الموسم الرياضي 1029-1028

الرابطة الولائية لكرة القدم – الأغواط

الجلسة يوم8012/10/82:
ا ألعضاء الحاضرون  :قفصي فايزة  -التخي أأسامة

رقم القضية

المحضر رقم 03 :

المقابلة

التاريخ

الملعب

القسم

CSNCT-NROM

2018-10-26

واد مرة

الشرفي

 بدراني بلخير  1210281من فريق نجوم اتجرونة انذار بسبب سلوك غير رايضي
00

 قرمان بن يوسف  1210182من فريق نجوم اتجرونة انذار بسبب سلوك غير رايضي
 خنفار محمد  1210181من فريق اندي واد مرة انذار بسبب سلوك غير رايضي
 خنفار توفيق  1210118من فريق اندي واد مرة انذار بسبب سلوك غير رايضي
NSAB-CSAWB

10

2018-10-26

واد مرة

الشرفي



بن حفاف محمد  1210202من فريق امل س يدي بوزيد انذار بسبب سلوك غير رايضي



جنيدات عبدلله  1210008من فريق وفاق بريدة انذار بسبب سلوك غير رايضي

الرابطة الولائية لكرة القدم – الأغواط

رقم القضية

11

الموسم الرياضي 1029-1028

المقابلة

التاريخ

الملعب

القسم

JSKH-NRIH

2018-10-26

اتجموت

الشرفي



شين عادل  1210811من فريق ش بيبة قصر الحيران انذار بسبب لعب خطير



معاش أأسامة  1210881من فريق ش بيبة قصر الحيران انذار بسبب اللعب السلبيي



الولهيي خالد  1210810من فريق اتحاد الحاجب انذار بسبب لعب خطير

 انذار لملعب اتجموت النعدام وجود كراسي والمياه وطاولة (غرف تغيير المالبس غير
جاهزة) وغير مطابقة للمادة  81من اللوائح العامة لكرة القدم الهواة.
ASAM-NRNBB

18

2018-10-27

بن انصر بن شهرة

الشرفي



ابهي ميهوب  1210188من فريق نجوم بن انصر بن شهرة انذار بسبب اللعب السلبيي



الزاوي الطيب  1210802من فريق امل عين ماضي انذار بسبب اللعب السلبيي



بن الطاهر بلقاسم  1210820من فريق امل عين ماضي بسبب اللعب السلبيي

يعاقب النادي بغرامة مالية تقدر ب  80.000دج دج تسدد خالل شهر من اتريخ

 80-10-8012بسبب محاولة االعتداء على الحكم من طرف شخص غير معروف
ESML-WRBB
18

2018-10-28

بن انصر بن شهرة

الشرفي

 خويلد عبدالقادر  1210001من فريق الوحدة انصر بن شهرة انذار بسبب لعب سلبيي
 عطيه مصطفي  1210881من فريق الوحد انصر بن شهرة طرد بسبب تلقيه انذارين مقابلة
انفذة
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رقم القضية

الموسم الرياضي 1029-1028

المقابلة

التاريخ

الملعب

القسم

NSASA-CNBB

2018-10-26

عين البيضاء

ما قبل الشرفي

 بوخالفي عبد السالم  1210811من فريق نجوم بلدية البيضاء طرد بسبب ضرب الخصم ثالث
مبارات ( )08انفذة +غرامة مالية تقدر  1800دج تسدد خالل شهر من اتريخ 80-10-8012
11

 كاكون انصر  1210112من فريق ش باب عين س يدي علي طرد بسبب ش تم و سب الخصم
مقابلتين ( )08انفذتين  +غرامة مالية تقدرب  1800دج تسدد من خالل 80-10-8012
 سالمي حميد  1210111من فريق ش باب عين س يدي علي انذار بسبب احتجاج على قرار
الحكم مقابلة انفذة  +غرامة مالية تقدر ب  1000دج دج تسدد من خالل 80-10-8012
 جليطي عبد الحق  1210818من فريق نجوم بلدية البيضاء انذار بسبب تضيع الوقت
 جودي احمد مسير النادي  120022من فريق ش باب عين س يدي علي طرد س تة اشهر ()01
انفذة  +غرامة مالية تقدر ب 8000دج تسدد خالل شهر من اتريخ 80-10-8012

18

NRCT - CSVA

2018/10/27

أفلو

 داكري عبد الرحمان  1210121فريق ش باب أأنفوس انذار بسبب اللعب السلبيي

ماقبل الشرفي

