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470 الرقم :  

20/10/2015التاريخ :   

 السويداءمحافظة  الرفيق رئيس اللجنة الفنية لكرة السلة في  
 اللجنة التنفيذية لالتحاد الرياضي العامع / ط    

 تحيـة عربيـة :      
  السويداءلمجموعة  مرحلة الذهاب و الناشئين ل الناشئاتجدول مباريات دوري نرسل اليكم 

 2016 – 2015للموسم 

 الناشئاتدوري 
الفرق 

 المشاركة
 القريا الكفر الهثة عرى العربي اتالناشئ

 

 الصالة الوقت المرحلة المجموعة الفئة  الفريقان التاريخ اليوم رقم

 السبت 1
31/10/2015 

 السويداء 12.00 ذهاب السويداء ناشئات القريا الهثة

 السويداء 13.30 ذهاب السويداء ناشئات الكفر عرى السبت 2
 السبت 3

7/11/2015 
 السويداء 12.00 ذهاب السويداء ناشئات الهثة عرى

 السويداء 13.30 ذهاب السويداء ناشئات العربي الكفر السبت 4

 السبت 5
14/11/2015 

 السويداء 12.00 ذهاب السويداء ناشئات القريا العربي

 السويداء 13.30 ذهاب السويداء ناشئات الهثة الكفر السبت 6

 السبت 7
21/11/2015 

 السويداء 12.00 ذهاب السويداء ناشئات العربي الهثة

 السويداء 13.30 ذهاب السويداء ناشئات القريا عرى السبت 8

 السبت 9
28/11/2015 

 السويداء 12.00 ذهاب السويداء ناشئات الكفر القريا

 السويداء 13.30 ذهاب السويداء ناشئات عرى العربي السبت 10
 

 الناشئيندوري 
 

الفرق 

 المشاركة
 القريا الهثة العربي الناشئين

 

 الصالة الوقت المرحلة المجموعة الفئة الفريقان التاريخ اليوم رقم

 السويداء 10.00 ذهاب السويداء ناشئين الهثة القريا 31/10/2015 السبت 1
 السويداء 10.00 ذهاب السويداء ناشئين العربي الهثة 7/11/2015 السبت 2

 السويداء 10.00 ذهاب السويداء ناشئين القريا العربي 14/11/2015 السبت 3
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  مع الفئة األعلى دون تحديد العدد ألدنى باللعبيحق لالعبي الفئة     
 2000 – 1999 ينفئة الناشئ مواليد العبي 
  العب.18االسمية /عدد الالعبين المسموح بها ضمن اللوائح / 
 .يتم اغالق اللوائح االسمية بشكل نهائي قبل اول مباراة في مرحلة االياب  
 تغطى كافة أجور الحكام والمراقبين عن طريق االتحاد العربي السوري لكرة السلة  
 / سورية في كل مباراة لخدمات الصالة./ ليرة 250يدفع كل نادي مبلغ  

  احضار اللوائح االسمية والبطاقات االتحادية مع الثبوتيات ) صور عن الهوية الشخصية– 
 قبل بدء المباريات ليصار الى ختمها وتوقيعها اصوال . األنديةاخراج قيد ( لكافة 

 شاكرين تعاونكم
 والخلود لرسالتنا                   

                                                                  
ـام ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـر ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــن ال ـيـ ـ  أمـ

 د دانيال ذو الكفـل
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