
 

 هسة اللدم اإلاخىوعتاللجىت الجهويت ٌ
 

 البطولت الشاطئيت

 اطخدزاوي
2022-06-03:الجمعت   

 الفسيلان اإلاخبازيان الظاعت د-م اإلالعب  اإلاديىت  اإلاىدوب 
بسخومت  4-أ شاطئ مسجيل  مسجيل   جمعيت مسجيل / أوإلابيً وشان  16:30 

4-أ شاطئ مسجيل مسجيل امصابي  طلبت جطوان/أوإلابيً وادالو  17:30 

4-أ شاطئ مسجيل مسجيل البوعصاوو   اإلااط بي / نهضت أمخاز  18:30 

4-د شاطئ طىجت  طىجت زباب  شباب علم طىجت / اجداد طىجت الباليت  16:00 

4-ج شاطئ طىجت طىجت زباب  هجوم البوغاش / شباب بىديبان  17:30 

4-ج شاطئ طىجت طىجت غاز  طلبت طىجت / ض ا ب مغسب طىجت  18:30 

4-د شاطئ طىجت طىجت هادز  شباب طىجت/ طبوزجيىغ طىجت  19:30 

2022-06-04: الظبذ  
 الفسيلان اإلاخبازيان الظاعت د-م اإلالعب اإلاديىت اإلاىدوب

4-ب شاطئ كطس اإلاجاش  اإلاجاش بومعصة  مدزطت العسائش/ هادو الفىيدق  16:00 

4-ج شاطئ كطس اإلاجاش  اإلاجاش بومعصة  أجاهع طىجت / كطس اإلاجاش  17:30 

4-د شاطئ كطس اإلاجاش  اإلاجاش بومعصة  زجاء موح باهو / اجداد طىجت  18:30 

4-ب شاطئ طىجت طىجت هادز  زجاء البوغاش/ جوهسة العسائش  16:00 

4ب شاطئ طىجت طىجت غاز  هيرهوليع طىجت/ ف ض العسائش  18:30 

 :مالخظاث

  الجامعتوأهظمت في الحاالث الطازئت اإلادددة في كواهين إالال يمىً طلب جأجيل أو حغيير بسهامج اإلالابالث الطادز عً العطبت مً طسف ألاهديت . 

  زخظ العطبت باليظبت لالعبين واإلاسافلينبيخعين على جميع الفسق ؤلادالء. 

  ( اإلالعبجيهئ+ألامً طلب +جوفير وزكت الخدىيم ).  ؤلاجساءاث ؤلادازيتوجلوم بجميعجخيلف العطبت بدىظيم اإلالابالث. 

  مطازيف ألامً ). ملابلت دزهم ليل فسيم كبل اهطالق أو 350 دزهم مىاضفت أو 700 مبلغ واإلادددة فيجؤدو الفسق اإلاطازيف الخىظيميت +

 .(خازض اإلالعب+  اإلالابلتالخدىيم و مىدوبمطازيف 

  خالت وفي.  دكائم هوكذ إضافي3 خالت حسجيل الخعادٌ خالٌ الوكذ اللاهووي يخم إضافت وفي.  دكيلت ليل شوط12 أشواط مً 3مدة اإلالابلت 

 . ضسباث ليل فسيم5)اطخمساز حعادٌ الىديجت يخم الاخخيام لضسباث الترجيذ 

 يجب أن جخواجد الفسق اإلاخبازيت باإلالعب طاعت كبل موعد اهطالق اإلالابلت. 

 على جميع الفسق جوفير برلخين مً لوهين مخخلفين في ول ملابلت. 

 يخعين على ول فسيم جوفير هسجين على ألاكل ضالحخين للعب. 

 يمىً بسمجت أهثر مً ملابلت في هفع اليوم ليل فسيم مشازن إذا جطلب ألامس ذلً مع آلاخر بعين الاعخباز الفترة الضسوزيت للساخت. 

  يجب على الفسق اإلاشازهت الاطالع على بسامج اإلابازياث باإلاوكع السطمي للعطبتwww.liguenf.com ًيلبل أو عرز بخطوص عدم الخوضل ول 

 .بالبرهامج
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