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الريفياملراحل اإلقصائية للبطولة الوطنية املدرسية للعدو 

املشاركون الجهة املنظمة والفترة واملكاناملرحلة

بطولة 

املؤسسة

سة تحدد من طرف الجمعية الرياضية املدرسية للمؤس

بتنسيق مع فرع الجامعة باملديرية اإلقليمية
جميع تلميذات وتالميذ املؤسسات التعليمية 

العمومية والخصوصية 

البطولة 

اإلقليمية

ة تحدد من طرف الفرع اإلقليمي للجامعة باملديري

ية الجهويةاإلقليمية بتنسيق مع الفرع الجهوي باألكاديم

مية من طرف املديرية اإلقلي( ات)يحدد عدد املشاركين

حسب اإلمكانات املحلية

البطولة 

الجهوية
تحدد من طرف الفرع الجهوي للجامعة 

بتنسيق مع الفروع اإلقليمية
من طرف األكاديمية( ات)يحدد عدد املشاركين 

بتنسيق مع املديريات اإلقليمية

املشاركات واملشاركون التاريخ و املكان البطولة الوطنية املدرسية 

ريفي البطولة الوطنية املدرسية للعدو ال

فئة الذكور 

بني مالل

2021دجنبر 27إلى 25من 
التالميذ املؤهلون 

عن البطوالت الجهوية 

ريفي البطولة الوطنية املدرسية للعدو ال

فئة اإلناث

أسفي 

2021دجنبر31إلى 29من 

التلميذات املؤهالت 

عن البطوالت الجهوية
حسب األعداد املبينة 

بالجدول أسفله

البطولة الوطنية املدرسية للعدو الريفي
الترتيبات التنظيمية والتقنية 



الفئات وأعداد املشاركات واملشاركين



:الريفيلعدو لاملدرسيةالوطنيةالبطولةفياملشاركاألكاديميةوفدتشكيلة

2021دجنبر 27إلى 25بني مالل من : فئة الذكور 

01الوفد( ة)رئيس
الفئات العمرية

مواليد
(ات)عدد املؤطرينعدد التالميذنوع املشاركةالجنس

2009/2010
03فرديذكور 

01
06فريق املؤسسةذكور 

2007/2008
03فرديذكور 

01
06فريق املؤسسةذكور 

2004/2005/2006
03فرديذكور 

01
06فريق املؤسسةذكور 

فردا31املجموع األقص ى لكل أكاديمية

2021دجنبر31إلى 29آسفي من : فئة اإلناث 

01الوفد( ة)رئيس
الفئات العمرية

مواليد
عدد التلميذاتنوع املشاركةالجنس

عدد 

(ات)املؤطرين

2009/2010
03فرديإناث

01
06فريق املؤسسةإناث

2007/2008
03فرديإناث

01
06فريق املؤسسةإناث

2004/2005/2006
03فرديإناث

01
06فريق املؤسسةإناث

فردااملجموع األقص ى لكل أكاديمية 31
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"56الدورة "البطولة الوطنية المدرسية للعدو الريفي 
2021دجنبر 31إلى 29آسفي من 

العدد اإلجمالي للمشاركين

التغذيةالصفة

324التلميذات 
36املدربون واملدربات

12رئيس وفد االكاديمية
14الجامعة 

2اللجنة التقنية
25الحكام 

13اإلدارة املركزية
25اللجنة املحلية

3(ئقطبيب وممرض وسا)التغطية الطبية 
28السائقون املحليون 

16سائقو الوفود املشاركة
2سائقو االدارة املركزية

30مؤطرو وتالميذ حفل االختتام
530املجموع



@frmssdpss

www.frmssdpss.com

"56الدورة "البطولة الوطنية المدرسية للعدو الريفي 
2021دجنبر 31إلى 29آسفي من 

مشروع البرنامج العام والبرنامج الزمني للمسابقات 

البرنامج التوقيت التاري    خ

استقبال الوفود املشاركة د00و16س 

2021دجنبر 29األربعاء 
عن كل ( ة)مؤطر( ة)االجتماع التقني مع رؤساء الوفود وأستاذ 

أكاديمية د30و18س 

وجبة العشاء د00و20س 

وجبة الفطور  د00و09س 

وجبة الغذاء2021دجنبر 30الخميس  د30و11س 

االنطالق  من الفندق نحو املطاف د30و13س 

البرنامج الزمني للمسابقات

املسافة مواليد/ الفئة االنطالقة غرفة النداء

م1500 2009/2010 د30و15س  د00و15س 

يناير االبتدائية11وصلة فنية استعراضية من طرف تالميذ مؤسسة 

مراسيم التتويج

م4000 2004/2005/2006 د50و15س  د20و15س 

وصلة استعراضية في الجمباز

مراسيم التتويج

م 2000 2007/2008 د15و16س  د45و15س 

ORO APASوصلة فنية استعراضية لفرقة 

مراسيم حفل االختتام

مراسيم التتويج

56اختتام البطولة الوطنية املدرسية للعدو الريفي الدورة 

وجبة الفطور واملغادرة د30و07س  2021دجنبر 31الجمعة 



امللصق املعتمد للبطولة





املراحل اإلقصائية للبطولة الوطنية للعدو الريفي

اإلحصائيات املتعلقة بالبطوالت اإلقليمية 



للبطولة الوطنية املدرسية للعدو الريفي56الدورة
2021دجنبر 31إلى 27بني مالل وآسفي من 


