دوريــــة تعديلية وتكميلية
لنظام الصعود والنزول
خاصة ببطولة أندية القسم الثاني هواة
 الموسم الرياضي - 2018/2017على إثر الموافقة على مشاركة ثمان ) (08فرق اﻷمل للبطولة اﻻحترافية في بطولة القسم
الثاني هواة ،بداية من الموسم الرياضي المقبل  ،2019/2018ومﻼءمة لمضامين الدورتين
الصادرتين عن العصبة الوطنية لكرة القدم هواة الحاملتين للعدد  005بتاريخ  05ﺷتنبر ،2017
والعدد  076بتاريخ  09أكتوبر  ،2017فإن نظام الصعود والنزول الخاص بمجموعات القسم
الثاني لبطولة الهواة ،عند نهاية الموسم الرياضي  ،2018/2017سيتم وفقا للخصائص التالية :
 تضم المجموعات الثﻼث )الشمال الشرقي ،الشمال الغربي والجنوب( ستة عشر )(16فريقا؛
 فيما تضم مجموعة الصحراء :إثنى عشر ) (12فريقا.علما أن مشاركة أندية القسم الثاني هواة في المجموعات )اﻷربع( لن يتعدى اثنى
عشر ) (12فريقا.
أ -بالنسبة لمجموعات الشمال الشرقي ،الشمال الغربي والجنوب :

 تلتحق الفرق النازلة عن القسم اﻷول هواة )الشمال  :ناديان اثنان( ،و)الجنوب :ناديان اثنان( بالقسم الثاني هواة بمعدل فريق في كل مجموعة؛

 تنضم لكل مجموعة من المجموعات الثﻼث باستثناء مجموعة الصحراء إلى القسمالثاني هواة عشر ) (10فريقا صاعدا عن العصب الجهوية يتم توزيعها على
المجموعات الثﻼث.
أ 1-عملية الصعود

 يصعد الفريق البطل المحتل للرتبة اﻷولى عن كل مجموعة عند نهاية الموسم الرياضي ،2018/2017مباﺷرة إلى القسم اﻷول هواة؛
أ 2 -عملية النزول

 في حالة عدم نزول أي فريق من القسم اﻷول هواة )ﺷطر الجنوب( ،ينتمي لعصبة
الصحراء :سيتم النزول المباﺷر للفريقين المرتبين في المرتبتين  11و 12من المجموعات
الثﻼث.
ينضاف إليهم الفريق اﻷضعف من الفرق المرتبة في المرتبة العاﺷرة ،وذلك حسب أولوية
معايير الترتيب المنصوص عليها في نظام المنافسات؛

 في حالة نزول فريق واحد من القسم اﻷول هواة )ﺷطر الجنوب( ينتمي لعصبة
الصحراء :سيتم النزول المباﺷر للفريقين ) (02المرتبين في المرتبتين  11و 12من
المجموعات الثﻼث ،وذلك حسب أولوية معايير الترتيب المنصوص عليها في نظام
المنافسات؛
 في حالة نزول فريقين من القسم اﻷول هواة )ﺷطر الجنوب( ينتميان لعصبة الصحراء:
فإن الفرق المرتبة في الصف ) (12ستنزل مباﺷرة من المجموعات الثﻼث.
ينضاف إليهم الفريقين المرتبين في المرتبة ) (11من المجموعات الثﻼث والمتوفرين
على أضعف ترتيب ،وذلك حسب أولوية معايير الترتيب المنصوص عليها في نظام
المنافسات.

ب -بالنسبة لمجموعة الصحراء :

تخضع أندية عصبة الصحراء لنظام الصعود والنزول الخاص بهذه المجموعة ،المتكونة من
 12فريقا.
 -يصعد الفريق البطل المحتل للرتبة اﻷولى إلى القسم اﻷول هواة؛

 ينزل النادي المحتل للرتبة ) (12في مجموعة الصحراء إلى بطولة العصبة الجهويةللصحراء؛
 -وينضاف إلى النادي المحتل للرتبة ) (12النازل مباﺷرة الحاﻻت المشار عليها كاﻵتي :

 في حالة عدم نزول أي فريق من القسم اﻷول هواة ﺷطر الجنوب إلى مجموعة
الصحراء القسم الثاني ،يصعد فريقين ) (02عن بطولة عصبة الصحراء إلى
مجموعة الصحراء القسم الثاني هواة؛

 في حالة نزول فريق واحد ) (01من القسم اﻷول هواة ﺷطر الجنوب إلى
مجموعة الصحراء القسم الثاني ،يصعد فريق واحد ) (01من بطولة عصبة
الصحراء إلى مجموعة الصحراء القسم الثاني؛
 وفي حالة نزول فريقين ) (02من القسم اﻷول هواة ﺷطر الجنوب إلى مجموعة
الصحراء القسم الثاني ،ينزل الفريق المرتب في الصف ) ،(11ويصعد فريق
واحد ) (01من بطولة عصبة الصحراء إلى مجموعة الصحراء القسم الثاني
هواة.
قاعدة عامة تطبق عند تساوي فريقين أو أكثر في النقاط :

في حالة التساوي في النقاط بين ناديين أو أكثر سواء كانوا ينتمون لنفس المجموعة أو كانوا
ينتمون لمجموعتين أو مجموعات مختلفة ،يتم اﻻحتكام في هذه الحالة للمعايير حسب
اﻷولوية والترتيب المنصوص عليها في المادة  55من نظام المنافسات.

