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بطولة الوطنية املدرسية أللعاب القوى ال

(ات)املؤطرينعددالجنسالفئة العمريةواملشاركون ات املشارك ظيمتاريخ ومكان التن

البيضاء الدار 
ماي 16إلى 13من 

2022

التلميذات والتالميذ
اإلنجازات أحسنالذين حققوا 

الجهويةبطولة الخالل 
عن كل فئة يتم تأهيلهم والذين 

صةمتخصمركزية طرف لجنة تقنية من 

2010/2009مواليد 
إناث

حسب عدد التلميذات 
والتالميذ املؤهلين 

عن كل جهة

ذكور 

2008/2007مواليد 
إناث
ذكور 

2006/2005/2004مواليد 
إناث
ذكور 

املراحل اإلقصائية للبطولة الوطنية املدرسية أللعاب القوى 

الجهات املنظمة، فترة ومكان التنظيم

املشاركون الجهة املنظمة والفترة واملكاناملرحلة

بطولة املؤسسة
الجمعية الرياضية املدرسيةتحدد من طرف 

إلقليميةللمؤسسة بتنسيق مع فرع الجامعة باملديرية ا
يمية جميع التلميذات والتالميذ باملؤسسات التعل

العمومية والخصوصية 

باملديرية اإلقليميةمن طرف فرع الجامعة تحدد ةاإلقليميالبطولة 
بتنسيق مع األكاديمية

ازات اإلنجأحسنالتلميذات والتالميذ الذين حققوا 
املؤسسات التعليمية العمومية على مستوى 

والخصوصية

بطولة الجهويةال
باألكاديميةمن طرف فرع الجامعة تحدد 

بتنسيق مع املديريات اإلقليمية
ازات اإلنجأحسنحققوا التلميذات والتالميذ الذين 

اإلقليميةخالل البطولة 

املسابقات

مالحظةمسابقات البطولة الوطنية املدرسية أللعاب القوى الجنسالفئة العمرية

2010/2009مواليد 
ـ( اإلقليميةمنتخب املديرية م تناوب 4x 60)ـ م600ـ م60إناث

.الجلةالوثب الطويل ودفع 
ت يمكن للمديريا
اإلقليمية 

واألكاديميات 
الجهوية إضافة 

مسابقات أخرى، 
غير مؤهلة 
يةللبطولة الوطن

ذكور 

2008/2007مواليد 
(.اإلقليميةمنتخب املديرية م تناوب 4x80)حواجز ـ م250ـ م1000ـ م80إناث

الطويل ـ القفز العالي ـ دفع الجلةالوثب  ذكور 

مواليد 
2006/2005/2004

حواجز ذكورـ م 110.م حواجز إناث100م ـ 3000م ـ 1500م ـ 800م ـ 400م ــ 100إناث
ـ ( 400ـ 300ـ 200ـ 100: تناوب منتخب املديرية اإلقليمية)

.  الرمحمي الوثب الطويل ـ الوثب الثالثي ـ دفع الجلة ـ رمي القرص ـ ر العالي ـ القفز  ذكور 

.م بالنسبة لإلناث9م بالنسبة للذكور وعلى بعد 11االرتقاء على بعد خشبة : الوثب الثالثيمنافسةخاصيات 
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مسابقات الحواجز

ةاملسابقالفئة
علو 

الحاجز

عدد 

الحواجز

املسافة

بين آخر حاجز وخط الوصول بين الحواجزمن االنطالقة إلى أول حاجز

إناث2008/2007
م40م35م635م0,76م250

ذكور 2008/2007

م10,50م8,50م1013م0,76م100إناث2006/2005/2004

م14,02م9,14م1013,72م0,91م110ذكور 2006/2005/2004

األوزان القانونية ألدوات الرمي

رمي الرمحرمي القرصدفع الجلةالجنسالفئة

2010/2009
ذكور 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلغ3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلغ2008/20074

كلغ0,700كلغ1,500كلغ2006/2005/20045
2010/2009

إناث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلغ2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلغ2008/20073
كلغ0,500كلغ1كلغ2006/2005/20043

ــام :أن يتبارى في( ة)يمكن لكل مشارك: هـــ

(ة)تلميذعدد املشاركات بالنسبة لكل الجنسالفئة العمرية

2010/2009مواليد 
(سباق التناوب+ مسابقة فردية )واحدة فقط أو (  01)فردية مسابقة إناث
ذكور 

2008/2007مواليد 
إناث

التناوبسباق ( + 02)فرديتان مسابقتان  ذكور 

2006/2005/2004مواليد 
إناث
ذكور 


