
 

20/01/2021                                                                      بتاريخ 22-234/21:عدد  
 

إلى الطادة رؤضاء ألاهذًت املىضىيت جحذ لىاء العصبت 

 2021/2022هظام الصعىد و النزول بزضم املىضم الزياض ي 
 

  جىهي العصبت الجهىيت طىجت جطىان الحطيمت إلى علم الطادة رؤضاء ألاهذًت 03/12/2021بىاء على قزار املكخب املذًزي للعصبت املىعقذ بخاريخ  

:  ضخكىن على الشكل الخالي2021/2022املىضىيت جحذ لىائها، أن عمليت الصعىد و النزول بزضم املىضم الزياض ي 

 :القطم املمخاس (1

. ب–  فزيقا،جخىسع على مجمىعخين ا 24ًضم هذا القطم 

 مً هذا القطم لبطىلت الهىاة 1ًصعذ فزيق : عمليت الصعىد 

  الثاوي - أ–ًخأهل الفزيقين املحخلين للمزكش ألاول و الثاوي عً كل مجمىعت ملقابلت الطذ الىصف النهائيت حيذ ضيىاحه أول عً املجمىعت

 -أ-الثاوي عً املجمىعت - ب-و ألاول عً املجمىعت - ب-عً املجمىعت 

  ججزي حميع مقابالث الطذ الخاصت بهذا القطم بملعب القزيت الزياضيت بطىجت

 فزر 6جنزل : عمليت النزول  .

 عً كل مجمىعت إلى القطم الثالث12 و 11 و 10 ألاخيرة ةجنزل الفزر املحخلت للمزاكش الثالر . 

 .القطم الثالث (2

ط -ح- س-  و  – ٌ – د – ج – ب –  مجمىعاث ا 9 فزيقا،جخىسع على 68ًضم هذا القطم 

 فزر مً هذا القطم الى القطم املمخاس 3جصعذ : عمليت الصعىد 

  الفزيق إلحزاء مقابالث الطذ على الشكل الخالي18ًخأهل الفزيقين املحخلين للصفين ألاول و الثاوي عً كل مجمىعت بما مجمىعه : 

 ًجزي بمالعب محاًذة: الذور ألاول 

  فزر جصعذ مباشز للذور الاقصائي الثاوي في 6ًخم إحزاء القزعت بين الفزر الدطعت املحخلت للصف ألاول في كل مجمىعت مً أحل جحذًذ 

 . املحخلت للمزكش الثاوي في كل مجمىعت مً أحل خىض الذور ألاول مً مقابالث الطذ9 فزر املخبقيت للفزر 3حين جىضم 

  فزر إلى الذور الثاوي ملىاسلت الفزر الطخت املخأهلت عً طزيق القزعت ضالفا6ًخأهل مً الذور إلاقصائي ألاول  . 

 ًجزي بمالعب محاًذة:الذور الثاوي

   مع مزاعاة الفزر التي  لعبذ .  فزر إلى الذور الثالث و النهائي6 مقابالث اقصائيت ًخأهل منها مباشزة 6 املخأهلت لهذا الذور 12جخىض الفزر

 .2021/2022خالل املىضم الزياض ي في هفظ املجمىعت 

 ًجزي بملعب القزيت الزياضيت: الذور الثالث

  القطم املمخاس إلى فزر مباشزة 3جخىض الفزر الطخت املخأهلت زالزت مقابالث ًخأهل منها 

 فزر الى القطم الزابع 14جنزل : عمليت النزول  

  س-و-ٌ-د-ج-ب-أ: املجمىعاث الطبعت الخاليت املحخلت للمزكش ألاخير عً الفزر جنزل 

 جنزل الفزر املحخلت للصفىف الثالزت ألاخيرة عً مجمىعت ح 

 جنزل الفزر املحخلت للصفىف ألاربعت ألاخيرة عً مجمىعت ط                                                                                     

 . القطم الزابع (3

 .د– ج – ب –  ا : مجمىعاث4 فزيقا،جخىسع على 36ًضم هذا القطم 

 فزر 8جصعذ : عمليت الصعىد   .

 ًصعذ كل مً املحخل للمزكشيً ألاول والثاوي عً كل مجمىعت مباشزة إلى القطم الثالث  .

:  مالحظاث

  درهم5000 هقطت على ألاقل ضيكىن ملشم بأداء غزامت ماليت قذرها 12كل فزيق ًمارص في القطم الزابع لم ًخحصل على ما مجمىعه .

  مً قاهىن املىافطاث55في حالت حطاوي الىقط بين هادًين أو أكتر ضيخم الاحخكام ملقخضياث املادة . 

 ضيخم الاعخماد على إحزاء القزعت لخحذًذ املقابالث باليطبت لجميع مبارياث الطذ الخاصت بالقطم الثالث. 

 الكاجب العام للعصبت                                                                                                                                       

       رضىان الىادي

  


