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 مدارسلل البطولة الوالئية
كرة القدمل الرياضية  

سيدي عقبتالبلدي امللعب   



 سنة  31البطولة الوالئية لفئة اقل من

  2018-2017الموسم الرياضي 
 ًًمسؤول التىظيم : كماش عزالد 

   : لعجال خالد  - ي حىحى صبر الحكام 

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

  الالعبين ضروريت على كل فريق  رخص 

  التحلي بالروح الرياضيتالالتزام بالقىاهين و  

  دقيقت صىط واحد 82مدة كل مقابلت  

 ضرباث لكل فريق3كل مقابلت جيتهي بالتعادل ضرباث الجزاء 

 + هقطت الفائز بضرباث الجزاء واحدة تعادل  هقطتهقاط وامل 0الفريق الفائز باملقابلت له 

 الاول عً كل مجمىعت ًلعبىن الجىلت القادمت مع بعضهم 

 الثاوي عً كل مجمىعت ًلعبىن الجىلت القادمت مع بعضهم 

 ًلعبىن الجىلت القادمت مع بعضهم الثالث عً كل مجمىعت 

 الرابع عً كل مجمىعت ًلعبىن الجىلت القادمت مع بعضهم 

   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

20 - 20 حوحو صربي  20 – 20  TSB - NZ 09H00   0امللعب  

يل
الاو

 

20 - 20 لعجال خادل  20 - 20  CNB - NNB 09H00   0امللعب  

20 - 22  حوحو صربي  CRB - CRBR 09H30   0امللعب  

20 - 22  لعجال خادل  ESSO - CCO 09H30   0امللعب  

22 - 20  حوحو صربي  JSSO - CSAIMB 10H00   0امللعب  

22 - 20  لعجال خادل  CRB - NSO 10H00   0امللعب  

20 - 20 حوحو صربي  22 - 22  TSB - ESSO 10H30   0امللعب  

20 - 22  لعجال خادل  CNB - JSSO 10H30   0امللعب  

20 - 22  حوحو صربي  CCO -NZ 11H00   0امللعب  

20 - 22  لعجال خادل  CSAIMB - NNB 11H00   0امللعب  

22 - 20  حوحو صربي  CRBR - NSO 11H30   0امللعب  

20 - 20  لعجال خادل  TSB - CCO 11H30   0امللعب  

22 - 20  حوحو صربي  CNB – CSAIMB 12H00   0امللعب  

20 - 20 لعجال خادل  20 - 20  NZ – ESSO 12H00   0امللعب  

20 - 22  حوحو صربي  NNB - JSSO 12H30   0امللعب  
   

 المجموعة الثالثة المجموعة الثانية المجموعة االولي

  CRBالريان بسكرة  CNBنصر بسكرة TSB تضامن بسكرة

  CRBRرائد بسكرة  NNBالنخيل بسكرة   NZنجوم الزيبان

  NSOنجم سيدي عقبة  JSSOشبيبة سيدي عقبة  ESSOوفاق سيدي عقبة

   CSAIMBاالتفاق المنشي  CCOهالل اورالل

 الترتيب
 نقاط المجموعة االولي ترتيب

 

 نقاط المجموعة الثانية ترتيب

 

 نقاط المجموعة الثالثة ترتيب

 NSO 10نجم سيدي عقبة 80 01     االتفاق المنشي 80 80  هالل اورالل 10

 CRB  13الريان بسكرة 80 15  النخيل بسكرة 80 80  وفاق سيدي عقبة 11

 CRBR  11رائد بسكرة 80 14  نصر بسكرة 80 80  نجوم الزيبان 12

     11  شبيبة سيدي عقبة 80 80  تضامن بسكرة 13
 


