
 2020أكتوبر  14في نجة ط                                                                                                       18عدد :  

 

 إلى

 المنضوية تحت لواء عصبة الشمال لكرة القدم أندية كرة القدم داخل القاعة السادة رؤساء  
 

   6 بالغ رقم
 

علم  في  القدم    ليكن  كرة  أندية  رؤساء  ،السادة  القدم  لكرة  الشمال  لواء عصبة  تحت  المنضوية  القاعة  على  أنه    داخل  عرض بناء 

والمتنوعةمقترح   النسوية  القدم  لكرة  الجهوية  المدير  اللجنة  المكتب  بخصوص  على  للعصبة  ا ي  بالصعود  عملية  لقسمين  المتعلقة 

القدم   لكرة  والرابع  القاعة  الثالث  الرياضي   داخل  الموسم  هذه لمنافسة  انظام    مشروع وكذا   2020-2019    برسم  أقسام  لمختلف 

تقرر فقد    ،جراء تفشي وباء كورونا وتداعياته ببالدنا  كراهات المطروحةلإل  ونظرا،2021-2020برسم الموسم الرياضي  البطولة  

 مايلي:

 . 2020-2019الرياضي بالنسبة للموسم  ❖

 لكرة القدم داخل القاعة : القسم الثالث  •

 الصعود :  عملية  -أ

 .عن كل مجموعة القسم الممتاز الفريق المحتل للصف األول والثاني الى  يصعد −

 النزول: عملية  -ب

 . إلى القسم الرابع عدم نزول أي فريق من القسم الثالث −

 القسم الرابع لكرة القدم داخل القاعة :  •

 :الصعود عملية  -أ

 .لصف األول والثاني  عن كل مجموعةيصعد الى القسم الثالث الفريق المحتل ل −

 .2021-2020الرياضي بالنسبة للموسم  ❖

 : لكرة القدم داخل القاعة  الممتاز لقسما (1

 : المجموعات تقسيم  -أ

 . فريقا 14  من القسم هذا يتكون      

 (. ب) و( أ) مجموعتين إلى الفرق هذه تقسم −

 : منها فرق 7 مجموعة كل تضم −

 . 2020-2019 الرياضي الموسم عن متبقية فرق 10 −

 .  الثالث القسم  من صاعدة فرق 4 −

 : الصعود عملية  -ب

  فريقل لك مباريات 3 إجراء) أي أوف بالي مباريات إلجراء مجموعة كل عن والثاني االول  للصف  المحتل الفريق يتأهل −

) 

الجراء مباريات السد بين العصب للصعود الى  ( أوف بالي مباريات إجراء بعد)  األول للصف  المحتل الفريقيتأهل  −

 . الثانيالوطني  القسم

 :  النزول عملية  -ت

 . الثالث القسم إلى مجموعة كل األخيرعن للصف  المحتل الفريق ينزل −

 



 : الثالث لكرة القدم داخل القاعة القسم (2

 :  المجموعات  تقسيم -أ

 . فريقا 14 من القسم هذا يتكون      

 (. ب) و( أ) مجموعتين إلى الفرق هذه تقسم −

 : منها فرق 7 مجموعة كل تضم −

 . 2020-2019 الرياضي الموسم عن متبقية فرق 10 −

 ( .  مجموعة كل  عن والثاني األول) الرابع القسم  من صاعدة فرق 4 −

 . الصعود عملية  -ب

 .  الممتاز  القسم إلى  مجموعة كل  عن األول للصف المحتل الفريق يصعد −

 :  النزول  عملية -ت     

 .الرابع القسم إلى مجموعة كل األخيرعن للصف  المحتل الفريق ينزل −

 لكرة القدم داخل القاعة :  الرابع القسم (3

 : المجموعات تقسيم -أ

 :منها فرق  08 من يتكون

 .  2020-2019متبقية عن الموسم الرياضي  فرق 3 −

 . 2020-2019  الرياضي الموسم عن اعتذارعام تقدم قفر 3 −

 . 2020/ 2019و فريق اخر جمد نشاطه خالل الموسم  2019/ 2018خالل الموسم   فريق جمد نشاطه −

 :  الصعود عملية  -ب
 .الثالث القسم  إلى األول للصف المحتل الفريق يصعد −

 :مالحظة
مباريات في  إقصاء بطل العصبة  إلى القسم الممتاز أو    الثاني  الوطني  من القسم    لكرة القدم داخل القاعة   في حالة نزول أي فريق

 مجموعتي القسم الممتاز.بالفرق المعنية  الحاقفسيتم    2020-2019بين العصب برسم الموسم الرياضي  السد 

 

 

 خبار. االوبعد وجب 

 والسالم

 

 

 

 


