الفدرالية الجزائرية لكرة القدم
الرابطة الجهوية لكرة القدم باتنــــــــــة
الرابطة الوالئية لكرة القدم بسكـــــــــرة

المدارس الرياضية لكرة القدم
فئة اقل من  13سنة

برنامج مقابالت كاس الوالية
الضبت

 20فيفري 0202

امللعب البلدي صيدي عقبت

برنامج مقابالت كاس الوالية






الموسم الرياضي 8112-8112
التىظيم  :فرٍق مولودًت لغروش
املكلف بالتىظيم  :حليلو ًوصف الحكام  :حوحو صبري – شباح محمد فوزي
 01العبا  20 +مضيرًن  22العبين داخل امللعب
عدد ألافراد لكر فرٍق أثىاء املقابلت
رخص الالعبين ضرورٍت على كل فرٍق  -الالتزام بالقواهين و التحلي بالروح الرٍاضيت
مدة كل مقابلت شوطين  02دقيقت لكل شوط  -ال ٌضمح للحارش اصتقبال الكرة باليدًن من السميل
الدور الاول

امللعب رمق 11

امللعب امتوكيت
08H30
09H15
10H00
10H45

امللعب رمق 12

امللعب امتوكيت
09H00
09H30
10H00
10H31

امللابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالت
امل برج بن عزوز – خرضان عني امناكة
تريج براهيس – احتاد امعامري
امنخيل بسكرة– ش بيبة س يدي علبة
امش باب امعليب – مومودية ز اموادي

امنتيجة
 2-2ض ج 1-3
11 - 14
11 - 12
 1-1ض ج 2-1
امنتيجة
 1-1ض ج 3-1
 13 – 11غ
 11 – 13غ
11 - 11

امللابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالت
امزيبان طوملة – وفاق س يدي علبة
مس تلبل بسكرة – ش باب ش متة
ش بيبة امعامية – ش باب س يدي خادل
وفاق فرفار – ش باب ميوة

احلمك
شباح م فوزي

احلمك
حوحو صبري

الدور الثاوي

امللعب امتوكيت
11H30 11
11H30 12
12H15 11
12H15 12

امنتيجة
 ...ض ج  3 - 1شباح م فوزي
 1-1ض ج  1-2حوحو صبري
11 - 11
شباح م فوزي

امللابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالت
امل برج بن عزوز – وفاق س يدي علبة
تريج براهيس – ش باب ش متة
ش بيبة س يدي علبة – -ش بيبة امعامية
مومودية ز اموادي – وفاق فرفار

عدد الالعبين الحاضرٍن في الدورة :
امفريق
امعدد
امفريق

امعدد

12
18
18
21

احلمك

00 - 00
امفريق

امزيبان طوملة
وفاق س علبة
مس تلبل بسكرة
ش باب ش متة

امعدد

15
14
11
15

حوحو صبري
امفريق

امعدد

12
ش بيبة امعامية
ش باب س يدي خادل 11
18
وفاق فرفار
18
ش باب ميوة

امل ب بن عزوز  13امنخيل بسكرة
خرضان عني امناكة  12ش بيبة س علبة
 21امش باب امعليب
تريج براهيس
 11مومودية ز اموادي
احتاد امعامري
اجملموع =  212العب شارك يف امتجمع
الفرق المتاهلة الي الدور ربع نهائي  :وفاق س يدي علبة  -تريج براهيس  -ش بيبة امعامية  -وفاق فرفار

