نظام البطولة الوطنية لكرة القدم المصغرة ""SUPER LIGUE
()6102/6102
 البطولة الوطنية ": "Super Ligue
بطولة وطنية بـ  44فريق وقع تقسيمهم على  8مجموعات مع مراعاة التقارب
الجغرافي ( 4مجموعات ذات  5فرق و 4مجموعات ذات  6فرق) وتدوم البطولة 02
جولة.
 تركيبة المجموعات :
المجموعة 1
( 5فرق)
المجموعة 2
( 6فرق)
المجموعة 3
( 5فرق)
المجموعة 4
( 6فرق)
المجموعة 5
( 6فرق)
المجموعة 6
( 6فرق)
المجموعة 7
( 5فرق)
المجموعة 8
( 5فرق)

 جمعية الماتلين لكرة القدم المصغرة جمعية أوتيك لكرة القدم المصغرة العوينة الرياضية  -جمعية ترنجة (باب الخضراء) نادي أريس تونس الجمعية الرياضية بالخليدية- Red Wolf Club Tunis
 نادي المواني حلق الوادي لكرة القدم المصغرة نسور المرسى  -افسي مرناق  -أولمبيك مقرين جمعية أوذنة لكرة القدم المصغرة النادي الرياضي التونسي  -نادي ميستي الكريب الشباب الرياضي بالمروج  -األمل الرياضي بسليانة تازركة ميني فوت  -قربة الرياضية ميني فوت افسي نابل  -اإلتحاد الرياضي بالحمامات نادي كرة القدم المصغرة بدار شعبان الفهري المعمورة ميني فوت الصمعة ميني فوت  -نادي بني خيار لكرة القدم المصغرة النجم األحمر سوسة  -افسي المسعدين روسبينا المنستير  -نادي كيريبيس للميني فوت المستقبل الرياضي بالوردانين  -األمل الرياضي بالساحلين النجم الرياضي الخنيسي  -األهلي الساحلي المنستير اإلتحاد الرياضي بالساحل المهدية  -النادي الرياضي الشابي النادي الرياضي القفصي لكرة القدم المصغرة نادي كرة القدم المصغرة بالرقاب  -األمل الرياضي بفريانة األمل الرياضي بالقصرين  -النادي الرياضي القيرواني نادي مارث لكرة القدم المصغرة الجمعية الرياضية بمطرش لكرة القدم المصغرة الترجي الرياضي الجرجيسي ميني فوت الجمعية الرياضية بتطاوين -دوز ميني فوت

 البقاء بالقسم الوطني :

عند نهاية البطولة ،يحافظ  20فريق على مكانهم في القسم الوطني ،وتنزل باقي الفرق
إلى القسم الشرفي لموسم .0208/0202
 المرحلة األولى من البطولة ( :كل الفرق تتبارى ضد بعضها ذهابا وإيابا في كل
مجموعة)
 تدوم هذه المرحلة  02جوالت ( 2مقابالت في الجولة بالنسبة للمجموعات ذات 6
فرق و 0مقابالت في الجولة بالنسبة للمجموعات ذات  5فرق).
 تدور مقابالت كل جولة بنفس الملعب بالنسبة لكل مجموعة.
 بالنسبة للمجموعات ذات  5فرق كل فريق يستضيف جولتين في هذه المرحلة
األولى من البطولة.
 بالنسبة للمجموعات ذات  6فرق يستضيف كل فريق جولة من الستة جوالت
األولى فيما تجرى الجوالت األربعة األخيرة لدى األربع فرق أصحاب المراتب ،1
 3 ،2و 4على إثر الجولة السادسة.
 يترشح األول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة الثانية " "Play Offويضمنون
بقائهم بالقسم الوطني.
 المرحلة الثانية "( : "Play Offذهاب فقط)
 0 مجموعات بـ  8فرق ( المجموعة : 1المترشحين من المجموعات  3 ،2 ،1و4
المجموعة : 0المترشحين من المجموعات  7 ،6 ،5و)8
 تدوم هذه المرحلة  2جوالت ( 4مقابالت في الجولة بكل مجموعة).
 تحتضن الفرق األربعة األوائل للمجموعات و  3أحسن أصحاب المراتب الثانية،
السبعة جوالت الخاصة بهذه المرحلة.
 يترشح األول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة "."Super Play Off
 المرحلة الثالثة "( : "Super Play Offبطولة مصغرة بين  4فرق ذهاب فقط)
 تجرى هذه المرحلة في ملعب محايد على  2جوالت (مقابلتين في الجولة).
 صاحب المرتبة األولى يتحصل على لقب البطولة الوطنية "."Super Ligue
 مرحلة تفادي النزول إلى القسم الشرفي :







الفرق التي لم تترشح إلى المرحلة الثانية وعددها  08تخوض هذه المرحلة لكي
يضمن في األخير  06فريق منهم البقاء في القسم األول.
يقع تقسيم هذه الفرق على  4مجموعات ذات  2فرق :
المجموعة  2 : Aفرق المتبقية من المجموعات  1و2
المجموعة  2 : Bفرق المتبقية من المجموعات  3و4
المجموعة  2 : Cفرق المتبقية من المجموعات  5و7
المجموعة  7 : Dفرق المتبقية من المجموعات  6و8
تدوم هذه المرحلة  2جوالت ( 2مقابالت في الجولة بنفس الملعب) بالنسبة لكل
المجموعات.
يستضيف كل فريق جولة من هذه المرحلة.
أصحاب المراتب  3 ،2 ،1و 4من كل مجموعة يضمنون البقاء بالقسم الوطني
لموسم  0208/0202وباقي الفرق تنزل إلى القسم الشرفي.

