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  الجلسة المنعقدة بتاريخ:2020/01/06    
   

         دراسة القضايا      

 مقابالت الدور الجهوي الثاني لكاس الجمهورية لكرة القدم داخل القاعة
 

 القضية رقم 01 مقابلة) نجم حاسي مسعود / اهلي حاسي مسعود فئة األكابر ليوم 2020/01/04 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

1912133  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي            بن الزين اسامة - اهلي حاسي مسعود 

 

 القضية رقم 02 مقابلة )مدرسة تطوير كرة القدم ورقلة / مولودية عين البيضاء  فئة األكابر ليوم 2020/01/04 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            

مالحك بطاقة صفراء بسبب احتجاجه على قرار  حفيان محمد- مدرسة تطوير كرة القدم ورقلة 1912067 

 11/01/2020من تاريخ  ابتداءتدفع في أجل شهر  دج 1.000ا نافدة + غرامة قدره اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب

.                                                   داخل القاعة( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 99) طبقا لنص المادة   

مالحك بطاقة صفراء بسبب احتجاجه على قرار  شريفي رضوان - مدرسة تطوير كرة القدم ورقلة 1912061 

11/01/2020من تاريخ  ابتداءتدفع في أجل شهر  دج 0001. نافدة + غرامة قدرها اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

.                                                   داخل القاعة( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 99) طبقا لنص المادة   

مالحك بطاقة صفراء بسبب احتجاجه على قرار  اوليدي صالح الدين - مدرسة تطوير كرة القدم ورقلة 1912064 

11/01/2020من تاريخ  ابتداءتدفع في أجل شهر  دج 0001. نافدة + غرامة قدرها اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

.                                                   داخل القاعة( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 99) طبقا لنص المادة   

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        البيضاءمولودية عين  1912225   دباز عبد الرزاق - 

    غرامات:
 

 11/01/2020من تاريخ  ابتداءفي أجل شهر  ( مدرسة تطوير كرة القدم ورقلة  )غرامة يدفعها نادي دج  0001. الف دينار  -

من القانون المنظم لبطولة كرة  127) ( و هذا تطبيقا لنص المادة  إنذارات 03التسيير للفريق ) بسبب سوء  وذلك

.( داخل القاعةالقدم   

 المقابالت الخالية من العقوبات: مقابلة )  شباب مجد بريان / شبيبة جامعة فئة األكابر ليوم 2020/01/04 (:
 
 

                                          قسم االنضباط )لجنة كرة القدم داخل القاعة (
 


