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471 الرقم :  

13/10/2015التاريخ :   

 جميع المحافظاتفي    ةيق رئيس اللجنة الفنية لكرة السلالرف
 اللجنة التنفيذية لالتحاد الرياضي العامع / ط    

 تحيـة عربيـة :      
 2016 – 2015نظام بطوالت الناشئين والناشئات للموسم 

 بطولتي الدوري وكأس االتحاد للناشئات -1
 .)تلعب الفرق ضمن مجموعتها بالدور األول بطريقة الدوري من مرحلتين )ذهاب واياب 

  أيام ولستة فرق بعد مرحلة الذهاب تشارك به  4يقام دور تنشيطي بطريقة التجمع لمدة

لمجموعات الخمسة بمرحلة الذهاب + فريق اضافي من المحافظة المستضيفة الفرق أبطال ا

 للتجمع. وتسمى تلك البطولة بكأس االتحاد للناشئات.

  2016 – 2015بطولة كأس االتحاد للناشئات 

 7/12/2015-3ألبطال مرحلة الذهاب 

 أول مجموعة دمشق 1

 أول مجموعة حلب 2

 أول المجموعة الساحلية 3

 مجموعة حماةأول  4

 أول مجموعة السويداء 5

 ثاني مجموعة المحافظة المنظمة للبطولة 6

  تقام مباريات البطولة بين الفرق الستة المتأهلة بطريقة التجمع بحيث تلعب الفرق مع

بعضها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة وتتأهل الفرق األربعة األولى الى الدور نصف 

النهائي بحيث يلعب األول مع الرابع والثاني مع الثالث ثم يلعب الفائزان بالمباراة النهائية 

 ى المركزين الثالث والرابع . والخاسران عل

 يسمى الفائز بتلك البطولة بطل كأس االتحاد للناشئات.

  تتابع الفرق مرحلة االياب ضمن مجموعتها للتأهل الى الدور النهائي، للدوري العام

 للناشئات.

  فرق حسب مايلي: 8يتأهل الى الدور النهائي 
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 فئة الناشئات

 مجموعةعدد الفرق المتأهلة من كل  المجموعة

 ثالثة فرق                      3 مجموعة دمشق

 فريق واحد                     1 مجموعة السويداء

 فريقين                     2 مجموعة حلب

 فريقين                     2 ملحق الوسطى)الساحلية +حماة(

 ثمانية فرق                     8 المجموع

فرق من مجموعتي حماة والمجموعة  4تتأهل الى ملحق المنطقة الوسطى للناشئات 

 الساحلية هي 

)أول وثاني مج حماة + أول وثاني مج الساحلية (تلعب ضمن تجمع من مرحلة واحدة يتأهل 

 منهم األول والثاني الى الدور النهائي عن ملحق الوسطى.

 ر الثمانية( للناشئات حسب مايلي:توزع الفرق في مجموعتي الدور النهائي ) دو 

 المجموعة الثانية التصنيف المجموعة األولى التصنيف

 أول مج حلب 1 أول مج دمشق 1

 ثاني ملحق الوسطى 2 أول ملحق الوسطى 2

 ثاني مج دمشق 3 ثاني مج حلب 3

 أول مج السويداء 4 ثالث مج دمشق  4

  نصف النهائييتأهل األول والثاني من كل مجموعة الى الدور 

 .يتأهل الفائزان بالدور نصف النهائي الى المباراة النهائية للدوري 

 .يلعب الخاسران بالدور نصف النهائي لتحديد المركزين الثالث والرابع 

 بطولتي الدوري وكأس االتحاد للناشئين -2
 .)تلعب الفرق ضمن مجموعتها بالدور األول بطريقة الدوري من مرحلتين )ذهاب واياب 

  أيام ولستة فرق بعد مرحلة الذهاب تشارك به  4يقام دور تنشيطي بطريقة التجمع لمدة

الفرق أبطال المجموعات الخمسة بمرحلة الذهاب + فريق اضافي من المحافظة المستضيفة 

 للتجمع. وتسمى تلك البطولة بكأس االتحاد للناشئات.
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  2016 – 2015بطولة كأس االتحاد للناشئين 

 14/12/2015-10حلة الذهاب ألبطال مر

 أول مجموعة دمشق 1

 أول مجموعة حلب 2

 أول المجموعة الساحلية 3

 أول مجموعة حماة 4

 أول مجموعة السويداء 5

 ثاني مجموعة المحافظة المنظمة للبطولة 6

 ق مع تلعب الفر تقام مباريات البطولة بين الفرق الستة المتأهلة بطريقة التجمع  بحيث

بعضها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة وتتأهل الفرق األربعة األولى الى الدور نصف 

النهائي بحيث يلعب األول مع الرابع والثاني مع الثالث ثم يلعب الفائزان بالمباراة النهائية 

 والخاسران على المركزين الثالث والرابع .

 تحاد للناشئين.يسمى الفائز بتلك البطولة بطل كأس اال

  تتابع الفرق مرحلة االياب ضمن مجموعتها للتأهل الى الدور النهائي لبطولة الدوري العام

 للناشئين

  فرق حسب مايلي: 8يتأهل الى الدور النهائي 

 فئة الناشئين

 عدد الفرق المتأهلة من كل مجموعة المجموعة

 فريقين مباشرة                     2 مجموعة دمشق

يلعب ثالث دمشق مع بطل السويداء بمباراتين لتأهل         1

 أحدهما 

يلعب ثالث دمشق مع بطل السويداء بمباراتين لتأهل         1 مجموعة السويداء

 أحدهما

 ثالثة فرق مباشرة                     3 مجموعة حلب

ملحق الوسطى)الساجلية 

 +حماة(

 فريقين                      2

 ثمانية فرق                     8 المجموع
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فرق من مجموعتي حماة والمجموعة  4تتأهل الى ملحق المنطقة الوسطى للناشئين 

 الساحلية هي 

)أول وثاني مج حماة + أول وثاني مج الساحلية( تلعب ضمن تجمع من مرحلة واحدة يتأهل 

 الوسطى.منهم األول والثاني الى الدور النهائي عن ملحق 

 :توزع الفرق في مجموعتي الدور النهائي ) دور الثمانية( لفئة الناشئين حسب مايلي 

 المجموعة الثانية التصنيف المجموعة األولى التصنيف

 أول مج حلب 1 أول مج دمشق 1

 ثاني مج دمشق 2 ثاني مج حلب 2

 ثاني ملحق الوسطى 3 أول ملحق الوسطى 3

 الرابح من أول السويداء  4

 مع ثالث دمشق 

 ثالث مج حلب 4

 يتأهل األول والثاني من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي 

 .يتأهل الفائزان بالدور نصف النهائي الى المباراة النهائية للدوري 

 .يلعب الخاسران بالدور نصف النهائي لتحديد المركزين الثالث والرابع 

  

 شاكرين تعاونكم
               والخلود لرسالتنا                              

 أمـــيـــن الــــســـــر الـــــعــــــام
 د دانيال ذو الكفـل

 

mailto:syrbf@syrbf.org
http://www.syrbf.org/

