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   كرة القدم داخل القاعة2018-12-17 اكاديمـة تماسين  اكابــر ليــوم  – شبيبـة جامعـة 01: القضيـــة رقــم 

 بعد االطالع على ورقة المقابلة

 بعد االطالع على تقرٌر الحكم

 لم تجرى المقابلة بسبب غٌاب فرٌق اكادٌمة تماسٌن

 دون الحكم فً ورقة المقابلة غٌاب فرٌق اكادٌمة تماسٌن بعد استنفاد الوقت القانوي

 فرٌق اكادٌمة تماسٌن لم ٌثبت سبب غٌابه عن المقابلة

 قررت اللجنة ما يلي

  من قانون كرة القدم داخل القاعة خسارة المقابلة لفرٌق اكادٌمة تماسٌن ومنح النقاط لفرٌق شبٌبـة جامعـة 59طبقا للمادة 

 ناقص نقطة من رصٌد اكادٌمة تماسٌن (03)و ثالث أهداف   (03)بثالث نقاط 

  عشرة االف دٌنار جزائري تدفع فً اجال شهر ابتداء من نشر القضٌة10,000,00غرامة مالٌة وقدرها  

 

   كرة القدم داخل القاعة2018-12-17 نجم حاسي مسعود   اكابــر ليــوم  –  اهلي حاسي مسعود 02: القضيـــة رقــم 

 بعد االطالع على ورقة المقابلة

 بعد االطالع على تقرٌر الحكم

 لم تجرى المقابلة بسبب غٌاب فرٌق اهلً حاسً مسعود

 دون الحكم فً ورقة المقابلة غٌاب فرٌق اهلً حاسً مسعود بعد استنفاد الوقت القانوي

 فرٌق اهلً حاسً مسعود لم ٌثبت سبب غٌاب عن المقابلة

 قررت اللجنة ما يلي

  من قانون كرة القدم داخل القاعة خسارة المقابلة لفرٌق اهلً حاسً مسعود و منح النقاط لفرٌق نجم 59طبقا للمادة 

 ناقص نقطة من رصٌد اهلً حاسً مسعود (03)وثالث اهداف   (03)حاسً مسعود بثالث نقاط 

  عشرة االف دٌنار جزائري تدفع فً اجال شهر ابتداء من نشر القضٌة10,000,00غرامة مالٌة وقدرها  

 

   كرة القدم داخل القاعة2018-12-15 اهلي حاسي مسعود  اكابــر ليــوم – اكاديمـة تماسين 03: القضيـــة رقــم 

 بعد االطالع على ورقة المقابلة

 بعد االطالع على تقرٌر الحكم

 لم تجرى المقابلة بسبب غٌاب فرٌق اكادٌمة تماسٌن

 دون الحكم فً ورقة المقابلة غٌاب فرٌق اكادٌمة تماسٌن بعد استنفاد الوقت القانوي

 فرٌق اكادٌمة تماسٌن لم ٌثبت سبب غٌاب عن المقابلة

 قررت اللجنة ما يلي

  من قانون كرة القدم داخل القاعة خسارة المقابلة لفرٌق اكادٌمة تماسٌن ومنح نقاط لفرٌق اهلً حاسً 59طبقا للمادة 

 ناقص نقطة من رصٌد اكادٌمة تماسٌن (03)وثالث اهداف   (03)مسعود بثالث نقاط 

  عشرة االف دٌنار جزائري تدفع فً اجال شهر ابتداء من نشر القضٌة10,000,00غرامة مالٌة وقدرها  

 

 

 



   كرة القدم داخل القاعة2018-12-15 شباب مجد بريان  اكابــر ليــوم – شباب قصر متليلي 04:  القضيـــة رقــم 

 بعد االطالع على ورقة المقابلة

 بعد االطالع على تقرٌر الحكم

 بعد االطالع علً تقرٌر فرٌق  شباب قصر متلٌلً

 لم تجرى المقابلة بسبب سواء التنظٌم

 قررت اللجنة ما يلي

  من قانون كرة القدم داخل القاعة خسارة المقابلة لفرٌق شباب قصر متلٌلً ومنح النقاط لفرٌق شباب مجد 44طبقا للمادة 

 ناقص نقطة من رصٌد شباب قصر متلٌلً (03)وثالث اهداف   (03)برٌان بثالث نقاط 

  دج خمسة االف دٌار جزائري تدفع فً اجال شهر ابتداء من نشر القضٌة5,000,00غرامة مالٌة وقدرها  

 

   كرة القدم داخل القاعة2018-12-29 مدرسة تطوير الرياضة ورقلة  اكابـر ليـوم – اهلي حاسي مسعود 05: القضيـة رقــم 

 بعد االطالع على ورقة المقابلة

 بعد االطالع على تقرٌر الحكم

 بعد حضور الفرٌقٌن فً الوقت المقرر للمقابلة

 بعد انتظار الوقت القانونً لبدا المقابلة من قبل الحكم اتضح غٌاب سٌارة االسعاف

 لم تجرى المقابلة بسبب غٌاب سٌارة االسعاف

 قررت اللجنة ما يلي

  من قانون كرة القدم داخل القاعة  خسارة المقابلة لفرٌق اهلً حاسً مسعود ومنح النقاط لفرٌق مدرسة 21طبقا للمادة 

 (03)و ثالث اهداف   (03)تطوٌر الرٌاضة ورقلة بثالث نقاط 

  دج خمسة االف دٌار جزائري تدفع فً اجال شهر ابتداء من نشر القضٌة5,000,00غرامة مالٌة وقدرها  

 

   كرة القدم داخل القاعة2018-12-29 نجم حاسي مسعود  اكابــر ليــوم – اكاديمـة تماسين 06: القضيـــة رقــم 

 بعد االطالع على ورقة المقابلة

 بعد االطالع على تقرٌر الحكم

 لم تجرى المقابلة بسبب غٌاب فرٌق اكادٌمة تماسٌن

 دون الحكم فً ورقة المقابلة غٌاب فرٌق اكادٌمة تماسٌن بعد استنفاد الوقت القانونً

 فرٌق اكادٌمة تماسٌن لم ٌثبت سبب غٌاب عن المقابلة

 قررت اللجنة ما يلي

  من قانون كرة القدم داخل القاعة خسارة المقابلة لفرٌق اكادٌمة تماسٌن ومنح النقاط لفرٌق حاسً مسعود 59طبقا للمادة 

 ناقص نقطة من رصٌد اكادٌمة تماسٌن (03)وثالث اهداف   (03)بثالث نقاط 

  عشرة آالف دٌنار جزائري تدفع فً آجال شهر ابتداء من نشر القضٌة10,000,00غرامة مالٌة و قدرها  

 

 من قانون كرة القدم داخل القاعة، غياب لثالث مقابالت يقصا فريق اكاديمة تماسين و تلغى النقاط المعنية 60طبقا للمادة 

 .بمقابالت أكاديمية تماسين لجميع الفرق

 


