جامعة  6أكتوبر
قطاع التعليــم والطالب
إدارة رعايـــــــــــــــة الشباب

تقرير عن بطولة االحتاد الرياضى للجامعات 6102/6102
وفقا لسياسة االداره لالرتقاء مبستوي الطالب الرياضي فقد مت االشرتاك ىف بطولة االحت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد الرياضى
للجامعات ىف بعض االلعاب اجلماعية و الفردية و قد حققت منتخبات اجلامعه نتائج طيبة واحلص ـ ـ ـ ـول
على مراكز متقدمة يف االلعاب الفردية  ,وكانت االلعاب اليت مت االشرتاك هبا كااليت:

 األلعاب الجماعية:

-0كرة القدم اقيمت البطوله يف مدينة االسكندرية لدور اجملموعات يف منتصف شهر مارس و الصعود
لدور ال 02مبدينه طنطا.
-6كرة طائرة طالبات اقيمت البطوله يف نادي مدينة نصر لدور اجملموعات يف النصف األخري من شهر
مارس و الصعود لدور ال 02جبامعة عني مشس.
-3كره طائرة طلبة اقيمت البطوله يف مدينة كفر الشيخ لدور اجملموعات يف النصف األخري من ش ـ ـ ـ ـ ـهر
مارس.
-4كرة اليد اقيمت البطوله يف نادي جامعة القاهرة لدور اجملموعات بداية شهر ابريل و الصعود لـ ـ ـ ـدور
ال 02جبامعة عني مشس.
-5كرة السلة اقيمت البطوله يف مدينة كفر الشيخ لدور اجملموعات يف النصف األخري من شهر مارس
و الصعود لدور ال 02مبدينة االسكندرية و مل يتم حتديد موعد املباراه بعد من قِبل االحتاد الرياض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى
للجامعات.
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تنس الطاوله اقيمت البطولة يف مدينه االمساعلية يف النصف االخري من شهر مارس.
العاب القوى اقيمت البطولة يف املركز االوليميب باملعادي يف النصف األخري من ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهر
ابريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل.
تنس ارضي اقيمت البطولة علي مالعب جامعة القاهرة لدور التصفيات يف النصـ ـ ـ ــف األول
م ـ ـ ـ ـ ــن شهر ابريل و الصعود للدور الثاين.
التجديف اقيمت البطولة يف نادي الشرطه للتجديف يف النصف االخري من شهر ابريل و حصلت
اجلامعة علي املركز الرابع علي مستوي جامعات مصر.
املالكمه اقيمت البطولة يف جامعة حلوان ىف منتصف شهر ابريل وحقق الطالب املشـ ـ ـ ــارك ال ـ ـ ــمركز
الثالث و امليدالية الربونزيه على مستوي جامعات مصر.
كونغ فو اقيمت البطولة يف املعهد الكندى ىف منتصف شهر ابريل وحقق الطالب املشارك املـ ـ ــركز
الثاىن امليدالية الفضية على مستوي جامعات مصر.

و مرفق بالتقرير اسماء الالعبين المشاركين مع منتخبات الجامعة في االلعاب الجماعيه و الفرديه.
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