
الجزائرية لكرة القدم ةالفدرالي  

ةــــــــــالرابطة الجهوية لكرة القدم باتن  

رةـــــــــالرابطة الوالئية لكرة القدم بسك  

 

 

 

 

 
 االولي الجولةمقابالت برنامج 

 

 8402 جاهفي 40 الخميس

" السادست -الخامست  –الرابعت املجمىعت  "   

 

 

 

  

 مدارسلل البطولة الوالئية
كرة القدمل الرياضية  

اوالد جاللالبلدي امللعب   



 سنة  31البطولة الوالئية لفئة اقل من

  2018-2017الموسم الرياضي 
  : حمزةبىطت  –مسعي لزهاري مسؤول التىظيم 

   : مىلىدشروف  –شيتىر طارق الحكام 

 48العبا +    00        عدد ألافراد لكر فريق أثىاء املقابلت  ً  العبين داخل امللعب 40مسيًر

  رخص  الالعبين ضروريت على كل فريق 

 الالتزام بالقىاهين و التحلي بالروح الرياضيت  

  دقيقت شىط واحد 82مدة كل مقابلت  

 ضرباث لكل فريق3كل مقابلت جيتهي بالتعادل ضرباث الجزاء 

 + هقطت الفائز بضرباث الجزاء واملتعادل  هقطت واحدةهقاط  0الفريق الفائز باملقابلت له 

 الاول عً كل مجمىعت ًلعبىن الجىلت القادمت مع بعضهم 

 الثاوي عً كل مجمىعت ًلعبىن الجىلت القادمت مع بعضهم 

 الثالث عً كل مجمىعت ًلعبىن الجىلت القادمت مع بعضهم 

 قادمت مع بعضهمالرابع عً كل مجمىعت ًلعبىن الجىلت ال 

   ويتم جرجيب الفرق في هدة املجمىعت لكي ًتقابلىن مع مجمىعت اوالد جالل حسب الترجيب في الجىلت الثالثت 

 اجلوةل امللعب التوقيت  املقابــــــــــــــــــــــــالت  النتيجة  رضابت اجلزاء  احلمك

1امللعب   ESOD - ASK 09H00 01 - 01  شيتورطارق  

يل
الاو

 

2امللعب   CRBOD - IROD 09H00 00 - 01  رشوف مولود  

1امللعب   MRM - USD 09H30 00 - 00  شيتورطارق  

2امللعب   ASOR - USM 09H30 01 - 00  رشوف مولود  

1امللعب   CSZT - FCB 10H00 01 - 00  شيتورطارق  

2امللعب   MRM - MCEL 10H00 01 - 01  رشوف مولود  

1امللعب   ESOD - ASOR 10H30 02 - 03  شيتورطارق  

2امللعب   CRBOD - CSZT 10H30 00 - 02  رشوف مولود  

1امللعب   USM -ASK 11H00 02- 00  شيتورطارق  

2امللعب   FCB - IROD 11H00 01 - 02  رشوف مولود  

1امللعب   USD - MCEL 11H30 01 - 01  شيتورطارق  

2امللعب   ESOD - USM 11H30 01 - 02  رشوف مولود  

1امللعب   CRBOD – FCB 12H00 03 - 02  شيتورطارق  

2امللعب   ASK – ASOR 12H00 00 - 02  رشوف مولود  

1امللعب   IROD - CSZT 12H30 00 - 01  شيتورطارق  
   

 الترتيب
 نقاط المجموعة االولي ترتيب

 

 نقاط المجموعة الثانية ترتيب

 

 نقاط الثالثة المجموعة ترتيب

 11  مولودية لغروس 90 01  مستقبل بسكرة 90 90 ترجي اوالد جالل 10

 11  مستقبل راس الميعاد 90 10  شباب اوالد جالل 90 90 اكديمية سيدي خالد 11

 11  اتحاد الدوسن 90 13  اتحاد اوالد جالل 90 90 تحاد امخادمةا 12

     11  طولقة الزيبان 90 99 اهلي الشعيبة 13
 


