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 بطولت الوطنيت املذسظيت للبادمنتون ال

 (  اث)عذد املؤطشين (اث)الالعبين عذد  الجنغ العمشيتالفئت  املشاسكاث واملشاسكون  جاسيخ ومكان التنظيم

 جاصة
  دجنبر 11إلى  9 من

2022 

الحاصلين على 
املشاجب ألاولى في 

 البطوالث الجهويت

U18 
 وما بعذ 2005مواليذ 

 ركوس  2+ إهاث  2 إهاث
 عن كل جهت

 (  ة)مؤطش 01 
 ركوس  عن كل جهت

 أهواع املنافعاث  :1املادة  
 .فردي ذكىر / فردي إهاث: املنافساث ستجري وفق ألاهماط التالُت

 إجشاء املباسياث : 2املادة  
اث إقصائُتججري  -1  املنافساث على شكل مباٍر
 .هقطت 21فاز بجىلتين من ( ة)ٌعد فائسا باملقابلت كل العب  -2
هقطت،  29هقطت، بفارق هقطتين على ألاقل، في حالت استمرار التعادل إلى غاًت  21في حالت التعادل جلعب جىلت ثالثت فاصلت من  -3

 .ٌعد رابحا 30فصاحب النقطت 

 الترجيب النهائي    :3املادة 

ن باملرجبت ألاولى والثاهُت والثالثت  .فردي ذكىر / فردي إهاث: جمنح املُدالُاث للفائٍس

 التذبير الضمني للمنافعاث:    4املادة 

 .دقائق من املناداة علُه من طرف اللجنت املنظمت 5منهسما في املباراة إن لم ًحضر بعد مدة ( ة)ٌعتبر الالعب •
 .دقائق 2الخاصت داخل امللعب هي  إلاحماءاثاملدة السمنُت املخصصت إلجراء •

شت بالستُكُت  : هوع الشيشت املعتمذ   :5املادة  معتمدة من طرف اللجنت الىطنُت ( volant synthétique)جلعب البطىلت الىطنُت املدرسُت بَر

 .للبادمنتىن املدرسُت 
 .  مقصُاأخل بالنظام الداخلي للمنافست ( ة)ٌعتبر كل العب    : 6املادة 

 . إحضار املضارب الشخصُت ًجب:   الشياضيت املعذاث    :7املادة 

شاث الكافُت للتظاهرة واملعتمدة من قبل الحكم الرئِس ي للمنافست حسب املعاًير املعمىل  للبادمنتىن جىفر اللجنت التقنُت الىطنُت      :8املادة  الَر
 .بها دولُا

 .جلعب املباسياث وفق القاهون الذولي املعتمذ للمذاسط  :9املادة 

 املشاسكون املشاسكاث و  الجهت املنظمت والفترة واملكان  املشحلت

 بطولت املؤظعت
للمؤظعت جحذد من طشف الجمعيت الشياضيت املذسظيت 

 بتنعيق مع فشع الجامعت باملذيشيت إلاقليميت
 التعليميتجميع جلميزاث وجالميز املؤظعاث 

 العموميت والخصوصيت  

 جحذد من طشف فشع الجامعت باملذيشيت إلاقليميت  البطولت إلاقليميت
 من طشف املذيشيت إلاقليميت ( اث)يحذد عذد املشاسكين

 إلامكاهاث املحليتحعب 

 تويالجهبطولت ال
 الجهويتجحذد من طشف فشع الجامعت باألكاديميت 

بتنعيق مع فشع املذيشيت إلاقليميت املنظمت وفشوع  
 لجهتباالجامعت باملذيشياث إلاقليميت 

 إلاقليميت ثالبطوال التلميزاث والتالميز املؤهلين عن 
 من طشف ألاكاديميت ( اث)ويحذد عذد املشاسكين  

 مع املذيشياث إلاقليميتبتنعيق 

 لبادمنتون الترجيباث التنظيميت والتقنيت الخاصت با


