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469 الرقم :  

12/10/2015التاريخ :   

 محافظةالرفيق رئيس اللجنة الفنية لكرة السلة في  
 القنيطرة  -  ريف دمشق –دمشق   

 اللجنة التنفيذية لالتحاد الرياضي العامع / ط    
 تحيـة عربيـة :      

  دمشقلمجموعة  مرحلة الذهاب  الناشئاتجدول مباريات دوري نرسل اليكم 

 2016 – 2015للموسم 

 
الفرق 

 المشاركة
 النصر بردى الفيحاء االشرفية قاسيون الثورة الوحدة اتالناشئ

 

 الصالة الوقت الفريقان التاريخ اليوم رقم
1 

 17/10/2015 السبت
 1الفرعية  13.30 النصر األشرفية

 2الفرعية  13.30 الفيحاء بردى 2
 الرئيسية 16.00 الثورة النصر 20/10/2015 الثالثاء 3
 الرئيسية 16.00 قاسيون بردى 21/10/2015 األربعاء 4
 الرئيسية 16.00 األشرفية الوحدة 22/10/2015 الخميس 5
6 

 24/10/2015 السبت
 1الفرعية  13.30 الفيحاء الثورة

 2الفرعية  13.30 الوحدة النصر 7
 1الفرعية  15.00 بردى األشرفية 8
 الرئيسية 16.00 الوحدة الثورة 27/10/2015 الثالثاء 9

 الرئيسية 16.00 الفيحاء قاسيون 28/10/2015 األربعاء 10

 الرئيسية 16.00 النصر بردى 29/10/2015 الخميس 11

12 
 31/10/2015 السبت

 1 الفرعية 11.00 األشرفية الفيحاء
 1الفرعية  13.00 بردى الوحدة 13
 1الفرعية  15.00 الثورة قاسيون 14
 الرئيسية 16.00 الوحدة قاسيون 4/11/2015 األربعاء 15
16 

 7/11/2015 السبت
 1الفرعية  11.00 النصر الفيحاء

 1الفرعية  13.00 الثورة بردى 17
 1الفرعية  15.00 قاسيون األشرفية 18
19 

 14/11/2015 السبت
 1الفرعية  11.00 النصر قاسيون

 1الفرعية  13.00 الفيحاء الوحدة 20
 1الفرعية  15.00 األشرفية الثورة 21
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  ألدنى  باللعب مع الفئة األعلى دون تحديد العدداالفئة يحق لالعبي     
 2000 – 1999 اتمواليد العبي فئة الناشئ 
 بما فيهم الالعبين المعارين العب /18االسمية /الالعبين المسموح بها ضمن اللوائح  عدد. 
 .يتم اغالق اللوائح االسمية بشكل نهائي قبل اول مباراة في مرحلة االياب  
  . تقام جميع المباريات في صالة الفيحاء الفرعية    
  السوري لكرة السلةتغطى كافة أجور الحكام والمراقبين عن طريق االتحاد العربي  
 / ليرة سورية في كل مباراة لخدمات الصالة .250يدفع كل نادي مبلغ /  

  

 شاكرين تعاونكم
 والخلود لرسالتنا                   

 أمـــيـــن الــــســـــر الـــــعــــــام                                                                        
 دانيال ذو الكفـلد  
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