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عدد
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2018/ 1383

البرنامج الرسمي لدورة مدينة سوسة الدولية الرابعة و العشرون للجودو
القاعة األولمبية بسوسة يومي السبت  20و األحد  21أكتوبر 2018
التاريخ

التوقيت
14.00
19.00-17.00
18.30-17.30
19.30-18.30
20.30-20.00
22.30-21.00
08.00- 07.30
08.45- 08.00
09.30

المكان

التظاھرة

وصول الفرق المشاركة
تأكيد تسجيل المشاركين والتثبت من األوزان
الجمعة
الوزن التجريبي
نزل قصر الشرق
19
الوزن الرسمي :ذكور  ///.-73،-66،-60 :إناث .+78،-78،-70،-63 :
أكتوبر
إجتماع الحكام
اإلجتماع الفني والقرعة.
الوزن التجريبي
الوزن الرسمي
القاعة األولمبية بسوسة
الوزن العشوائي
السبت
تصفيات فردي ذكور .-73،-66،-60 :
20
13.00-10.00
تصفيات فردي إناث .+78،-78،-70،-63 :
أكتوبر
 14.00-13.00الغداء
نزل قصر الشرق
 18.00-15.00حفل االفتتاح و األدوار النھائية
القاعة األولمبية بسوسة
 18.30- 18.00الوزن التجريبي
نزل قصر الشرق
 19.30-18.30الوزن الرسمي :ذكور  //.+100،-100،-90،-81 :إناث .-57،-52،-48 :
 08.00- 07.30الوزن التجريبي
 08.45- 08.00الوزن الرسمي
القاعة األولمبية بسوسة
الوزن العشوائي
09.30
األحد 21
تصفيات فردي ذكور .+100،-100،-90،-81 :
أكتوبر
13.00-10.00
تصفيات فردي إناث .-57،-52،-48 :
 14.00-13.00الغداء
نزل قصر الشرق
 18.00-15.00األدوار النھائية.
القاعة األولمبية بسوسة
تدور المباريات على  3أبسطة مع اعتماد نظام التصفيات المباشرة مع اعتماد التدارك حسب قانون االتحاد الدولي للجودو.
المباريات
الرياضيين الحاملين إلجازة الجودو للموسم الرياضي . 2019 -2018
المشاركين
تأكيد المشاركة بالنسبة
عبر موقع الواب  www.tunisie-judo.orgوذلك يوم الجمعة  19أكتوبر  2018على الساعة منتصف النھار.
للتونسيين
ترسل النوادي الراغبة في المشاركة وجوبا قائمة المشاركين مع ذكر اإلسم واللقب بالفرنسية والوزن عن طريق الفاكس
)(73228077أو البريد اإللكتروني judoliguesahel82@gmail.com
المشاركة
الرجاء ارسال صور المشاركين على البريد االكتروني للرابطة judoliguesahel82@gmail.com
السادة  :فائز الحمامي.
التنظيم
سيرين الحمامي وسيرين الشياح.
المناداة
السيدة راضية العسكري والسيدة سميرة الوسالتي و احالم الشيخاوي
إناث
حكام الوزن
السادة  :مصطفى الشريف وعياد زرايقة.
ذكور
السادة  :الھادي المحيرصي ،نورالدين حسين مصطفى الشريف وجالل بن حسن والسيدة راضية العسكري،
اللجنة الوطنية للتحكيم
عيادي زرايقة – نبيل الشياح – نبيل المؤدب – عبد السالم عطية – عادل لعذار سميرة الوسالتي – أحالم الشيخاوي
الحكام
نضال الرصاص – يحي نعيجة – مھدي العطاوي – عياد الجبالي – مانع الطبلبي – سليم بن صالح – بدورعاشور – أماني
الرسميين
ساسي – سوار معالل  -صفاء الطواھري – نافع الكلثومي – حمزة العطاوي -نورھان بن حليمة
تأمين الالعبين والمشاركة يكون على عاتق الفرق المشاركة في الدورة.
التأمين
اإلتصال برابطة الوسط على الرقم  73228077أو السيد شكري قانة  20020486 :أو السيدة سھير خواجة :
اإلرشادات
.98980838

رئيس الجامعة
اسكندر حشيشة

