
 

   
 

 . 1010-1029لفئات الصغرى ملوسم لالبطولة الجهوية نظام : املوضوع 
 

العصبة الخاصة ب لجنة البرمجة نظرا لعدد املباريات الرسمية التي تبرمج نهاية كل اسبوع من طرف

الجامعة الخاصة بأندية العصبة املشاركة في البطولة الوطنية برمجة والثالث والرابع و  املمتاز بالقسم 

فئات الصغرى  وبطولة كرة القدم النسوية ونظرا لقلة املالعب القانونية بتراب العصبة مما يجعل لل

كراهات تنظيم بطولة للفئات الصغرى بنظامين بطولة محلية وأخرى جهوية  وبعد إالعصبة تواجه 

بطولة  تقرر ان تجرى وعرض املشروع على مجلس العصبة لجنة البرمجة اللجنة التقنية و التنسيق بين 

 تحت اشراف كافة اللجن املختصةالفئات الصغرى في مرحلتين 

 العصبة  إلدارةدور تمهيدي حسب املحاور تشارك فيه جميع الفرق التي قدمت طلباتها : املرحلة الاولى 

امكانية مع  املحاور بطولة مؤهلة عن فريق في كل فئة   21 بطولة جهوية تشارك فيها: املرحلة الثانية 

 علما ان برمجة املباريات ليس لها ارتباط بفئة الكبار او اي فئة اخرى لنفس الفريقد الفرق، رفع عد

 الجهوية للبطولةالشروط التنظيمية 

  .نظام البطولة:  02الفصل  

 يجرى الدور الاول واملباريات الاقصائية بنظام الذهاب وإلاياب

 دانه خالل املباريات الاقصائيةالفريق املحتل احسن ترتيب يلعب مبارة الذهاب خارج مي

 (جميع الاقسام)الالعبين :  10الفصل 

 2.  22العب في ورقة التحكيم كحد اقص ى و 21تسجيل : ) 1002/1001مواليد  فئة الصغار 

في ورقة   البراعماو من فئة  1001اليد العبين من مو  02العبين كحد ادنى مع ضرورة تسجيل 

 ( منهم ضمن التشكيلة الرسمية طيلة املباراة 00التحكيم وإجبارية تواجد 

 

 1. 22العب في ورقة التحكيم كحد اقص ى و 21تسجيل : ) 1000/1002مواليد  فئة الفتيان 

في ورقة   الصغار او من فئة  1002العبين من مواليد  02العبين كحد ادنى مع ضرورة تسجيل 

 (منهم ضمن التشكيلة الرسمية طيلة املباراة 00التحكيم وإجبارية تواجد 

 

 في ورقة التحكيم فيما  1000العبين فقط  من مواليد  02السماح بتسجيل :  بالنسبة للشبان

 او من فئة الفتيان 1001-1002باقي الالعبين من مواليد 

 يسمح بإشراك خمسة العبين فقط املسجلين بلوائح البطولة الوطنية للفئات  بالنسبة ألندية النخبة

 .الصغرى الحاملين لرخص الجامعة 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA_ObeSp52dglDFOtssH2An_jgvAU59LyB517USpUR5Oryq9d5QGmj-WXz4Pzh57jQkCmK1d06OFyfgGhJVdGMqQMFQSJ5cl8pPIj7VZ42kT7l4v5x2fp3uFsRpHqwponuY51p4n_X-kdutuOO7l6if-bOCnHd0ZE_UwxIE6_0q9qhotWKRrpg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA_ObeSp52dglDFOtssH2An_jgvAU59LyB517USpUR5Oryq9d5QGmj-WXz4Pzh57jQkCmK1d06OFyfgGhJVdGMqQMFQSJ5cl8pPIj7VZ42kT7l4v5x2fp3uFsRpHqwponuY51p4n_X-kdutuOO7l6if-bOCnHd0ZE_UwxIE6_0q9qhotWKRrpg&__tn__=%2ANK-R


 :إلاجراءات الخاصة بالتبديل 
  مشاركة جميع الالعبين املسجلين بورقة التحكيم باستثناء حارس املرمى البديل يبقى اختياري 

  حالة تعرض العب ما وفي  دقائق 20للمباراة ب الوقت القانوني قبل نهاية آخر تغيير يجب أن يكون

 الصابة بعد اتمام كافة التغييرات يمكن تعويضه بالعب مستبدل شريطة احترام السن املحدد

 في حالة إصابة حارس املرمى يمكن تغييره في اي وقت 

 .املرافقين:  00الفصل 

حتياط على اساس ان يكونوا مسجلين بورقة مرافقين الى دكة الا  02يسمح فقط بولوج 

 : التحكيم حسب التصنيف التالي 

  إداري معتمد من النادي 

 مدرب حاص على دبلوم حسب الشروط املبينة في الالتزام 

 ( Bب )فئتي الفتيان والشبان دبلوم  /  (  Cج )فئة الصغار  دبلوم درجة : اندية النخبة 

  على الاقل  (  Dدال )دبلوم : اندية الهواة وألاقسام الشرفية 

 مدرب الحراس او معد بدني حاصلين على شواهد معترف بها. 

   ممرض حاصل على دبلوم او شهادة الاسعافات الاولية) 

 .مدة املباراة :  02الفصل 

  دقيقة  02من شوطان متساويان : فئة الصغار 

  دقيقة  20من شوطان متساويان : فئة الفتيان 

 دقيقة 20من شوطان متساويان : فئة الشبان 

  النهاية يات الاقصائية وبار امل توقيت

  دقيقة 20الصغار  

  دقيقة 22الفتيان والشبان 

 بإضافة الوقت بدل الضائع عند نهاية كل شوط يقوم الحكم 

 خالل املباريات إلاقصائية في حالة التعادل  يتم اللجوء مباشرة للضربات الترجيحية 

https://www.facebook.com/hashtag/_%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAsB4c9jw8aDEzSyo23dKlteJrWatdg7oxFhYwj1SzJg3att66uBBBQShkWFC8U_RCkFifMYTvjNhmOgrh8QdXTDJ9wmqkufIhIWoO9fFw4mUxFL2wmxvv-a0vIeLaveNSCQPOObftk3-4C6sQYZyjKKUuoksZQ2VymGd_NIo_bzLV2XrdzoU0&__tn__=%2ANK-R


 واملصادقة على املباريات و العقوبات الاحتجاجات:  01املادة 
 ق تسجيل اعتراض على أي خرق للقوانين واي حالة اعتراض أو احتجاج تكون تحت يحق لكل فري

 إشراف الحكم قبل انطالق املباراة أو بعد نهايتها

  يحق لكل فريق قبل بداية الشوط الثاني طلب من الحكم التأكد من هوية الالعبين وهو املسؤول

 عن اتخاذ القرار

  او  1001اليد العبين من مو  02ضرورة تسجيل بالالعبين كل فريق لم يحترم املادة الاولى الخاصة

في   الصغاراو من فئة  1002العبين من مواليد  02تسجيل و  ، الصغار  في بطولة  البراعممن فئة 

يعتبر  ضمن التشكيلة الرسمية طيلة املباراة  0في ورقة التحكيم وإجبارية تواجد الفتيان  بطولة

  منهزما بعقوبة واعتبار الفريق املنافس فائزا باملباراة

  يعتبر  في ورقة التحكيم 1000العبين من مواليد  02فئة الشبان كل فريق قام بتسجيل اكثر من

 منهزما بعقوبة

 نهاية  قبل دقائق 20وذلك بإشراك جميع الالعبين إلاجراءات الخاصة بالتبديل حترم كل فريق لم ي

 .املبارة يعاقب بعقوبة مالية تؤدى قبل برمجة الدورة املوالية

 او مرافقا موقوفا يعتبر منهزما بعقوبة واعتبار الفريق  فريق سجل في ورقة التحكيم العبا كل

 .املنافس فائزا باملبارة 

 للقوانين العامة للجامعة  بخصوص املصادقة على املباريات و حاالت التأديب باقي الحاالت يتم الاعتماد

نبيلة موسما رياضيا تطبعه الروح الرياضية واملنافسة الشريفة والحفاظ على ألاهداف ال للجميع نتمنى

للبطولة القائمة على التكوين وألاخالق الرياضية وخلق جو من التواصل والتآخي بين مدربي ومسيري 

لنعطي صورة حضارية على منطقتنا ، واملساهمة في انجاح هذه   والعبي ألاندية الشمالية في هذا السن

 البطولة

https://www.facebook.com/hashtag/_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBOMOBkub1PcjlWXFqTF93XnNSoYfXNHxCTtwN7S3RAJuvlG4LC974G1jHrW2s6nt8icwN1TthU-xnApjmV463AtjPa6Ok_hSe5MvG9s4zDyTMeD_Zqfgn9cE2lE2Ya31lYEb2mT3PtM-_vWZD7Zqfh2R3VkMY3SuX564NCTblhKVxi7CfIwd4&__tn__=%2ANK-R

