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انتقاء المواهب مقابالت برنامج 

 الشابة

 

 3122 جاهفي 23 السبت 

 

 

 

 

 

  كرة القدمل الرياضية المدارس

سنة 13فئة اقل من   

عقبت سيديالبلدي امللعب   



 برنامج مقابالت انتقاء المواهب الشابة
  8112-8112الموسم الرياضي 

  : شباب سيدي عقبتفريق التنظيم 

  حليلوا ًوسف :املكلف باهتقاء املواهب الشابت 

 مشراوي عمار –غمري الطاهر  :  الحكام         

 ن  13العبا +    21        عدد ألافراد لكر فريق أثناء املقابلت  العبين داخل امللعب 12مسيًر

  رخص  الالعبين ضروريت على كل فريق 

 الالتزام بالقواهين و التحلي بالروح الرياضيت  

  دقيقت شوط واحد 32مدة كل مقابلت  
 

 امللعب امتوقيت  املقابــــــــــــــــــــــــالت  امنتيجة  احلمك

 

 

 غمري الطاهر

 
 

 09H00 جنم زريبة اموادي – ش بيبة س يدي عقبة 10 - 10

ب رمق 
امللع

10
 

 

 09H30 خرضان عني امناقة – احتاد بسكرة 00 - 10

 10H00 ش بيبة س يدي عقبة – خرضان عني امناقة 10 - 11

 10H01 جنم زريبة اموادي – احتاد بسكرة 10 - 10

س يدي عقبةش بيبة  – احتاد بسكرة 11 - 10  00H00 

 00H00 جنم زريبة اموادي – خرضان عني امناقة 10 - 00

   

 امللعب امتوقيت  املقابــــــــــــــــــــــــالت  امنتيجة  احلمك

 

 

 مشراوي عمار

 
 

 09H00 مومودية زريبة اموادي – وفاق س يدي عقبة 10 - 11

ب رمق 
امللع

10
 

 

امعقيبامش باب  – خنيل بسكرة 10 - 10  09H30 

 10H00 وفاق س يدي عقبة – امش باب امعقيب 10 - 11

 10H01 مومودية زريبة اموادي – خنيل بسكرة 10 - 11

 00H00 وفاق س يدي عقبة – خنيل بسكرة 10 - 11

 00H00 مومودية زريبة اموادي – امش باب امعقيب 10 - 00
 

  : عدد الالعبين الحاضرين في الدورة 
 العب 01مومودية زريبة اموادي =      العب 01= جنم زريبة اموادي        

 العب 00وفاق س يدي عقبة =      العب 00=  ش بيبة س يدي عقبة 

 العب 01امش باب امعقيب =      العب 00= خرضان عني امناقة 

 العبني 11=  خنيل بسكرة      العب 01=  احتاد بسكرة

 يف امتجمع العب شارك 000اجملموع =      
 


