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
الصبت

 20فيفري 0202

امللعب البلدي لغروس

برنامج مقابالت كاس الوالية





امللعب امتوكيت
02H30
09H00
10H00
10H50

امللابــــــــــــــــــــــــالت
مومودية مغروس – ااكدميية س يدي خادل
احتاد خمادمة – احتاد اوالد جالل
امراين بسكرة– وداد ميشاهة
مس تلبل راس امليعاد – امتضامن بسكرة

امنتيجة
50 - 55
50 - 00
55 - 50
50 - 55

امللعب امتوكيت
09H00
09H30
10H00
10H35

امللابــــــــــــــــــــــــالت
اندي هرص بسكرة – هالل اورالل
جنم زريبة اموادي – املواهب امشابة بسكرة
احتاد بسكرة – ش باب بوشلرون
جنم س يدي علبة – هرص ش بيبة بسكرة

امنتيجة
50 - 53
55 - 55
55 - 50
50 - 55

امللعب رمق 50

امللعب رمق 50



الموسم الرياضي 8112-8112
التىظيم  :فرٍق مولودًت لغروس
املكلف بالتىظيم  :مصعي لزهاري الحكام  :عاقلي مىير – هيشر هدًر
 01العبا  20 +مصيرًن  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 ٌصمح للحارس اشتقبال الكرة باليدًن من الزميل
الدور الاول

احلمك
عاقلي مىير

احلمك
هيشر هدًر

الدور الثاوي

امللعب امتوكيت
00H30 50
00H30 50
10H00 50
10H00 50

امللابــــــــــــــــــــــــالت
هالل أورالل – ااكدميية س يدي خادل
احتاد اوالد جالل – املواهب امشابة بسكرة
امراين بسكرة – احتاد بسكرة
هرص ش بيبة بسكرة – امتضامن بسكرة

عدد الالعبين الحاضرٍن في الدورة :
امفريق
امعدد
امفريق

امعدد

امنتيجة
50 - 53
عاقلي مىير
 5- 5ض ج 3-0
هيشر هدًر
06 - 00
عاقلي مىير
مل جيري بسبب برجمة يف امللعب

امفريق

هرص بسكرة
هالل اورالل
جنم ز اموادي
املواهب امشابة

احلمك

امعدد

02
01
05
02

امفريق

احتاد بسكرة
ش باب بوشلرون
جنم س يدي علبة
هرص ش بيبة بسكرة

امعدد

02
03
00
01

00
امراين بسكرة
مومودية مغروس 03
05
وداد ميشاهة
ااكدميية س يدي خادل 03
 00مس تلبل راس امليعاد 00
احتاد خمادمة
00
احتاد اوالد جالل  00امتضامن بسكرة
اجملموع =  050العب شارك يف امتجمع
الفرق المتاهلة الي الدور ربع نهائي  :هالل اورالل  -املواهب امشابة  -احتاد بسكرة و امفائز من امتضامن بسكرة او
هرص ش بيبة بسكرة

