الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
دوريـــــة
إلى السادة رؤساء أندية القسم األول والثاني هواة
ورؤساء العصب الجهوية لكرة القدم
الموضوع  :كيفية الصعود والنزول الخاصة بأندية الهواة
عند نهاية الموسم الرياضي .2122/2122
وبعد ،فتبعا لمقرر اللجنة الخاصة المكلفة بتدبير كرة القدم هواة المتخذ خالل
اجتماعها ليوم  21شتنبر  ،2122على إثر تأجيل تطبيق االحتراف على أندية القسم
الوطني الثاني للنخبة للموسم الرياضي  ،2122/2122والمصادق عليهما من طرف
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،يشرفني أن أخبركم بكيفية الصعود والنزول
بالنسبة للقسم األول والثاني هواة عند نهاية الموسم الرياضي الحالي ،2122/2122
وذلك تطبيقا لما يلي :
 -1بالنسبة للقسم األول :
* كيفية الصعود :
سيتم صعود الفريق المحتل للمرتبة األولى عن كل شطر (الشمال والجنوب)
إلى القسم الثاني الصفوة في نهاية الموسم الرياضي .2122/2122
كما سيعرف القسم األول هواة التحااق الفاريقين ( )12الناازلين مان القسام الثااني
للصفوة.
* كيفية النزول :
 تخص عملية النزول الفرق المحتلة للمرتبة األخيرة وما قبل األخيرة ( 21و )21عن كل شطر من القسم األول (الشمال والجنوب) إلى القسم الثاني.
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وسيعرف هذا القسم التحاق أربع ( )14فرق الصاعدة من القسم الثاني هواة،
والمحتلة للصف األول عن كل مجموعة ،وبذلك سيتم االحتفاظ بشطرين يتكونان من
 22فريقا 21 :فريق في كل شطر خالل الموسم الرياضي  ،2122/2122وذلك على
غرار الموسم الرياضي الفارط.

 -2بالنسبة للقسم الثاني :
* كيفية الصعود :
سيتم صعود الفريق المحتل للمرتبة األولى في كل مجموعة من المجموعات
األربع ( )14الحالية إلى القسم األول (اثنان في كل شطر).
إضافة أنه سيتم صعود فريق ممثل عن كل عصبة جهوية إلى القسم الثاني
هواة ،أي  22فريقا في المجموع.
* كيفية النزول :
سيتم نزول الفرق المرتبة في الصفوف الثالثة ( )12األخيرة عن مجموعات
الشمال ،الوسط والجنوب ،من القسم الثاني إلى بطولة العصب الجهوية أي ابتداء من
الصف الرابع عشر ،باإلضافة إلى نزول أضعف فريق من بين الفرق المحتلة
للصف الثالث عشر.
ولإلشارة فإن مجموعة الصحراء القسم الثاني تخضع لنظام خاص ،وبذلك
ستعرف نزول الفريق المحتل الصف اإلخير عن هذه المجموعة وتعويضه بالفريق
المحتل للمرتبة األولى من بطولة العصبة.
وستعرف المجموعات األربع من القسم الثاني التحاق األربع ( )14فريقا
المغادرة للقسم األول هواة.
وبذلك سيتم االحتفاظ على غرار الموسم الحالي في القسم الثاني بأربع
مجموعات خالل الموسم الرياضي  : 2122/2122الشمال ،الوسط ،الجنوب وكذا
مجموعة الصحراء ،حيث سيكون مجموع عدد األندية  12ناديا.
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