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ORGANISATION NATIONALE 

 CULTURE SPORT ET TRAVAIL 

 بالغ  
 إىل كافة اجلمعيات الرياضية

 

 

 

 املنظمة تعلم اجلديدة، النشاط بطاقات طباعة مستوى على الفّني  للخلل نظرا

  النشاط بطاقات من اجلمعيات بعض مكنت أّنها والعمل والرياضة للثقافة الوطنية

  جانفي 22 السبت ليوم املنظمة طرف من مؤشرة الرياضية األنشطة مجيع يف ورقية

 .فقط 2022

 

 

 

 

 



ORGANISATION NATIONALE 

 CULTURE SPORT ET TRAVAIL 

 بالغ  

 إىل كافة اجلمعيات الرياضية

  

  
 :الرياضية  الفضاءاتضرورة االستظهار جبواز التلقيح للدخول إىل  

  

 تعلم لذا ( مجهور بدون ) املقابالت جترى 2022 جانفي 12 يوم الصادر والرياضة الشباب وزارة بالغ حسب 

  التلقيح جبوازات اإلستظهار بضرورة ذلك و  البالغ يف جاء مبا العمل والعمل والرياضة للثقافة الوطنية املنظمة

Pass Vaccinal القاعات إىل للدخول ذلك و واإلداريني واملسؤولني الفين واإلطار واملراقبني واحلكام للالعبني 

 .واملالعب الرياضية

 

 .كورونا فريوس من للتوقي الصحية اإلحتياطات وأخذ الصحي بالربوتوكول التقيد وكذلك

 
 

 



CHAMPIONNAT 2021/2022 

FOOTBALL A 6  DU 12/03/2022 

GROUPE « A » ZONE (1) 

MATCH RETARD 

COMPLEXE OMMP EXT 2 08H30 ISIE MAS B.BELGACEM 

COMPLEXE OMMP EXT 2 10H00 COMAR 

2 

UIB 

3 

B.BELGACEM 

RETOUR COUPE 

GROUPE « B » ZONE (1) 

 

COMPLEXE OMMP EXT 1 08H30 OCT 

5 

FST 

10 

MAAOUIA 

RETOUR COUPE 

COMPLEXE OMMP EXT 2 11H30 ASENPC 

4 

ASHHT 

6 

B.BELGACEM 

RETOUR COUPE 

ORGANISATION NATIONALE 
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 كأس فقطلى في شكل بطولة ذهاب وإياب وصاحب المرتبة األولى من كأس البطولة يتحصل على كأس و جوائز أما بالنسبة لكأس التشجيعية والتدارك يتحصل ع:  1الدور الثاني المنطقة -

 (B مع األول و الثاني و الثالث من المجموعة  Aاألول و الثاني و الثالث من المجموعة )من المجموعة التي تتنافس على كأس البطولة تتكون •

   (B مع الرابع و الخامس من المجموعة  Aالرابع والخامس والسادس من المجموعة )من المجموعة التي تتنافس على كأس التشجيعية تتكون •

 (B مع السادس و السابع من المجموعة   Aالسابع والثامن والتاسع من المجموعة )من المجموعة التي تتنافس على الكأس التدارك تتكون •

 ( ... إلخاألول مع الرابع و الثاني مع الثالث ) األولى مقابالت الجولة •

 إال في صورة تقديم مكتوب مختوم من الفريق المنافس ويحدد فيه مكان لتأخير مقابلة نظرا لضيق الوقت نطلب منكم بكل لطف عدم تقديم أي مطلب •

 .و توقيت المقابلة في وسط األسبوع

إمكانية برمجة جولة أو جولتين من الدور الثاني خالل شهر رمضان المعظم.  



ORGANISATION NATIONALE 

 CULTURE SPORT ET TRAVAIL 

 

 

 

 

 يسمح ال أنه الرياضية النشاطات مختلف في المقابالت حكام السادة علم في ليكن 

 صالحة نشاط بطاقة يحملون الذي والالعبات الالعبين إال المقابالت في بالمشاركة

 .المباريات إنطالق قبل ذلك من التثبت المطلوب لذا .2022-2021 الرياضي للموسم
 

  ورقات المنظمة تسليم (الكبرى تونس نوادي نشاط) الحكام السادة من المرجو 

  المصحوبة النشاط وبطاقات التقارير وكذلك (Feuilles d’arbitrage) التحكيم

 .أسبوع كل من الموالي الثالثاء يوم يتجاوز ال أجل في (signalé أو حمراء ورقات)
 

 .وفي صورة تسجيل تأخير تتخذ المنظمة اإلجراءات الضرورية 
 

 

 بالغ للّسادة حكام المقابالت



FOOT BALL A 6 

DESIGNATION DU 12/03/2022 

ORGANISATION NATIONALE 

 CULTURE SPORT ET TRAVAIL 

GRO6PE « C » ZONE (2) 

MATCHS RETARDS 

BALLON D’OR  11H30 ATT.Ch BNA NAYLI 

COMPLEXE OMMP EXT 2 10H00 COMAR 

2 

UIB 

3 

B.BEMGACEM 

RETOUR COUPE 

COMPLEXE OMMP EXT 1 08H30 OCT 

5 

FST 

10 

MAAOUIA 

RETOUR COUPE 

PYRAMIDE 2 11H30 ABT 

7 

PEO 

0 

HAMDI.S 

RETOUR COUPE 

GROUPE « D » ZONE (2) 

MATCH RETARD 

PYRAMIDE 2 10H00 CLUB.TT EFC HAMDI.S 

PYRAMIDE 2 08H30 GAT BH HAMDI.S 

PYRAMIDE 2 11H30 ABT 

7 

PEO 

0 

HAMDI.S 

RETOUR COUPE 

REPORTEE RSA 

3 

AMPS 

3 

RETOUR COUPE 

 كأس فقطلى في شكل بطولة ذهاب وإياب وصاحب المرتبة األولى من كأس البطولة يتحصل على كأس و جوائز أما بالنسبة لكأس التشجيعية والتدارك يتحصل ع:  2الدور الثاني المنطقة -

 (D مع األول و الثاني و الثالث من المجموعة  Cاألول و الثاني و الثالث من المجموعة )من المجموعة التي تتنافس على كأس البطولة تتكون •

   (D مع الرابع و الخامس والسادس من المجموعة   Cالرابع والخامس والسادس من المجموعة )من المجموعة التي تتنافس على كأس التشجيعية تتكون •

 (D مع السابع و الثامن من المجموعة   Cالسابع والثامن والتاسع من المجموعة )من المجموعة التي تتنافس على الكأس التدارك تتكون •

 ( ... إلخاألول مع الرابع و الثاني مع الثالث ) األولى مقابالت الجولة •

 إال في صورة تقديم مكتوب مختوم من الفريق المنافس ويحدد فيه مكان لتأخير مقابلة نظرا لضيق الوقت نطلب منكم بكل لطف عدم تقديم أي مطلب •

 .و توقيت المقابلة في وسط األسبوع

إمكانية برمجة جولة أو جولتين من الدور الثاني خالل شهر رمضان المعظم.  

GRO6PE « C » ZONE (2) 

MATCHS RETARDS 

SYNCIRO 17H30 ATT.Ch MOTEUR JEUDI 10/03/2022 



CHAMPIONNAT 2021/2022 

FOOTBALL A 6 

DESIGNATION DU 12/03/2022 

ORGANISATION NATIONALE 
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GROUPE « E » ZONE (3 - 4) 

MATCHS RETARDS 

HAPPY LAND 2 10H00 ASMF ASAN JABEUR 

CRISTIANO 3 11H30 ATT.Zah TIMLEC GAMMOUDI 

MGHIRA FONTAINE 08H30 SANOFI CSFPR2 JLASSI.M 

GROUPE « E-F » ZONE (3 - 4) 

MATCH RETARD 

HAPPY LAND 2 11H30 RSH CSFPR1 JABEUR 

REPORTEE RSA 

3 

AMPS 

3 

RETOUR COUPE 

GROUPE « F » ZONE (3 - 4) 

MATCHS RETARDS 

CRISTIANO 3  10H00 CHAKIRA ATT.M GAMMOUDI 

BLUE PARC 2 11H30 ATT.BS CSFPR3 KANZARI 

COMPLEXE OMMP 

EXT2 

11H30 ASENPC 

4 

ASHHT 

6 

B.BELGACEM 

RETOUR COUPE 

 

GROUPE « E » ZONE (3 - 4) 

MATCH RETARD 

MGHIRA FONTAINE 18H00 CSFPR2 SOFIMA MARCREDI 16/03/2022 

 

GROUPE « E-F » ZONE (3 - 4) 

8
ème

 JOURNEE 

MGHIRA FONTAINE 18H00 ASHBA CSFPR 1 MARDI 15/03/2022 
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 س فقطكأ في شكل بطولة ذهاب فقط وصاحب المرتبة األولى من كأس البطولة يتحصل على كأس و جوائز أما بالنسبة لكأس التشجيعية والتدارك يتحصل على:  4و3الدور الثاني المنطقة -

 
 (EF مع األول و الثاني و الثالث من المجموعة  F  مع األول و الثاني و الثالث من المجموعة Eاألول و الثاني و الثالث و الرابع من المجموعة )من المجموعة التي تتنافس على كأس البطولة تتكون •

 

   ( EFمع الرابع و الخامس والسادس من المجموعة   Fمع الرابع و الخامس والسادس من المجموعة  Eالخامس والسادس والسابع من المجموعة )من المجموعة التي تتنافس على كأس التشجيعية تتكون •

 

 (EFمع السابع و الثامن والتاسع من المجموعة  Fمع السابع و الثامن والتاسع من المجموعة   Eالثامن والتاسع والعاشر من المجموعة )من تتكون  المجموعة التي تتنافس على الكأس التدارك•

 

 ( ... إلخاألول مع الرابع و الثاني مع الثالث ) األولى مقابالت الجولة •

 

 إال في صورة تقديم مكتوب مختوم من الفريق المنافس ويحدد فيه مكان لتأخير مقابلة نظرا لضيق الوقت نطلب منكم بكل لطف عدم تقديم أي مطلب •

 .و توقيت المقابلة في وسط األسبوع

 

إمكانية برمجة جولة أو جولتين من الدور الثاني خالل شهر رمضان المعظم.  



FOOTBALL A 6 +40ANS 

DESIGNATION DU 12/03/2022 

GROUPE « G » ZONE (1) 

11
ème

 JOURNEE 

COMPLEXE OMMP INT 10H00 CSTA OCT LOUATI 

BALLON D’OR  08H30 CNRPS MAS NAYLI 

MARSA FOOT ACADEMY 1 08H00 ATB ASCGC JAOUADI 

JOUEE ASMEHAT2 BT 

COMPLXE OMMP INT 08H30 ASOMMP ASACC LOUATI 

MARSA FOOT ACADEMY 1 11H00 ASC AST JAOUADI 

GROUPE « H » ZONE (1) 

9
ème

 JOURNEE 

MARSA FOOT ACADEMY 2 10H00 SNIT ASOUN1 KHALFALLAH 

MARSA FOOT ACADEMY 1 09H30 STAR CTN JAOUADI 

REPORTEE ASCNSS STB1 

COMPLEXE OMMP EXT 1 10H00 UBCI AMEN.B MAAOUIA 

MARSA FOOT ACADEMY 2 11H30 ASTT ASMT KHALFALLAH 

ORGANISATION NATIONALE 
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 س فقطكأ في شكل بطولة ذهاب فقط وصاحب المرتبة األولى من كأس البطولة يتحصل على كأس و جوائز أما بالنسبة لكأس التشجيعية والتدارك يتحصل على: 1الدور الثاني المنطقة -

 (Hمع األول و الثاني و الثالث والرابع من المجموعة  Gاألول و الثاني و الثالث والرابع من المجموعة )من المجموعة التي تتنافس على كأس البطولة تتكون •

   (Hمع الخامس السادس والسابع من المجموعة  Gالخامس السادس والسابع والثامن من المجموعة )من المجموعة التي تتنافس على كأس التشجيعية تتكون •

 (Hالثامن التاسع والعاشر من المجموعة  Gالتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من المجموعة ) من المجموعة التي تتنافس على الكأس التدارك تتكون •

 ( ... إلخاألول مع الرابع و الثاني مع الثالث ) األولى مقابالت الجولة •

 إال في صورة تقديم مكتوب مختوم من الفريق المنافس ويحدد فيه مكان لتأخير مقابلة نظرا لضيق الوقت نطلب منكم بكل لطف عدم تقديم أي مطلب •

 .و توقيت المقابلة في وسط األسبوع

إمكانية برمجة جولة أو جولتين من الدور الثاني خالل شهر رمضان المعظم.  

GROUPE « H » ZONE (1) 

MATCH RETARD 

COMPLEXE OMMP  12H30 CTN ASMT JEUDI 10/03/2022 



FOOTBALL A 6 +40ANS 

DESIGNATION DU 12/03/2022 

ORGANISATION NATIONALE 

 CULTURE SPORT ET TRAVAIL 

GROUPE « I » ZONE (2) 

9
ème

 JOURNEE 

REPORTEE CSPF CNAM1 

MARACANA LAAOUINA 11H30 AFI STB2 OUESLATI 

PYRAMIDE 1 11H30 BH1 OTC ZAOUI.AB 

MARACANA LAAOUINA 08H30 CSCMD MESRS1 OUESLATI 

PYRAMIDE 1 08H30 UIB ASMEHAT1 ZAOUI.AB 

EL MENZAH 6 10H00 CSJ 1 ANGED B.JEMAA 

GROUPE « J » ZONE (2) 

MATCHS RETARDS 

EL MENZAH 6 08H30 STB 3 ASOUN 2 B.JEMAA 

MARACANA LAAOUIA 10H00 ONAS MESRS 2 OUESLATI 

BALLON D’OR  10H00 ASDT AAGJDE NAYLI 

 س فقطكأ في شكل بطولة ذهاب فقط وصاحب المرتبة األولى من كأس البطولة يتحصل على كأس و جوائز أما بالنسبة لكأس التشجيعية والتدارك يتحصل على: 2الدور الثاني المنطقة -

 (Jمع األول و الثاني و الثالث والرابع من المجموعة  Iاألول و الثاني و الثالث والرابع من المجموعة )من المجموعة التي تتنافس على كأس البطولة تتكون •

  (Jمع الخامس السادس والسابع والثامن من المجموعة  Iالخامس السادس والسابع والثامن من المجموعة )من المجموعة التي تتنافس على كأس التشجيعية تتكون •
 (Jالتاسع والعاشر والحادي عشر و الثاني عشر من المجموعة  Iالتاسع والعاشر والحادي عشر و الثاني عشر من المجموعة ) من تتكون  المجموعة التي تتنافس على الكأس التدارك•

 ( ... إلخاألول مع الرابع و الثاني مع الثالث ) األولى مقابالت الجولة •

 إال في صورة تقديم مكتوب مختوم من الفريق المنافس ويحدد فيه مكان لتأخير مقابلة نظرا لضيق الوقت نطلب منكم بكل لطف عدم تقديم أي مطلب •

 .و توقيت المقابلة في وسط األسبوع

إمكانية برمجة جولة أو جولتين من الدور الثاني خالل شهر رمضان المعظم.  
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 بالغ  

 إىل كافة اجلمعيات الرياضية

  

  
 :الرياضية  الفضاءاتضرورة االستظهار جبواز التلقيح للدخول إىل  

  

 تعلم لذا ( مجهور بدون ) املقابالت جترى 2022 جانفي 12 يوم الصادر والرياضة الشباب وزارة بالغ حسب 

  التلقيح جبوازات اإلستظهار بضرورة ذلك و  البالغ يف جاء مبا العمل والعمل والرياضة للثقافة الوطنية املنظمة

Pass Vaccinal القاعات إىل للدخول ذلك و واإلداريني واملسؤولني الفين واإلطار واملراقبني واحلكام للالعبني 

   .واملالعب الرياضية

 

 .كورونا فريوس من للتوقي الصحية اإلحتياطات وأخذ الصحي بالربوتوكول التقيد وكذلك
 

 



ORGANISATION NATIONALE 

 CULTURE SPORT ET TRAVAIL 
FOOTBALL A 6 +40ANS 

DESIGNATION DU 12/03/2022 

GROUPE « K » ZONE (3 - 4) 

MATCH RETARD 

BLUE PARC 2 10H00 ASEM ASTVT KANZARI 

MGHIRA FONTAINE 11H30 SOTUMAG CSRS JLASSI 

MGHIRA FONTAINE 10H00 ASIO KAISER JLASSI 

GROUPE « L » ZONE (3 - 4) 

MATCHS RETARDS 

BLUE PARC 1 10H00 COFAT CTTBA ZARROUK 

BLUE PARC 1 08H30 FSHST ASFP2 ZARROUK 

 س فقطكأ في شكل بطولة ذهاب فقط وصاحب المرتبة األولى من كأس البطولة يتحصل على كأس و جوائز أما بالنسبة لكأس التشجيعية والتدارك يتحصل على:  4و3الدور الثاني المنطقة -

 (Lمع األول و الثاني و الثالث والرابع من المجموعة  Kاألول و الثاني و الثالث والرابع من المجموعة )من المجموعة التي تتنافس على كأس البطولة تتكون •

   (Lمع الخامس السادس والسابع والثامن من المجموعة  Kالخامس السادس والسابع من المجموعة )من المجموعة التي تتنافس على كأس التشجيعية تتكون •

 (Lمع التاسع والعاشر والحادي عشر من المجموعة   Kالثامن والتاسع والعاشر من المجموعة )من المجموعة التي تتنافس على الكأس التدارك تتكون •

 ( ... إلخاألول مع الرابع و الثاني مع الثالث ) األولى مقابالت الجولة •

 إال في صورة تقديم مكتوب مختوم من الفريق المنافس ويحدد فيه مكان لتأخير مقابلة نظرا لضيق الوقت نطلب منكم بكل لطف عدم تقديم أي مطلب •

 .و توقيت المقابلة في وسط األسبوع

إمكانية برمجة جولة أو جولتين من الدور الثاني خالل شهر رمضان المعظم.  
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ليكن في علم كافة الجمعيات أن آخر أجل لتأجيل المقابالت يوم الثالثاء على الساعة الواحدة بعد الزوال -  

 

 

 

 

 يسمح ال أنه الرياضية النشاطات مختلف في المقابالت حكام السادة علم في ليكن 

 صالحة نشاط بطاقة يحملون الذي والالعبات الالعبين إال المقابالت في بالمشاركة

 .المباريات إنطالق قبل ذلك من التثبت المطلوب لذا .2022-2021 الرياضي للموسم
 

  ورقات المنظمة تسليم (الكبرى تونس نوادي نشاط) الحكام السادة من المرجو 

  المصحوبة النشاط وبطاقات التقارير وكذلك (Feuilles d’arbitrage) التحكيم

 .أسبوع كل من الموالي الثالثاء يوم يتجاوز ال أجل في (signalé أو حمراء ورقات)
 

 .وفي صورة تسجيل تأخير تتخذ المنظمة اإلجراءات الضرورية 
 

 

 بالغ للّسادة حكام المقابالت



Foot-Ball a 6 

Chanpionnat Saison 2021/2022 

Réglement et Discipline 

Nom et Prénom Club N° 

C.Activité 

Exclu le  Suspendu pour Activité 

ANDOLSSI HABIB FSHST 2426 11/09/2021 1 AN FOOT A 6 

SELMI HICHEM CSEA 25434 22/01/2022 3 MATCHS FOOT A 6 

JLASI SAMI CSJ 1422 26/02/2022 3 MATCHS FOOT A 6 

و حرمان  2021نوفمبر  27ليوم  COMAR – BIAT  النتيجة الحاصلة حسب ورقة التحكيم بين جمعيتي  إعتبار-

 .الفريقين من نقاط الحوافز

 وذلك لتجاوز اآلجال القانونية لإلثارة AMSCTMعلى العب من جمعية  ASFPجمعية  بهارفض اإلثارة التي قامت  -

 .2022 جانفي 15بالغياب في المقابلته التي تغيب فيها يوم  CSFPR 1هزم فريق  -

 .2022ديسمبر  11ليوم  BIATو جمعية   ISIEجمعية   النتيجة الحاصلة على ورقة التحكيم في مقابلة إعتمادتقرر  -
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COORDONNES DES TERRAINS 
 

NOM DU TERRAIN  RESPONSABLE PORTABLE  

MARSA FOOT ACADEMY  MOEZ  98902593 

MARACANA LAAOUINA  AHMED  24514388 

CRISTIANO   HAMOUDA  98288133 

MUNICIPALITE CARTHAGE  MOURAD  21102526  

SPORT & LOISIR  AYMEN  22599767  

UNIVERS SPORT  ALI  21738340  

BALLON D’OR AIN ZAGHOUEN WISSEM  25215920  

HAPPY LAND  KHALED  28860870  

MGHIRA FEDY  RAOUF  98267239 

BLUE PARC   RAOUF  98267239  

MGHIRA FONTAINE  ALI  51051714 

HANI ACADEMY  HANI  92519817  

  

 

 

الوقائية الضرورية لسالمة الجميع  اإلحتياطاتندعو كافة الجمعيات إلى التقيد بالبروتوكول الصحي واتخاذ كافة   


