
 االتحـــــاد الجزائري لكـــــــرة القـــــــدم

  الرابطــــة الجهويـــــة لكـــــرة القــــــدم ورقلـــــــــة
 

 لجنة كرة القدم داخل القاعة

 03المحضر رقم 

 19/03/2019اجتماع يوم 

 2019-02-23  ليــوم(فوج ا ) حاسي مسعود  اكابــر فوتســالنجم–  تماسين الشباب الرياضي  07: القضيـــة رقــم 

 بعد االطالع على ورقة المقابلة

 بعد االطالع على تقرٌر الحكم

  تماسٌنالشباب الرٌاضً لم تجرى المقابلة بسبب غٌاب فرٌق 

 ين تماسٌن بعد استنفاد الوقت القانوالشباب الرٌاضً دون الحكم فً ورقة المقابلة غٌاب فرٌق 

  عن المقابلةه تماسٌن لم ٌثبت سبب غٌابالشباب الرٌاضً فرٌق 

 يلي جنة مالقررت ال  من قاون كرة القدم داخل القاعة59طبقا للمادة 

 -(0-3) ب  حاسً مسعود نجم  لفرٌق المقابلة تماسٌن ومنح نقاطالشباب الرٌاضً خسارة المقابلة لفرٌق 

 -- تماسٌنالشباب الرٌاضً  من رصٌد نقاط (03)ثالث  خصم 

 - .21/03/2019دٌنار جزائري تدفع فً اجال شهر ابتداء ثالثون الف  30,000,00غرامة مالٌة وقدرها 

 

 2019-03-08 ليــوم (فوج ب)   اكابــر فوتســالمولودية عين البيضاء  – شباب مجد بريان 08: القضيـــة رقــم 

 بعد االطالع على ورقة المقابلة

بعد االطالع على تقرٌر الحكم 

 بعد االطالع على تقرٌر فرٌق شباب مجد برٌان 

 بعد حضور الفرٌقٌن فً الوقت المقرر للمقابلة

 عناصر األمن بعد انتظار الوقت القانونً لبدا المقابلة من قبل الحكم اتضح غٌاب 

 غٌاب االمن عن القاعة لم تجرى المقابلة بسبب 

 لجنة مايليل قررت ا  من قاون كرة القدم داخل القاعة47طبقا للمادة 

 . مولودٌة عٌن البٌضاء نقاط لفرٌق ثالث 03 ومنح شباب مجد برٌان ق خسارة المقابلة لفري-

 .من رصٌد شباب مجد برٌان  (01)خصم نقطة -

 -21/03/2019 ار جزائري تدفع فً اجال شهر ابتداء منن دج خمسة االف دي5,000,00غرامة مالٌة وقدرها 

 

 



 2019-03-16  ليــوم(فوج ب )  اكابــر فوتســالسريع الرويسات – الوفاق الرياضي المنيعة 09: القضيـــة رقــم 

 بعد االطالع على ورقة المقابلة

 بعد االطالع على تقرٌر الحكم

 سرٌع الروٌسات لم تجرى المقابلة بسبب غٌاب فرٌق 

 ين بعد استنفاد الوقت القانوسرٌع الروٌسات دون الحكم فً ورقة المقابلة غٌاب فرٌق 

  عن المقابلةه لم ٌثبت سبب غٌابسرٌع الروٌسات فرٌق 

 يلي جنة مالقررت ال  من قاون كرة القدم داخل القاعة59طبقا للمادة             

 (0-3) الوفاق الرٌاضً المنٌعة ب  لفرٌق المقابلة ومنح نقاطسرٌع الروٌسات  خسارة المقابلة لفرٌق -

 .ثالث نقاط من رصٌد سرٌع الروٌسات  (03)خصم -

 . 21/03/2019دٌنار جزائري تدفع فً اجال شهر ابتداء ثالثون الف  30,000,00غرامة مالٌة وقدرها 
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