي تعديل على أي بند من بنود الخطة السنوية و حسب الضرورة

 التاريخ موعد التسجيل اصدار الهويات الحزام والوزن المواليد الفئات المشاركة اسم البطولة الرقم

2 
بطولة الشمال 

 المفتوحة للكراتيه

 كاتا فردي

 قتال فردي
 كافة األعمار

 

 ملون + أسود

 األحد

33/2/3102 

 الثالثاء

31/2/3102 
37-31/2/3102 

01 

بطولة المملكة 

التنشيطية للشباب 

والناشئين )ذكور 

 وإناث(

 كاتا فردي

 قتال فردي

0221-0227 

 شباب

0221-0222 

 ناشئين

 

 ملون + أسود

 األحد

32/2/3102 

 الثالثاء

0/01/3102 
1-1/01/3102 

00 
بطولة الوسط  

 المفتوحة للكراتيه

 كاتا فردي

 قتال فردي
 كافة األعمار

 

 ملون + أسود

 األحد

7/01/3102 

 الثالثاء

32/01/3102 
0-3/00/3102 

03 

تصفية المنتتبات 

 3101الوطنية لعام 

 )ذكور واناث(

 كاتا+قتال

 ناشئين

 شباب

 30تحت 

 كبار

القتال مواليد        

0221-0211 

الكاتا مواليد          

0221 -0211 

 أسود فقط

)حسب 

 األوزان

 المعتمدة(

 األحد

1/03/3102 

 الثالثاء

01/03/3102 
02-01/03/3102 

 

 

شهور في درجته الحالية )لألحزمة األصفر والبرتقالي واألخضر واألزر  فقط( عند  1ال يسمح ألي العب امضى أكثر من 

ويسمح له االشتراك  للكراتيهالصادرة من االتحاد االردني  تاريخ البطولة بالمشاركة بنفس الدرجة المثبتة على هويته

 3102تكون الهوية مجدده لعام يشترط أن وبالدرجة األعلى مع تثبيتها على الهوية 

 

 



 

 االتحاد األردني للكراتيه           
 3102خطة االتحاد األردني للكراتيه لعام       

 

 لإلتحاد إجراء أي تعديل على أي بند من بنود الخطة السنوية و حسب الضرورة

 

 3102لعام  الداخلية التعليمات العامة للبطوالت

 

و/أو  الفنية التاصة لكل بطولة على حدى وحسب ما يراه مناسبا قبل الموعد بأسبوعين تقريبا على الموقع الكتروني لالتحاديصدر االتحاد التعليمات  .0

 بمقر االتحاد اللوحة االعالنية على

 من المشاركة بالتصفيات 3102راتيه وخالل ال يسمح ألي العب شارك ضمن أي منتتب وطني ألي رياضة اخرى كانت غير الك. 3

 ال يسمح ألي العب منتتب كراتيه وطني المشاركة في أي نشاط أو بطولة أو تصفية ألي رياضة اخرى. 2

 دينار 31دينار/ولفئة الكاتا الجماعي  21دنانير / ولفئة القتال الجماعي  01. رسوم االشتراك في البطوالت العادية لكل فئة فردية 1

 دينار  01بات الوطنية بالفئة الواحدة . رسوم االشتراك في تصفيات المنتت1

 . لالتحاد اجراء أي تعديل على تفاصيل أي بطولة وحسب الضرورة1

 

 ملحق األوزان المعتمدة

 

 الذكور االناث الفئة الرقم

 71/+71-/12-/17-/13- 11/+11-/17- ( سنة01-01الناشئين) 0

 71/+71-/10-/11- 12/+12-/12-/11- ( سنة07-01الشباب) 3

 71/ + 71-/  11- 11/ + 11-/  12- سنه 30تحت  2

 11/+11 -/71-/17-/11-/11- 11/+ 11-/ 10-/ 11-/ 11- الرجال والسيدات 1

 



 

 االتحاد األردني للكراتيه           
 3102خطة االتحاد األردني للكراتيه لعام       

 

 لإلتحاد إجراء أي تعديل على أي بند من بنود الخطة السنوية و حسب الضرورة

 3102البطوالت الدولية المحلية والمعسكرات الداخلية المحلية لعام  

 

 الفئة المشاركة مكان البطولة تاريخ البطولة اسم البطولة الرقم

 كبار االردن-عمان 3102/   الربع الثالث الثانية بطولة غرب آسيا للكراتيه .0

 

 اذا توفرت االمكانيات/في مدينة العقبة 3102/معسكر داخلي للمنتتبات الوطنية  يقام خالل الربع الثالث -المعسكرات الداخلية :

  

 

 3102البطوالت التارجية للمنتتبات الوطنية والمعسكرات التارجية والداخلية لعام  

 

 الفئة المشاركة مكان البطولة تاريخ البطولة اسم البطولة الرقم

 شباب+ناشئين اليمن 3102/ الربع الثاني بطولة غرب آسيا للكراتيه االولى 0

 كبار+شباب+ناشئين االمارات 2/3102/ 37-32 بطولة آسيا للكراتيه 3

 سنة( 30-شباب +ناشئين+) اسبانيا-غوالداجارا 01/00/3102-7 30-بطولة العالم وكأس العالم  2

  كازخستان 1/03/3102-7 بطولة اسيا المفتوحة االولى 1

    / للكراتيه  premier leagueبطولة  1

 


