
 

  

 

 

الصيد الكاجب العام للعصبت الجهىيت طىجت جطىان الحصيمت  

  لكزة القدم

 

 (الىخبتأهدًت )   العصبت مىافصاث في املشاركة طلب
 

 ....................................................................................:جمعيت جتشزف

 املىشم بزشم العصبت الجهىيت طىجت جطىان الحصيمت لكزة القدم مىافصاث في املشاركت بطلب جتقدم أن

 و كذا الجامعت امللكيت ،عصبت ل مع الالتزام باحترام ألاهظمت ألاشاشيت و ألاهظمت العامت ل.................. الزياض ي

.  الامتثال إلى العقىباث التأدًبيت التي قد جصدر في حقها جطبيقا لألهظمت الصالفت الذكزمعاملغزبيت لكزة القدم 

: للعصبت رقم  البىكي املشاركت في الحصاب واجب قيمت إًداع لىصل رفقته اليسخت ألاصليت وججدون 

  التجاري وفا بىك  بالبىك   0592200030008293 00 640 007

 

  درهم1500: واجب املشاركت 

 درهم 400  : شىت   17 و 15اقل مً  : واجب املشاركت في البطىالث الجهىيت 

  ( اختياريت) شىت 17 و 15 و 13 و 11املشاركت بالبطىالث الجهىيت للفئاث الصغزي اقل مً  

 

 :فيها املشاركت جزربىن  التي للفئت املخصصت الخاهت في X عالمت وضع املزجى

ال وعم املىافصاث 

  شبان  البطىلت

  فتيان  البطىلت

  صغار  البطىلت

   (رخصت امللعبب  إلادالءإلزاميت) البطىلت الجهىيت للبراعم والكتاكيت

   (رخصت امللعبب  إلادالءإلزاميت)البطىلت الجهىيت للصغار والفتيان 

 .............................في ........................ حزر ب

 لجمعيتإمضاء العضى املعتمد و خاجم ا

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

الصيد الكاجب العام للعصبت الجهىيت طىجت جطىان الحصيمت 

  لكزة القدم

 

( الهىاةأهدًت )   العصبت مىافصاث في املشاركت طلب
 

 ....................................................................................:جمعيت جتشزف

 املىشم بزشم العام للعصبت الجهىيت طىجت جطىان الحصيمت لكزة القدم مىافصاث في املشاركت بطلب جتقدم أن

 و كذا الجامعت ،عصبت لمع الالتزام باحترام ألاهظمت ألاشاشيت و ألاهظمت العامت ل......................... الزياض ي

 الامتثال إلى العقىباث التأدًبيت التي قد جصدر في حقها جطبيقا لألهظمت الصالفت معامللكيت املغزبيت لكزة القدم 

 .الذكز

: للعصبت رقم  البىكي املشاركت في الحصاب واجب قيمت إًداع لىصل رفقته اليسخت ألاصليت وججدون 

  التجاري وفا بىك  بالبىك   0592200030008293 00 640 007

 

   درهم500: واجب املشاركت 

 درهم 400  : شىت   17 و 15اقل مً  : واجب املشاركت في البطىالث الجهىيت 

  ( اختياريت) شىت 17 و 15 و 13 و 11املشاركت بالبطىالث الجهىيت للفئاث الصغزي اقل مً  

 

 فيها املشاركت جزربىن  التي للفئت املخصصت الخاهت في X عالمت وضع املزجى

ال وعم املىافصاث 

  العزش  كأس

  شبان  البطىلت

  فتيان  البطىلت

  صغار  البطىلت

   (رخصت امللعبب  إلادالءإلزاميت) البطىلت الجهىيت للبراعم والكتاكيت

   (رخصت امللعبب  إلادالءإلزاميت)البطىلت الجهىيت للصغار والفتيان 

   

 .............................في ........................ حزر ب

 لجمعيتإمضاء العضى املعتمد و خاجم ا


