البطىلت الىطنيت املذسشيت للخاًنىاهذو ـ ـ صنف البىمس ي

صيغت محينت بخاسٍخ  16ماي 2022

جاسٍخ ومهان الخنظيم

املشاسماث واملشاسلىن

الخلميزاث والخالميز الحاصلين
على املشاجب ألاولى في البطىلت الجهىٍت
الصعيذًت ـ ـ بشمان
عن بعذ والزًن ًخم جأهيلهم
من  01إلى ً 04ىهيى
من طشف لجنت جقنيت مشلزٍت مخخصصت
2022
وججشي البطىلت إلاقليميت والجهىٍت عن بعذ

عذد الالعبين (اث) عذد املؤطشٍن(اث)

الفئت العمشٍت/الجنض
مىاليذ
 2006/2005/2004إهاث
مىاليذ
 2006/2005/2004رلىس

 2إهاث  2 +رلىس
عن مل جهت

 01مؤطش(ة)
عن مل جهت

إلاجشاءاث الخنظيميت والخقنيت الخاصت بالخاًنىاهذو ـ صنف البىمس ي
مصابقاث البطىلت املذسشيت
البىمس ي املعخمذ في البطىلت إلاقليميت
ـ ـ ـ ـ طاًنىك أوجان ( )5البىمس ي الخامض
ـ ـ ـ ـ طاًنىك بال جان ( )8البىمس ي الثامن

البىمس ي املعخمذ في البطىلت الجهىٍت

البىمس ي املعخمذ في البطىلت الىطنيت

ـ ـ ـ ـ طاًنىك ًىك جان ( )6البىمس ي الصادس
ـ ـ ـ ـ لىسٍى بىمس ي ( )9البىمس ي الخاشع

ـ ـ ـ ـ طاًنىك حشيل جان ( )7البىمس ي الصابع
ـ ـ ـ ـ لىمهان بىمس ي ( )10البىمس ي العاشش

املشاحل إلاقصائيت للبطىلت الىطنيت املذسشيت
بطىلت املؤشصت
جفتح املشازكت في وجه جميع التلميراث
والتالمير باملؤسساث التعليميت
العمىميت والخصىصيت

البطىلت إلاقليميت
جفتح املشازكت في وجه التلميراث والتالمير
املتميزًن باملؤسساث التعليميت
العمىميت والخصىصيت

البطىلت الجهىٍت
جفتح املشازكت في وجه التلميراث والتالمير
الحاصلين على املساجب ألاولى
في البطىالث إلاقليميت



ججسي أطىاز البطىلت إلاقليميت والجهىٍت عن بعد؛



يتم تصوير فيديو يشمل إثنين ( )2من البومسي المطلوبين أعاله مع متابعة التصوير خالل الفترة التي تفصل بين أداء البومسي األول
والبومسي الثاني والتي يجب أال تتعدى ( )30ثالثين ثانية.









على املشاسماث واملشاسلين جصىٍش فيذًى ٌشمل جميع أعضاء جصم املشاسك (ة) مع مشاعاة وضىح الىجه؛
عذم وضع أي حعذًل أو إضافت على الفيذًى ألاصلي.

جسسل الفيدًىهاث الخاصت بالتلميراث والتالمير الحاصلين على املساجب ألاولى في البطىلت الجهىٍت عن بعد؛
ًتم جأهيل املشازكاث واملشازكين للبطىلت الىطنيت املدزسيت من طسف لجنت جقنيت مسكزٍت متخصصت؛
ال ٌسمح ألي جلمير باملشازكت في منافساث السٍاضت املدزسيت للتاًكىاهدو إذا لم ًكن مؤطسا من طسف أستاذ مسافق؛
ًجب على املشازكاث واملشازكين :ازجداء البرلت السٍاضيت الخاصت ،والقيام بالتحيت في بداًت العسض ونهاًته.

الترجيب النهائي

• جمنح امليداليت الرهبيت للفائز(ة) باملسجبت ألاولى.
• جمنح امليداليت الفضيت للحاصل(ة) على املسجبت الثاهيت.
• جمنح امليداليت البروهزٍت للحاصل(ة) على املسجبت الثالثت.

*ًطبق القاهىن الذولي املعخمذ لشٍاضت الخاًنىاهذو.
@frmssdpss
www.frmssdpss.com

