االتحادية الجزائرية لكرة القدم
الرابطة الجهوية ورقلة
الرابطة الوالئية تمنراست
الموسم الرياضي2022/2021
المحضر رقم :16
الجلسة المنعقدة بتاريخ2022/04/11:
دراسة القضايا إستنادا على نصوص القانون الجديد المنظم لبطولة كرة القدم
قسم الهواة اإلصدار األخير2020/06/09
مقابالت بطولة الجهوي الثاني لفئة األكابرالفوج )أ)
القضية رقم  01مقابلة (اإلتحاد الرياضي الهقار  /صورو المعلمين) فئة األكابر ليوم 2022/04/07
اإلنذارات:
إسم الالعب
رقم الرخصة العقوبة المسلطة
النادي
بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي
J4538
االتحاد الرياضي
واقيل معتز باهلل
الهقار

مقابالت بطولة الجهوي الثاني لفئة األكابرالفوج )ب)
القضية رقم  02مقابلة (شباب سالفن  /وفاق الفقارة) فئة األكابر ليوم 2022/04/08
اإلنذارات:
إسم الالعب
باالمين محمد إسالم

النادي
شباب سالفن

رقم
الرخصة
J3045

العقوبة المسلطة
بطاقة حمراء لحصوله على إنذارين

يعاقب باالمين محمد إسالم باإلقصاء لمقابلة واحدة () 01نافدة طبقا لنص المادة(  103من القانون المنظم
لبطولة كرة القدم هواة (.
باهلل قدور
بن ناجم زروال
بن زف مولود
بالمي أحمد خليل

شباب سالفن
وفاق الفقارة
وفاق الفقارة
وفاق الفقارة

J3055
J3041
J3037
J3007

بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب
بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب
بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي
بطاقة صفراء

القضية رقم  03مقابلة (نجم البركه  /مولودية إينغر) فئة األكابر ليوم 2022/03/29
 بعد اإلطالع على ورقة المبارة بعد اإلطالع على تقرير الحكم الرئيسي بعد اإلطالع على تقرير محافظ اللقاء بعد االستماع الى محافظ اللقاء حيث صرح الحكم الرئيسي ومحافظ اللقاء على انه قبل دقيقة من نهاية المقابلة اعتراض فريق (مولوديةاينغر) على الحا لة التي يلعب فيها فريقه في ظل عدم توفر اإلنارة داحل الملعب مما سبب إنعدام للرؤية لدى
الالعبين وبالرغم من محاولة محافظ اللقاء اإلتصال بالتقني المكلف باإلنارة للنظر في حالة األضواء الكاشفة
إال أنه لم يجد سوى حارس األمن الخاص بالملعب والذي بدوريه أكد للمحافظ بأنه سيقوم بإشعال األضواء
الكاشفة وبعد اإلنتظار رجع محافظ اللقاء للبحث عن الحارس لعدم اشتغال اإلنارة ليتفاجئ بعدم وجوده داخل
الملعب مما أضطر الحكم الرئيسي إلعطاء صافرة نهاية اللقاء إلستحالة الرؤية وتوقفت المبارة على نتيجة
 01 -05لصالح نادي (نجم البركه)
 حيث ان الخلل الذي وقع أثناء سير المبارة وتوقفها جراء إنعدام الرؤية كان سببه عدم تشغيل اإلضواءالكاشفة داخل الملعب وهذا يعد خارج مسؤولية الفرقين
وعليه قررت اللجنة اإلبقاء على نتيجة المقابلة على حالها .

مقابالت بطولة الشرفي لفئة األكابرالفوج )ب)
القضية رقم  04مقابلة (ليفر سيتي /إتحاد إقسطن) فئة األكابر ليوم 2022/03/29
 بعد االطالع على ورقة المقابلة بعد االطالع على تقرير حكم المقابلة بعد االطالع على تقرير محافظ اللقاءحيث صرح الحكم الرئيسي بأن المقابلة توقفت في الدقيقة  30من الشوط األول بعد إحتساب رمية تماسلصالح فريق (ليفرسيتي ) وكانت النتيجة  00-02لصالح فريق (ليفر سيتي )مما أدى الى اإلحتجاج على قرار
الحكم وفي خضم هاته الوضعية مما أدى الى إنسحاب فريق (أتحاد إقسطن )وبعد أخذ ورد مع الحكم الرئيسي
اال انهم اصرو على اإلنسحاب فمكان على الحكم الرئيسي اال إعطاء صافرة نهاية المقابلة وهذا بعد إنقضاء
الوقت المحدد قانونا وهو 15دقيقة ليتم تدوين انسحاب فريق (إتحاد إقسطن )على ورقة المقابلة.
 حيث صرح الحكم الرئيسي بأن نادي (إتحاد إقسطن) لم يمتثل لقراره ورفض إستكمال المقابلة وهذا ما يتنافىو(المادة  122من القانون المنظم لكرة القدم هواة).
حيث كان من باب أولى على نادي (إتحاد إقسطن ) اإلمتثال لقرار الحكم الرئيسي ومواصلة اللقاء بإحتساب
رمية التماس خصوصا أن الجميع يقر على صحتها

 حيث أن اللجنة قررت اإلكتفاء بتطبيق الفقرة األولى من نص المادة ( 62مرحلة العودة) والتي تقضي بمايلي: خسارة المقابلة بالنسبة لنادي ( إتحاد إقسطن ) بنتيجة  03-00لصالح نادي ( ليفر سيتي) خصم  06نقاط من رصيد نادي (إتحاد إقسطن )خمسة عشرالف  15.000.00دج غرامة نافذة يدفعها نادي (إتحاد إقسطن) في أجل شهر إبتداء من تاريخ2022/04/12

لجنة اإلنضباط
مجدوبي نبيل
بالخير حمزة

