السباق الوطني املدرس ي على الطريق
تاريخ ومكان التنظيم

الفئة العمرية/الجنس

املشاركات واملشاركين
التلميذات والتالميذ الحاصلين على املراتب
السبعة ( )07في البطولة الجهوية

الداخلة
التلميذات والتالميذ في وضعية إعاقة بمدينة
من  5إلى  9ماي  2022الداخلة
ـ تلميذات وتالميذ جهة الداخلة وادي الذهب
ـ أبناء الجالية األجنبية املقيمة بالداخلة

مواليد
 2006/2005/2004إناث

مواليد
 2006/2005/2004ذكور

عدد املشاركين(ات) عدد املؤطرين(ات)
 07إناث  07 +ذكور
عن كل جهة
في حدود اإلمكان

مؤطرة لإلناث
مؤطر للذكور

أكبر عدد ممكن

املراحل اإلقصائية والجهات املنظمة

املرحلة

الجهة املنظمة والفترة واملكان

املشاركون

البطولة اإلقليمية

تحدد من طرف فرع الجامعة باملديرية
اإلقليمية بتنسيق مع األكاديمية

البطولة الجهوية

تحدد من طرف فرع الجامعة باألكاديمية
بتنسيق مع املديريات اإلقليمية

التلميذات والتالميذ املتميزين
بجميع املؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية
يتم تحديد العدد األقص ى للمشاركات واملشاركين من طرف الفرع اإلقليي ؛
التلميذات والتالميذ الذين حققوا أحسن اإلنجازات خالل البطولة اإلقليمية

القوانين التنظيمية السباق الوطني املدرس ي على الطريق
الفئة
اإلناث
الذكور

المسافة
 6كلم

الترتيب ومنصة التتويج
ـ ترتيب فردي إناث
ـ ترتيب فردي ذكور
ـ الترتيب الجماعي حسب الجهات إناث( 03األو ائل)
ـ الترتيب الجماعي حسب الجهات ذكور( 03األو ائل)

لجنة التحكيم

تتكون لجنة التحكيم من حكم قاض
ويساعده القضاة ومراقبو السباق.

معطيات عامة للسباق الوطني املدرس ي على الطريق:
 السباق على الطريق تظاهرة رياضية للركض تجرى أساسا على طرق معبدة أو أرض مسطحة باستثناء رقعة االنطالقة أو الوصول الت يمكن
أن تتم داخل ملعب ويمكنها أن تسلك كليا أو جزئيا الطرق التابعة للملك العام؛
 يتم تسليم املشاركين واملشاركات تصميم مفصل للطرق واملسارات مع تشوير مطاف السباق بصورة مضبوطة بواسطة لوحات وإشارات
أرضية لتمكين املتسابقين من تتبعه دون أية صعوبة؛
 ضرورة االلتزام باحترام مقتضيات التنظيمات الخاصة بأنشطة الجامعة امللكية للرياضة املدرسية؛
 يتم قياس املطاف حسب قواعد املنافسة الدولية.
*يجرى السباق طبقا للقوانين الدولية املعمول بها.
االجتماع التقني
ينعقد االجتماع التقن للسباق الوطن املدرس على الطريق يوم  7ماي ( 2022الساعة واملكان يحددان فيما بعد) ويتداول فيه جميع
الترتيبات التنظيمية الخاصة بالتظاهرة.
@frmssdpss
www.frmssdpss.com

