
 

 
 

 

  اللجىت الجهوٍت للبرمجت واملظابلاث

 اللفاث اللصسر بطولت بسهامج 

 العسائش الللس الكبير وشانمحوز 

 اطخدزاكي

 2022-02-07:الاثىين 

ان  لان املخباٍز  املىدوب املدًىتامللعب  د-م اللفتالظاعت اللٍس

 العظسي  العسائش  البلدي  3 اللصاز  11:00 الىادي الللسي / مدزطت العسائش 

 العظسي  العسائش  البلدي  3 اللصاز  12:30 أوملبُك الللسي / وفاء العسائش 

 اللبازي  وشان  البلدي  3 اللصاز  14:00 أهدلع الللسي / نهضت وشان 

 اللبازي  وشان  البلدي  2-أ الشبان  16:00 الظالم الللسي / نهضت وشان 

 شوهب العوامسة  اللسوي  2-أ الشبان  14:00 الىادي الللسي / ج طوق الطلبت 

 شوهب العوامسة  اللسوي 3-ب الشبان  16:00 أوملبُك الللسي |/ ألاهدلع الللسي 

م املودن العسائش  البلدي  3-ب الشبان  16:00 زجاء الللسي / ا ف ض العسائش   كٍس
 

 2022-02-08:الثالثاء 

ان  لان املخباٍز   املدًىتامللعب  د اللفتالظاعت اللٍس

 امصُذ العوامسة اللسوي  7 اللخُان  11:00 شباب العسائش / الظالم الللسي 

 طويهس العوامسة  اللسوي  7 اللخُان  13:00 وفاء العسائش / أهدلع الللسي 

 بازي  العسائش البلدي  7 اللخُان  13:00 أوملبُك الللسي / مدزطت العسائش 
 

 2022-02-09:ألازبعاء 

ان  لان املخباٍز   املدًىتامللعب  د اللفتالظاعت اللٍس

 اللمومي العسائش البلدي 4 اللصاز  14:00 مدزطت العسائش / أوملبُك الللسي 

ش العوامسة  اللسوي  4 اللصاز  14:00 ف ض العسائش / أهدلع الللسي   امَس

  بازي  وشان البلدي  4 اللصاز  16:00 وفاء العسائش / نهضت وشان 

 :مال ظاث
  ججسر املبازاة بدون جمهوز. 

 ًمكً أن ٌعسف هرا البرهامج حصُيرا طازئا هظسا إلكساهاث البرمجت ببعض املالعب. 

 م الصائس إ ضاز برلخين مخخللتي ألالوان  .على اللٍس

 لين باليظبت لللسق التي جيخمي  لىلع املدًىت ف مىاصلت بين اللٍس  .جؤدر امللاٍز

 لين املىخمُين ملدًيخين مخخللخين ف املبازاة باليظبت لللٍس م املضُف ملاٍز  .ًؤدي اللٍس

 ف املبازاة ف الخحكُم : ملاٍز  . دزهم70=40+30: الخىلل+ واجب املىدوب  - 240 = 120 + 120: الخىلل+ ملاٍز

 م املظخلبل إ ضاز وزكت الخحكُم لين إ ضاز كسجين صاللخِىللعب. على اللٍس  .على اللٍس

  ذلك بالغ ًمىعإصداز تىاو بطاكت الىادي باليظبت للفت اللخُان و اللصاز فلط الوطىُت ةأو البطاقججسر امللابلت بالسخص السطمُت للعلبت  

  ًخعين على جمُع املىادًب إزطال هدُجت املبازاة عبر زطالت هلُتSMS ع  و فوز نهاًت املبازاة 0632000172أو0664608839 إلى السكم الخالي س الظَس الخلٍس

.  طاعت بعد نهاًت املبازاة12 خالل rapport.commissaire.ligue@gmail.com:الخاليإلى العىوان الالكترووي 
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