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برمجة الدور الجهوي األول لتصفيات كأس الجزائر ـ شبان ـ
للموسم الكروي 2023 / 2022
مالحظة هامة :الفريق المسحوب أوال هو من يتحمل مسؤولية التنظيم،
خاصة ما يتعلق بحضور الطبيب
 الصنفU19 :

يوم الجمعة  25نوفمبر 2022

المكان

التوقيت

الفريق األول

الفريق الثاني

وادي الزناتي (بوعزيز)
الذرعان (نايلي)
البوني (أحمد البوني)

 10سا
 10سا
 10سا

أولمبي قلعة بوصبع
شباب عين جبارة
جيل سيبوس الجديد

ترجي عين أركو
اتحاد عين بن بيضاء
شباب وادي الذهب

الحكم

يوم السبت  26نوفمبر 2022
المكان

التوقيت

الفريق األول

الفريق الثاني

بوشقوف (درابلية)
بومهرة (شيروف)
سوق أهراس (عوار)
عنابة (ديدوش مراد)
بن جراح (حفيظي)
عين الباردة (المركب)
الحجار (ملحق دريدي)
هيليوبوليس (بن طبولة)
المراهنة (بن شرة)

 10سا
 10سا
 10سا
 10سا
 12سا
 10سا
 10سا30
 14سا
 12سا

اتحاد بوخضرة
شباب هواري بومدين
مولودية عين عالم
سريع البوني
اتحاد سدراتة
سبورتينغ بلخير
شباب حجار الديس
جيل شبيطة مختار
نجم العقلة

أولمبي الونزة
شباب هيليوبوليس
وفاق تبسة
مولودية برحال
جيل الحروشي
جيل طاشة
شباب الذرعان
شباب وادي الزناتي
مولودية عصفور

الحكم

يوم الجمعة  25نوفمبر 2022

الصنفU17 :
المكان

التوقيت

الفريق األول

الفريق الثاني

 10سا

شباب وادي الذهب

شباب هيليوبوليس

عين الباردة (المركب)

الحكم

يوم السبت  26نوفمبر 2022
التوقيت

المكان
بوشقوف (درابلية)
بوشقوف (درابلية)
بومهرة (شيروف)
عين الباردة (المركب)
سدراتة (أوفروخ)
العلمة (مراح)
بن مهيدي (المركب)
القالة (تقيدة)
المراهنة (بن شرة)

2022/ 2023

الفريق األول

الفريق الثاني

الحكم

شباب هواري بومدين
اتحاد بوخضرة
 12سا
جيل شبيطة مختار
سبورتينغ بلخير
 14سا
جيل سيدي سالم
شباب وادي الزناتي
 12سا
اتحاد حمام الشاللة
جيل طاشة
 12سا30
وفاق تبسة
ترجي عين أركو
 10سا
جيل سيبوس الجديد
شباب الذرعان
 14سا
ممثل رابطة عنابة
مولودية عصفور
 10سا30
ترجي عين العسل
أولمبي الطارف
 10سا30
نجم العقلة
جيل الحروشي
 14سا
سريع البوني ـ ممثل رابطة سوق أهراس الوالئية :أجل
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الصنفU15 :
يوم الجمعة  25نوفمبر 2022
المكان

التوقيت

الفريق األول

الفريق الثاني

شبيطة مختار (حسين)
وادي الزناتي (بوعزيز)

 10سا30
 14سا30

اتحاد سيدي عمار
نصر الفجوج

شباب الذرعان
اتحاد سدراتة

الحكم

يوم السبت  26نوفمبر 2022
التوقيت

المكان

الفريق األول

الفريق الثاني

الحكم

سوق أهراس (عوار)
فرفوس بئر العاتر
جيل الحروشي
 12سا30
سوق أهراس (عوار)
مولودية برحال
اتحاد تبسة
 14سا30
بن جراح (حفيظي)
شباب هواري بومدين
شباب وادي الزناتي
 10سا00
سدراتة (أوفروخ)
مستقبل قالمة
وفاق تبسة
 12سا30
عين الباردة (المركب)
شباب هيليوبوليس
جيل سيبوس الجديد
 14سا30
الذرعان (نايلي)
ترجي قالمة
وفاق الشط
 10سا30
شبيطة مختار (حسين)
شباب زادي الذهب
جيل طاشة
 10سا30
ممثل رابطة سوق أهراس الوالئية – مولودية عين عالم ... :أجل

مالحظة هامة :الفريق المسحوب أوال هو من يتحمل مسؤولية التنظيم،
خاصة ما يتعلق بحضور الطبيب
 مدة المقابلة
الصنف

(المادة  18الفقرة  2من قانون كأس الجزائر – طبعة :)-2023

U19
U17
U15

المدة

مالحظات

45mn X 2
40mn X 2
30mn X 2

في حال انتهاء المقابلة بالتعادل ال تكون هناك أشواط
إضافية ويتم االحتكام مباشرة إلى ركالت الترجيح
لتحديد الفائز

كل فريق ملزم بإحضار  06كرات (المادة  )19وبذلتين (المادة ،)25
وفي حال تشابه األلوان يتم االحتكام إلى القرعة

2022/ 2023
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