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05/11/2020بتاريخ:                                                                                  2021-48/2020عدد:   

20مذكرة رقم   
**** 

 القاعةداخل  إلى السادة رؤساء أندية كرة القدم 

 العصبةاملنضوية تحت لواء    

 **** 

 القدم داخل القاعةلكرة اإلجراءات التنظيمية الخاصة بالبطولة الجهوية 

 1220-2020برسم املوسم الرياض ي 

 **** 
 

 . تجرى البطولة استنادا للقوانين التنظيمية املعتمدة من طرف الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم (1

األندية   (2 على  للمباريات    االطالعيجب  األسبوعي  البرنامج  الرسمي  على  على  لكرة  املوقع  الشمال  لعصبة 

املوقع  هذه  البرنامج ب   نشر   ويعتبر   أسبوع،من كل    والجمعةاألربعاء    بين يوميما    www.liguenf.comالقدم  

 بالبرنامج.ولن يقبل أي عذر بخصوص عدم التوصل املعنية. لألندية  بمثابة إشعار 

ة املباريات فاضالسنوية الستغالل قاعة مصادق عليها من أجل است   فريق اإلدالء بالرخصةيجب على كل   (3

طيلة للفريق  الرياض ي    الرسمية  إلى    وفي  .2020/2021املوسم  الولوج  تعذر  الفريق  فإن    القاعة،حالة 

 ظام التأديبي للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم. ذلك طبقا للن  يتحمل تبعات املضيف

 في: املتمثلة  التنظيمية واملصاريف  كافة اإلجراءاتيتحمل الفريق املضيف   (4

 . طيلة املباراة توفير التغطية األمنية املتمثلة في عنصرين اثنين على األقل من رجال األمن •

التحكيم  أداء   • مصاريف    ندوبامل واجب    وكذا  الحكام،تنقل    ومصاريفواجب  قبلمع  انطالق    تنقله 

التحكيم  استرجاع أساسعلى    املباراة بسبب    فقط  واجب  الغرامات  اقتطاع  بعد  العصبة  من 

 االعتذارات أو العقوبات التأديبية.  

 . جميع أشواطها وطيلةن للعب قبل انطالق املباراة تيعلى األقل صالح  وكرتان توفير ورقة التحكيم  •

 األلوان.جب على الفريق الزائر توفير بذلتين مختلفتي ي (5

اقيي الساقين إجباري بالنسبة لجميع الالعبين الرسميين والبدالء     (6  . حمل و

 . كال الفريقينلالعبين االحتياطيين من  بالنسبة  الصدريات إجبارية (7

 فقط.  دقائق 10مع فترة استراحة ال تتجاوز  دقيقة، 25تجرى املباريات في شوطين مدة كل واحد منهما  (8
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التباري    يجب (9 قاعة  إلى  الحضور  املتباريين  الفريقين  األقل  ساعةعلى  النطالق    على  املبرمج  الوقت  قبل 

 للعقوبات املقررة في النظام التأديبي. هذا التوقيت يتعرض الفريق املخالف   احترامعدم  حالة   وفي  املباراة.

تسجيل   (10 تمتدفترة  -01-02من    الثانيةوالفترة  2020  -11-30إلى    2020-10-28من    األولى الفترة    الالعبين 

 . 2021-01-31 إلى 2021

 :العمرية اتتوزيع الالعبين حسب الفئ (11

 

الالعبيناعتماد   (12 افقين  تسجيل  التحكيم   واملر جواز سفر التعريف  البطاقة    بواسطة  بورقة  أو    الوطنية 

برخص  خصوصوب  صالحيتهما. سارية    مغربي افقين الالعبين   ادالء  انطالق  تاريخه    سيحدد  واملر عند 

 البطولة. 

افقين كحد  6بتأهيل يسمح  (13  أقص ى كما يلي:  مر

مع   ومساعد معالج    -احتياطي    وإداري إداري    –مساعد    ومدرب  مدرب  دكة  في  لجلوسباالسماح    معالج، 

افقين االحتياط   . (مساعدهعالج أو امل احتياطي،داري أو اداري  اال   مساعده،و أ ملدربا)فقط  لثالث مر

واملشاركة    ل حو   )réserves et réclamations(  االعتراضواجب   (14 التعرض   ا وكذالتأهيل 

)évocation(  واجب االستئناف  حالة. أمادرهم لكل    100.00في  حدد(appelle)    أمام مجلس العصبة فتم

 درهم لكل حالة. 300.00تحديده في 

وسط    املباريات   ويمكن برمجة  الوطنية والدينيةالعطل    السبت، األحد، خالل  أيامعموما    تجرى املباريات (15

                                                                . استثنائية او قاهرة   لظروفمن طرف العصبة   األسبوع

 العام   إمضاء: الكاتب

                                                  علي حدو                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 تواريخ االزدياد  عدد الرخص  القسم 

 القسم املمتاز

 القسم الثالث 

 الرابع القسم  

 العب  20     

 كما يلي  موزعة      

 ........الخ 1989-1990 سنة أو أكثر  30أقص ى، العبين كحد  02

 2000الى   1991من  سنة  30من   أقص ى، اقلكحد العبا   18

 2003-2002-2001 املمتاز، الثالث والرابعالقسم   العب  20 شبان ال      

 2005-2004 املمتاز، الثالث والرابعالقسم   العب  20 فتيان ال     

 2007-2006 املمتاز، الثالث والرابعالقسم   العب  20 صغار ال    


