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 البطولة الجهوية لكرة القدم الشاطئية

  2021/2022نظام املنافسات برسم املوسم الرياض ي 
 

 معطيات عامة: -1

 فريق 24 :عدد الفرق املشاركة -

 4 عدد املجموعات: -

  6عدد الفرق في كل مجموعة: -

 3عدد املالعب املعتمدة: -

 تجرى البطولة بنظام الذهاب فقط -

 يتم تحديد ملعب املقابلة النهائية من طرف العصبة -

 –تجرى هذه البطولة استنادا للقوانين التنظيمية املعتمدة من طرف الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم  -

 -ومدونة التأديبنظام املنافسات 

 محددة بالشهور أو حامل للرخصة كان معاقبا من طرف العصبة أو الجامعة ملدة  ممارس يمنع مشاركة أي -

 .أو السنوات حتى يستنفذ كامل مدة العقوبة

عدد الفرق الصاعدة عن العصب للبطولة )في حالة عدم تغيير  :والنزول وعملية الصعودنظام املنافسة  -2

 :الوطنية(

لتحديد اعتماد القرعة  والنهاية معمحتل للصف األول عن كل مجموعة ألجراء مقابلتي نصف النهاية يتأهل كل فريق 

 .مقابالت نصف النهاية

 والذي سينطلقالحالي بطل العصبة يتأهل مباشرة إلى القسم األول من البطولة الوطنية برسم املوسم الرياض ي 

 يونيو. 19و 18بتاريخ 

 عة إلى القسم الثالث.للصف الخامس و السادس من كل مجمو ينزل الفريقين املحتلين 

  2022/2023املوسم الرياض ي  والنزول برسممشروع عملية الصعود 

 القسم املمتاز 

 وهي كالتالي: 2022/2023فريقا في بطولة القسم املمتاز للعصبة برسم املوسم الرياض ي 15تشارك  

 متبقية من مرحلة نصف النهايةفرق  3 -

 .إلى الرتبة الرابعة عن كل مجموعةفريقا املحتلة للصفوف من الرتبة الثانية  12 -



 القسم الثالث 

كل مجموعة من األندية املشاركة في بطولة  والسادس منفرق املحتلة للصفين الخامس  8يتكون القسم الثالث من   

 للموسم املقبل.باإلضافة إلى الفرق الجديدة الراغبة في املشاركة املوسم الحالي 

 .يمكن أن يعرف هذا التقسيم تغييرات حسب املستجدات املرتبطة بالجامعة امللكية املغربية لكرة القدم

 املمارسين تأهيلمسطرة  -3

 2021/2022برسم املوسم الرياض ي  2و 1العصبة رقم وفق مذكرتي  وتأهيل املمارسينل يتم تسجي -

 العبا كحد أقص ى 20يتم تأهيل  -

 غير محدد املمارسينسن  -

 كحد أدنى العبين 4والعبا بورقة التحكيم كحد أقص ى  12يتم تسجيل  -

 (50)بالغ رقم   2022 ماي 31ماي إلى  9متد فترة تسجيل الالعبين من ت -

 ين معتمدين مسجلين بورقة التحكيممرافق 3يسمح بولوج  -

 اإلجراءات التنظيمية للمقابالت -4

)توفير ورقة التحكيم +طلب األمن+تيهئ  اإلجراءات اإلدارية. وتقوم بجميعتتكلف العصبة بتنظيم املقابالت  -

 امللعب(

قبل درهم لكل فريق  335أي مناصفة درهم  670مبلغ  واملحددة فيتؤدي الفرق املصاريف التنظيمية  -

 ة+ حارس امللعب(مصاريف األمن + مصاريف التحكيم+مندوب املقابل)مقابلة. انطالق أي 

في حالة تسجيل التعادل خالل الوقت القانوني يتم  . و دقيقة لكل شوط 12أشواط من  3مدة املقابلة  -

ضربات  5)يتم االحتكام لضربات الترجيح في حالة استمرار تعادل النتيجة و  .دقائق كوقت إضافي 3إضافة 

 (لكل فريق

 انطالق املقابلة.موعد بامللعب ساعة قبل املتبارية تتواجد الفرق يجب أن  -

 لتين من لونين مختلفين في كل مقابلة.على جميع الفرق توفير بذ -

 يتعين على كل فريق توفير كرتين على األقل صالحتين للعب. -

في الحاالت الطارئة  اإل ير برنامج املقابالت الصادر عن العصبة من طرف األندية يال يمكن طلب تأجيل أو تغ -

 .الجامعة أنظمةاملحددة في قوانين و 

يمكن برمجة أكثر من مقابلة في نفس اليوم لكل فريق مشارك إذا تطلب األمر ذلك مع اآلخذ بعين االعتبار  -

 الفترة الضرورية للراحة.

و لن  www.liguenf.comيجب على الفرق املشاركة االطالع على برامج املباريات باملوقع الرسمي للعصبة  -

 .يقبل أي عذر بخصوص عدم التوصل بالبرنامج

http://www.liguenf.com/

