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 تحويالت-1

 . لن يتم قبول أي تغيير للنادي خارج هذه الفترة باستثناء الحاالت التالية:5555 نوفمبر 50إلى  نوفمبر  50تم تحديد فترة الانتقال من   

  املستندات الثبوتية(.)إبراز سنة  10تغيير محل إلاقامة دون سن 

 .الالعب الدي ال يجدد رخصته خالل املوسم الرياض ي يفقد بالتالي أهليته في النادي ألاصلي 

 .في حالة فسخ النادي 

 ردي فقط وبناء على نصيحة الاتحادية.الالعب املحتفظ به في املنتخب الوطني، وترك ناديه للترخيص الف 

توقيعه من قبل الالعب )أو إذا كان قاصرا من قبل والده او الوص ي ستكماله تجب ب التحويل الذي تم ايجب أن يشمل ملف طل

عليه، فيتم توقيعه في هذه الحالة(. الغرض من النموذج هو تضمين رأي النادي املغادر ورأي الرابطة املغادرة، ويجب أن يكون هذا 

 الرأي مدفوعا تحت طائلة البطالن.

 التأمين- 5.

 املخاطر،لف مخت لتغطيةالتأمين  إصدار وثيقةلكرة الطاولة  ةالجزائري يةوامللتزمة بالبطوالت الوالئية والاتحاد على ألاندية املنتسبة

 وفًقا للوائح املعمول بها.

 املسابقات- 3

 هي: 5555/5553الطاولة للموسم الرياض ي  لكرة ةالجزائري يةنظمها الاتحادتالتي  املنافسات

 سيدات.رجال و  3و 5و 1الفرق مستوى  الوطنية حسب البطولة- 1

 .الفئات فردية لجميع الجزائر بطولة- 5

 .فردية للشباب بطولة الجزائر - 3

 .، رجال وسيداتولوالئيالجهوي ألاول، القسم  الفردي،الوطني  لتصنيف )كريتيريوم( دورات ثالث-4

 .الجزائر حسب الفئات كأس-0

 .(ودور نهائي. سنة 11سنة، تحت  10سنة،  12لشباب )تحت دورتان مفتوحتان – 6

 .ما بين الرابطات الوطنية – 7

 .الجزائرالوطنية أسبوع آلامال  املسابقة-8

 الاشتراك والدخول: رسوم- 4

             دج 0.555.55=                لربطات الوالئية الالتزام رسوم-1. 4

             دج 5.555.55          =    الانتساب                   رسوم- 5. 4
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 الاشتراك في املسابقات: رسوم- 3.2 

 الفرق:حسب  بطولة- 3.2.4

                             دج 02.222.22   =               رجال -4-      القسم الوطني

                              دج 22.222.22   =              سيدات-4-    القسم الوطني 

                              دج 20.222.22   =                 رجال-2-     قسم الوطنيال

                              دج 40.222.22   =              سيدات-2-    القسم الوطني 

                              دج 40.222.22  =                  رجال-2-    م الجهوي القس

                               دج 42.222.22   =             سيدات -2-    القسم الجهوي 

 

 :من املستندات التالية الانخراطيجب أن يتكون ملف 

 (.22نموذج الالتزام من نسختين )• 

 التأمين.مع التأشير عليهم من وكالة صورة من العقد ووثيقة التأمين وقائمة الرياضيين • 

 .وافقة النادي ومحضر التثبيت للفرعنسخة من م• 

 .الاشتراكشيك بنكي يمثل رسوم • 

 يوًما قبل بدء املسابقة. 40يجب أن يتم تقديم ملف الاشتراك ودفع رسوم الاشتراك في موعد ال يتجاوز 

 :الجزائر كأس- 5.4.3

                                           دج 0222.22   =       ذكور وإناثأكابر •

                                             دج 2222.22   =      الفتيان والفتيات• 

  الجزائر.للعلم فإن الاشتراك في البطولة الوطنية حسب الفرق ال يحتسب ضمن منافسة كأس 

 

 دج 022.22   = :       للشبابدورات مفتوحة  – 3.2.2

                                   دج 222.22     =                          :  الاجازة  مبلغ- 3.3

                              دج 2222.22   =                    :  الاحترازات رسوم - 3-0

                               دج 2222.22  =                    :  التحويل تكاليف - 3-6
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 :الجوائز- 0

 :الوطنية حسب الفرق  البطولة- 4. 0

 (.قسم الاول سيدات )ة رجال و جوائز للفرق البطليتم منح  -

 املكافآت املالية وفق املقياس التالي: -

        دج   402.222.22   =               بطل الجزائر رجال• 

 دج   422.222.22   =                      املركز الثاني • 

 دج     02.222.22   =                     املركز الثالث • 

        دج   402.222.22   =          سيدات بطل الجزائر • 

 دج    422.222.22   =                      املركز الثاني • 

 دج      02.222.22   =                    املركز الثالث • 

منح كؤوس لفريق بطل سيدات وفريق  -
ُ
 رجال من الدرجة الثانية والثالثة بعد املباريات الفاصلة.ت

منح مكافآت املعيار الوطني الفردي في كل من الجوالت الوطني الفردي التصنيف – 2. 0
ُ
 على النحو التالي: الثالث،: ت

 دج 32.222.22   =        املركز ألاول • 

 دج 20.222.22   =      املركز الثاني • 

 دج 40.222.22   =       املركز الثالث• 

 :الفردية لكل ألاصنافالجزائرية  البطولة- 0.2

 املختلفة. )الاحداث: الفردي ؛ الزوجي ؛الزوجي املختلط(يتم منح املكافآت ألبطال ألاحداث  -

 املكافآت املالية وفق املقياس التالي: -

 دج 22.222.22   =      حدث جزائري  بطل كل• 

 دج 22.222.22   =         الثانية في كل حدث • 

 دج 42.222.22   =         الثالث في كل حدث • 

 

 :فردية للشبابالبطولة الجزائرية - 0.3

 ألبطال الفعاليات املختلفة. والديبلوماتتمنح امليداليات والجوائز  -

 :الجزائر كأس- 0.0

 منح الجوائز ملختلف الفرق الفائزة.سيتم  -

 ةفتوحورات املالد – 0.6

 ةاملفتوح الشبابدورات – 0.6-4

منح امليداليات والجوائز  -        
ُ
 ة،معينومكافآت على شكل قسائم ملعدات  والديبلومات ألبطال الفئات املختلفة في كل دورةت

 ومقاديرها على النحو التالي:
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  :(إناثو  سنة )ذكور  40سنة، تحت  12تحت • 

  دج 0222.22       ألاول  :املركز  -

 دج 2222.22    :   الثانياملركز  -

 دج 2222.22    :   الثالثاملركز  -

 دج 4222.22     :  املركز الرابع -

 :(إناث ذكور و سنة ) 41تحت • 

 دج 0222.22    :   املركز ألاول  -

 دج 0222.22     : املركز الثاني -

 دج 2222.22     : املركز الثالث -

 دج 4222.22     : املركز الرابع -

 :العمرية الفئة- 6

 على النحو التالي: 2222/2222تم تحديد الفئات العمرية للموسم الرياض ي 

 الفئة العمرية فئات

 وما بعدها 2244من مواليد  أصاغر "42"تحت 

  2242و2221-2222 من مواليد أشبال"40"تحت 

 2220و 2226-2220- 2223من مواليد  أواسط "41"تحت 

 و ما قبل -2222 أكابر

 :تركيبة املناطق– 0

 جنوب غرب شرق  غرب-وسط  شرق  - وسط

 ورقلة وهران قسنطينة البليدة الجزائر

 بسكرة شلف سطيف املدية بومرداس

 تقرت معسكر ميلة تيبازة تزى وزو

 الاغواط)النوادي( مستغانم جيجل عين الدفلة

 الواد تيارت )النوادي(سكيكدة جلفة

 
 سيدي بلعباس  مسيلة

 غليزان أم البواقي

 بجاية
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 :تركيبة املستوى الوطني ألاول والثاني للبطولة الوطنية حسب الفرق – 2

 :الوطني ألاول سيدات املستوى                                                        :رجالالوطني ألاول  املستوى  0-4

 

 نادي أتليتك بود واو  24 

 لرياضة الفردية لبلدية بوزريعةامشعل  22

 ورقلة النادي الرياض ي للهواة املركز الترفيهي  22

 لخروبالرياضات املضرب الفردي لجمعية  23

 اتحاد شبيبة الرغاية 20

 النادي الرياض ي وفاق الجزائر  26

            الرياضية نجم بومرداسالجمعية  20

 النسوية لتنس الطاولة ألاربعاءالجمعية الرياضية  22

 :الوطني الثاني سيدات املستوى                         :                                 الوطني الثاني رجال املستوى  0-2

 

 النادي الرياض ي لبلدية الحمامات  24

 النادي الرياض ي للهواة أمل املحمدية 22

 النادي الرياض ي لبلدية زرالدة 22

 النادي الرياض ي الهاوي لوفاق الخميس 23

 أوملبيك الرياض ي لبلدية الدويرة 20

 رائد شباب ألاربعاء 26

 نادي أوملبيك الساحل الجزائر 20

 نادي امل الرياض ي تقرت  22

 الشباب الرياض ي لبلدية زرالدة 21

 النادي الرياض ي الهاوي لبلدية الكرمة 42

 

                                             وسيدات: الثالث رجالالوطني  املستوى  0-2

 التوزيع إلاقليمي على النحو التالي:يتكون القسم الثالث من خمس مجموعات حسب 

 مجموعة املنطقة الشرقية 

 مجموعة املنطقة الغربية 

  شرق -منطقة وسطمجموعة 

  غرب –منطقة وسط مجموعة 

 مجموعة املنطقة الجنوبية 

 رائد شباب ألاربعاء 24

 اتحاد الرياض ي لبلدية حجوط  22

 النادي الرياض ي الهاوي لبلدية العطاف 22

 مشعل الرياضة الفردية لبلدية بوزريعة 23

 وفاق أمل الرويبة 20

 جمعية شبيبة الخروب 26

 جمعية الشباب الرياض ي الخروب   20

 الرياض ي الهاوي لوفاق الخميسالنادي  22

 جمعية الرياضات املضرب الفردي للخروب 24

 الشباب الرياض ي الجزائر الشاطئ برج البحري  22

 الاتحاد الرياض ي براقي  22

 اوملبيك مستقبل البليدة  23

 )ب( جمعية شبيبة الخروب 20

 النادي الرياض ي الهاوي لبلدية الكرمة 26

 النادي الرياض ي للهواة املركز الترفيهي ورقلة 20

 نادي أتليتك بود واو 22

 لسيدي عقبة بسكرةالاتحاد الرياض ي  21

 الترجي الرياض ي لبلدية الاربعاء 42


