املومس الراييض 1028/1027 :
الاجامتع رمق 02 :
اترخي الإجامتع 1027/20/07 :
من عام ألفني وس بعة عرشة يف اليوم السابع من شهر أكتوبر اجمتع مكتب الرابطة
حتت رئاسة الس يد حبيب جنيدي رئيس الرابطة وحبضور السادة أعضاء املكتب :
 التخي أسامة  :المني العام
 دانقة حبيب  :انئب أمني املال
 مهيويب اإبراهمي  :املدير الفين
 مصطفى بن املواز  :رئيس جلنة أخالقيات الرايضة
 بعاج خادل  :أمني املال
 جحاج بومدين  :رئيس اللجنة الطبية
جدول العامل:
.2
.1
.3
.4

الوقوف عىل معلية اخنراطات الفرق للمومس الكروي 1028/1027
حتديد اترخي انطالق بطوةل القسم الرشيف
التحضري لدلورة الكروية ادلولية  02نومفري  1027للصنف أقل من  21س نة.
متفرقات

مت افتتاح اجللسة من طرف رئيس الرابطة مرحبا ابحلضور ومت التطرق مبارشة اإىل مناقشة
النقاط املدرجة يف جدول العامل حيث مت اإحصاء لك الفرق املشاركة واملنخرطة يف
بطوليت القسم الرشيف وماقبل الرشيف لولية الغواط للمومس .1028/1027

مث مت حتديد اترخي  23و  24أكتوبر  1027اترخيا لنطالق املومس الكروي 1028/1027
للقسم الرشيف لرابطة الغواط ،مث تطرق احلارضون اإىل النقطة الثالثة يف جدول الاعامل
قصد التحضري لدلورة ادلولية لصنف اقل من  21س نة مبناس بة عيد الثورة اجمليد 02
املصادف لـ  02نومفرب ،حيث أكد رئيس الرابطة عىل اإمتام لك الإجراءات ومت التنس يق مع
مديرية الش باب والرايضة إلعداد البطاقة الفنية لدلورة يف انتظار املوافقة الرمسية للس يد
وايل الولية وحتت ارشف الس يد مدير الش باب والرايضة.
مث تطرق احلارضون اإىل صيغة املنافسة وكيفية حتديد هوية بطل الولية وكيفية الصعود
والزنول للقسم الرشيف والقسم اجلهوي الثاين اكلآيت:
 حتديد هوية الصاعد للقسم اجلهوي الثاين:
عن طريق مقابةل السد اليت جتمع بني متصدر ترتيب اجملموعة (أ) ضد متصدر
اجملموعة (ب) للقسم الرشيف يف ملعب حمايد.
 حتديد هوية الصاعد للقسم الرشيف:
احلاةل الوىل :يزنل اإىل القسم ما قبل الرشيف متذيل الرتتيب لالك اجملموعتني (أ) و
(ب).
احلاةل الثانية :يف حال نزول أحد الفرق الناشطة يف القسم اجلهوي الثاين يمت اإنزال
الفريق ما قبل الخري للمجموعة التابعة للمنطقة اجلغرافية للفريق النازل يف القسم
اجلهوي الثاين.
 حتديد هوية الصاعد للقسم الرشيف:
يمت صعود الفرق املتصدرة للمجموعتني (أ) و (ب) للقسم ما قبل الرشيف.
رفعت اجللسة يف نفس اليوم والشهر والس نة املذكورين أعاله عىل الساعة احلادي عرشة
والنصف.

