
 2022-2021الموسم الرياضي        األغواط  –الرابطة الوالئية لكرة القدم  

 

 لتنظيم لجنة ا 
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ً
(  اميمو محمد - )رئيسا

ً
 )عضوا
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 الغيشة  22/05/2022 أنفوس شباب  –النجم الصاعد الحاج املشري 

 بناًء على ورقة املقابلة  •

 بناًء على تقرير الحكم  •

 غياب األمنوألن املقابلة لم تلعب بسبب  •

 للمادة  •
ً
 من اللوائح العامة لقوانين كرة القدم هواة مرحلة اإلياب:  50وطبقا

     قررت لجنة التنظيم ما يلي: •

 شباب أنفوس  خسارة املباراة من فريق -

 ( 03+03بنقاط املباراة مسجال ثالثة أهداف )النجم الصاعد الحاج املشري فوز فريق  -

 شباب أنفوس نقاط من رصيد فريق  03خصم  -

 . 23/05/2022دج تسدد خالل شهر من تاريخ  5000مقدرة بـ  شباب أنفوسغرامة مالية لفريق  -
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 تاجرونة  21/05/2022 ل حاس ي الرموداد  –تاجرونة   اتحاد

 بناًء على ورقة املقابلة  •

 بناًء على تقرير الحكم  •

 بناًء على تقرير محافظ اللقاء  •

 غياب سيارة االسعاف وألن املقابلة لم تلعب بسبب  •

 للمادة  •
ً
 القدم هواة الفقرة األولى مرحلة اإلياب: من اللوائح العامة لقوانين كرة  21وطبقا

 قررت لجنة التنظيم ما يلي:     •

 اتحاد تاجرونة خسارة املباراة من فريق  -

 (03+03بنقاط املباراة مسجال ثالثة أهداف ) الرمل وداد حاس يفوز فريق   -

 اتحاد تاجرونة فريق من رصيد  (02نقطتين )خصم   -

 . 23/05/2022دج تسدد خالل شهر من تاريخ  6000مقدرة بـ  اتحاد تاجرونةغرامة مالية لفريق  -
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 تاجرونة  21/05/2022 الرميلية نجوم   –نجوم تاجرونة 

 بناًء على ورقة املقابلة  •

 بناًء على تقرير الحكم  •

 ريق نجوم الرميلية عدم اكتمال العبي فوألن املقابلة لم تلعب بسبب  •

 للمادة  •
ً
 من اللوائح العامة لقوانين كرة القدم هواة مرحلة اإلياب:  57وطبقا

     قررت لجنة التنظيم ما يلي: •

 نجوم الرميلية  خسارة املباراة من فريق -

 (03+03بنقاط املباراة مسجال ثالثة أهداف ) م تاجرونةنجو فوز فريق   -

 وم الرميلية نجنقاط من رصيد  06خصم  -

 . 23/05/2022دج تسدد خالل شهر من تاريخ  5000مقدرة بـ  نجوم الرميليةغرامة مالية لفريق  -

 

 


