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 بطولت الوطىيت املذسسيت للتعليم الابتذائيال

خ ومكان التىظيم تالفئت  املشاسكاث واملشاسكون  جاٍس ً (اث)املشاسكينعذد  الجيس/العمٍش  (  اث)عذد املؤطٍش

 
 

 كلميم
2022ماي  27إلى  25مً   

  ألعاب القوى 
املؤهلين  التلميرات والتالمير

 عن البطولة الجهوية

 

 إناث  2011/2010/2009مواليد 
 ذكوز  2011/2010/2009مواليد 

 إناث  04
   ذكوز  04
 كل جهةعن 

 لإلناث مؤطسة 01  
 مؤطس للركوز  01

 لكل جهة
 العبين 6كسة القدم ل 

فسق املؤسسات املؤهلة عن 
 البطوالت الجهوية

 مواليد 
 ذكوز  2011/2010/2009

    (إهاث)مع إمكانية دمج العبتين

 العبين  10
   (احتياطيين 04+ العبين  06)

     (ة)مؤطس 01  
 لكل جهة

 

 املشاسكون بالتعليم الابتذائي الجهت املىظمت والفترة واملكان املشحلت

بطولت 
 املؤسست

اضيت   املذسسيت للمؤسست جحذد مً طشف الجمعيت الٍش
ت إلاكليميتبتيسيم مع فشع الجامعت   باملذًٍش

 جميع جلميزاث وجالميز  كشة اللذم
 املؤسساث التعليميت الابتذائيت  

 ألعاب اللوى  والخصوصيت العموميت 

البطولت 
 إلاكليميت

ت إلاكليميت   جحذد مً طشف فشع الجامعت باملذًٍش
 كشة اللذم

   املشاسكينعذد ًحذد 
ت إلاكليميت مً   إلامكاهاث املحليتحسب طشف املذًٍش

 ألعاب اللوى 
 أحسً التلميزاث والتالميزًؤهل 

 بمختلف املؤسساث التعليميت الابتذائيت  

 بطولت الجهت
ت  جحذد مً طشف فشع الجامعت باألكادًميت الجهٍو

ت إلاكليميت املىظمت وفشوع الجامعت   بتيسيم مع فشع املذًٍش
اث إلاكليميت للجهت  باملذًٍش

 إلاكليميتعً البطولت فشق املؤسساث الابتذائيت املؤهلت  كشة اللذم

 التلميزاث والتالميز املؤهلون عً البطولت إلاكليميت  ألعاب اللوى 

 املشاحل إلاكصائيت للبطولت الوطىيت املذسسيت

 عً كل أكادًميت( اث)املشاسكون 

 مالحظاث إهاث ركوس  املسابلاث
 02 02 م 60 1

 التىاوب؛+ أو مسابلت فشدًت ( 02)باملشاسكت في مسابلتين ( اث)ٌسمح للتالميز *
 م x 60 4: التىاوب املختلط* 

م التىاوب املختلط مً جلميزًً   ، (02)وجلميزجين ( 02)ًتكون فٍش
 .في باقي املسابلاث( اث)املشاسكين( اث)ًتم اختياسهم مً بين التالميز

2 
 x 60 4: التىاوب املختلط

 م
 02 02 

 01 01 م 600 3

ل 4  01 01 الوثب الطٍو

 04 04 املجموع
ت إضافت مسابلاث أخشى، غير مؤهلت للبطولت  اث إلاكليميت وألاكادًمياث الجهٍو ًمكً للمذًٍش

 الوطىيت

اضيت امللشسة  العبين  6كشة اللذم ل / ألعاب اللوى :   ألاوشطت الٍش
  

 ألعاب اللوى 

م دمج العبتين : العبين 6كشة اللذم ل      (إهاث)ًمكً للفٍش

خ  محيىتصيغت  2022ماسس 15بتاٍس  


