البطولة الوطنية املدرسية للبادمنتون

صيغة محينة بتاريخ  26يناير2022
تاريخ ومكان التنظيم

املشاركات واملشاركون

الفئة العمرية/الجنس

عدد الالعبين (ات)

مكناس
من 7إلى  8فبراير 2022

الحاصلين
على المراتب األولى
في البطولة الجهوية

مواليد  2006/2005/2004إناث
مواليد  2006/2005/2004ذكور

 2إناث  2 +ذكور
عن كل جهة

عدد
املؤطرين(ات)
 01مؤطر(ة)
لكل فريق

املرحلة

الجهة املنظمة والفترة واملكان

املشاركون

بطولة املؤسسة

تحدد من طرف الجمعية الرياضية املدرسية للمؤسسة
بتنسيق مع فرع الجامعة باملديرية اإلقليمية

البطولة اإلقليمية

تحدد من طرف فرع الجامعة باملديرية اإلقليمية

بطولة الجهة

تحدد من طرف فرع الجامعة باألكاديمية الجهوية
بتنسيق مع فرع املديرية اإلقليمية املنظمة وفروع الجامعة
باملديريات اإلقليمية للجهة

جميع تلميذات وتالميذ املؤسسات التعليمية
العمومية والخصوصية
يحدد عدد املشاركين(ات) من طرف املديرية اإلقليمية
حسب اإلمكانات املحلية
التلميذات والتالميذ املؤهلين عن البطولة اإلقليمية
ويحدد عدد املشاركين (ات) من طرف األكاديمية
بتنسيق مع املديريات اإلقليمية

املادة  :1أنواع املنافسات

املنافسات ستجرى وفق األنماط التالية :فردي ذكور /فردي إناث.

املادة  :2إجراء املباريات
-1
-2
-3

تجري املنافسات على شكل مباريات إقصائية
يعد فائزا باملقابلة كل العب (ة) فاز بجولتين من  21نقطة.
في حالة التعادل تلعب جولة ثالثة فاصلة من  21نقطة ،بفارق نقطتين على األقل ،في حالة استمرار التعادل إلى غاية  29نقطة ،فصاحب النقطة 30
يعد رابحا.

املادة  :3الترتيب النهائي

• تمنح امليدالية الذهبية فردي (ذكور وإناث) للفائز باملرتبة االولى.
• تمنح امليدالية الفضية فردي (ذكور وإناث) للحاصل على املرتبة الثانية.
• تمنح امليدالية البرونزية فردي (ذكور وإناث) للحاصل على املرتبة الثالثة.
املادة  :4التدبير الزمني للمنافسات
• يعتبر الالعب (ة) منهزما في املباراة إن لم يحضر بعد مدة  5دقائق من املناداة عليه من طرف اللجنة املنظمة.
• املدة الزمنية املخصصة إلجراء اإلحماءات الخاصة داخل امللعب هي  2دقائق.
ن
املادة  :5نوع الريشة املعتمد :تلعب البطولة الوطنية املدرسية بريشة بالستيكية ( )volant synthétiqueمعتمدة من طرف اللجنة الوطنية املدرسية للبادمنتو .
املادة  :6يعتبر كل العب(ة) أخل بالنظام الداخلي للمنافسة مقصيا.
املادة  :7املعدات الرياضية :يجب إحضار املضارب الشخصية.
املادة  :8توفر اللجنة التقنية الوطنية للبادمنتون الريشات الكافية للتظاهرة واملعتمدة من قبل الحكم الرئيس ي للمنافسة حسب املعايير املعمول بها دوليا.

املادة  :9تلعب املباريات وفق القانون الدولي املعتمد للمدارس.
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