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 3رقم مذكرة 

 
 العصبةإلى السادة رؤساء ألاندية املنضوية تحت لواء 

 . هيل املرافقينأت حول 

 2222/2223برسم املوسم الرياض ي 

 

 

 تطبيقابناء على عقدة ألاهداف املوقعة بين الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم و  العصب الجهوية و     

النسوية املوقعة بين الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم و الخاصة بتطوير  كرة القدم  ألاهدافلعقدة 

ملقتضيات الفصل  و استحضارا التقنية الوطنية،  إلادارةالعصب الجهوية و تنفيذا لتوصيات و قرارات 

 02املادة املعتمد من طرف الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم و استنادا على  من نظام املنافسات 22

الصادرة  0الدورية رقم  بمقتضياتتقييدا  .املتعلق بالتربية البدنية والرياضة 32-20ن رقم القانو  من 

للرسميين واملسؤولين املؤهلين  إل الاحتياط  دكةفانه لن يسمح بولوج  20/02/2222 عن العصبة بتاريخ

 :وفقا للنظام التالي 

 :فئة الكبار  (0

 :املهام التاليةحسب  مرافقين  7 تسجيليسمح ب

   :مدربين متوفرين على الشروط التالية  3  -

 مدرب الحراس مساعد مدرب املدرب الرئيس ي ألاقسام

 Dدبلوم  C  دبلوم املمتازالجهوي القسم 
مسلمة الحراس شهادة في مجال تدريب 

 من طرف الجامعة أو العصبة

 Dدبلوم  Dدبلوم  جهوي ألاول و الثانيال القسم
سلمة مالحراس شهادة في مجال تدريب 

 من طرف الجامعة أو العصبة

 Dدبلوم  Cدبلوم  كرة القدم النسوية القسم املمتاز 
مسلمة الحراس شهادة في مجال تدريب 

 من طرف الجامعة أو العصبة

       تثبت انه يزاول مهمة إداري  لناديلشهادة موقعة من لدن العضو املعتمد  )داري ثاني  إ  +ول أإداري  -

 (.احد منهما بورقة التحكيمويسمح فقط بتسجيل و 



 (.إلاسعافات ألاولية  التمريض أومهنة تثبت مزاولته شهادة )ممرض الفريق  -

 .( ناديللاملعتمد شهادة من الفريق موقعة من لدن العضو ) باألمتعة املكلف  -

 :الفئات الصغرى  (2

 : لكل فئة موزعة على الشكل التالي مرافقين   20 تسجيليسمح ب 

  .ألاقلعلى  (دال)على دبلوم درجة  يجب توفره الفئة املعنيةمدرب  -

  .(العصبةتوفره على شهادة في مجال التدريب مسلمة من طرف الجامعة أو )مدرب الحراس  -

 (.تثبت انه يزاول مهمة إداري للنادي لناديلشهادة موقعة من لدن العضو املعتمد  ) إلاداري  -

 (.ة التمريض  أو إلاسعافات ألاوليةتوفره على شهادة في مهن)ممرض الفريق  -

 .( لنادياملعتمد لشهادة من الفريق موقعة من لدن العضو ) املكلف باألمتعة  -

أو عبر البريد املضمون إرسال ملفاتهم كاملة و    FRMF CONNECT يتم تسجيل جميع املرافقين عبر  املنصة الرقمية

 :ق التاليةإيداعها بمكتب الضبط بإدارة العصبة متضمنة للوثائ

 (تسحب من موقع العصبة)مع تصريح بالشرف ج طلب الحصول على رخصة مرافقذنمو  -

 (تسحب من موقع العصبة)على رخصة مدرب ج طلب الحصول ذنمو  -

 بنسخة من الدبلوم املطلوب لكل فئة إلادلءمع الزامية  نسخة من شواهد التدريب -

 بالنسبة للمرض الفريق يةنسخة من شهادة في مهنة التمريض  أو إلاسعافات ألاول -

 عليهامصادق  ومدربمرافق نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل  -

 . صورتان شمسيتان من الحجم الصغير -

 توجيهات عامة

 .فريق آخر أو ضمنالفريق  املسير لنفساملكتب  ألعضاءيمنع طلب رخصة مرافق بالنسبة  -

مع إصدار طلبها  الثانية التي تم غاء الرخصةسيتم إل لدى املرافقينعند ضبط حالة ازدواجية الرخصة  -

 .املخالفينفي حق  نصو  عليهاعقوبة امل

  .للعصبةته رخص بإرجاعرهين أي مرافق  تعويض  -

 .يير النادي في نفس املوسم الرياض يمدربي الفئات الصغرى ل يسمح لهم بتغ  -

 

 

    
 


