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CONVOCATION	  OFFICIELLE	  
Par	   secteurs	   (possibilité	   de	   changer	   de	   lieux	   SEULEMENT	   en	   prévenant	  
obligatoirement	  Anthony	  BOURDON	  au	  06.16.42.17.33)	  
	  

MARDI	  13	  FEVRIER	  2018	  de	  14H00	  à	  17H00	  au	  terrain	  de	  la	  LIGUE	  de	  
Football	  Nouvelle-‐Aquitaine	  à	  Puymoyen	  (102	  Route	  d’Angoulême)	  

-‐	  AS	  VILLEBOIS	  /	  Haute	  Boème	  :	  MALHOUROUX	  Mathéo	  –	  VEDRENNE	  Nolan	  –	  MONTERA	  
Matéo	  –	  WHELLEM	  Thomas	  –	  	  

-‐	  AS	  SOYAUX	  :	  RIFAI	  Medhi	  –	  LOUTARD	  Anis	  –	  MBALA	  Sowel	  –	  HOAREAU	  Xavier	  –	  
KARTITA	  Mourad	  –	  MOUMEN	  Amine	  –	  RENE	  Tayier	  –	  	  

-‐	  CS	  Saint	  MICHEL	  :	  GRIS	  Clément	  –	  BOUCHET	  Liam	  –	  LHOUMEAU	  Ghilhem	  –	  CORDEAU	  
Maxime	  –	  DESCHAMPS	  Ryan	  –	  

-‐	  FC	  NERSAC	  :	  MERCIER	  Léo	  –	  BOUSCAILLOU	  Dorian	  –	  SEGUIN	  Paul	  –	  BOTET	  Enzo	  –	  
BRIOLLET	  Nathan	  –	  RAYNAUD	  Florian	  –	  	  

-‐	  MOUTHIERS	  /	  BLANZAC	  :	  DUPRAT	  Mathys	  –	  MOISON	  Baptiste	  –	  MERON	  Antoine	  –	  	  

-‐	  ECR	  Entente	  CLAIX	  ROULLET	  :	  DOMANEC	  Alix	  –	  

-‐	  LINARS	  FLEAC	  :	  YRSAN	  Mohamadi	  -‐	  

-‐	  CS	  LEROY	  Angoulême	  :	  ACOCHIOU	  Nadir	  –	  TAIBI	  Marwane	  –	  PARIZEL	  Aymeric	  –	  
HAMZAAGHAI	  Daniel	  –	  LASSALMONIE	  Enzo	  –	  	  

-‐	  La	  COURONNE	  :	  KANY	  Matéo	  –	  DORIO	  Alan	  –	  BASSET	  Lucas	  –	  	  

-‐	  ACFC	  :	  CAMARA	  Amadou	  -‐	  ALLEMANDIOU	  Teddy	  -‐	  GERDIL	  Nathan	  –	  ROY	  Bradley	  –	  
BENCHEIKH	  Walid	  –	  BOUAZZA	  Adel	  –	  DESBARRES	  Ptolémée	  –	  DEPENOUX	  Léandre	  –	  
RODRIGUES	  Gil	  –	  PETIT	  Nathan	  –	  

Soit	  43	  JOUEURS	  de	  10	  CLUBS	  /	  LES	  JOUEURS	  SOULIGNES	  SONT	  LES	  GARDIENS	  DE	  BUT	  
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VENDREDI	  16	  FEVRIER	  2018	  DE	  14H00	  à	  17H00	  à	  SEGONZAC	  

Attention	  pratique	  sur	  terrain	  Synthétique	  

	  

-‐	  VERDILLE	  /	  BEAUVAIS	  :	  AUGE	  Tom	  –	  PAYANT	  Elie	  –	  FAURE	  Mathéo	  –	  TARDY	  Lucas	  –	  
CARVALHO	  Mathéo	  –	  FOUCHE	  Louis	  –	  

-‐	  VAL	  DE	  NOUERE	  :	  KOMORSKI	  Baptiste	  –	  SCORCIONNE	  Noa	  –	  ARNAUD	  Loic	  –	  

-‐	  STADE	  RUFFECOIS	  :	  NOURY	  Ian	  –	  POT	  Maxence	  –	  MERCIER	  Maêl	  –	  JARJAUAIL	  Mathias	  –	  	  

-‐	  	  SEGONZAC	  :	  GABORIEAU	  Tom	  –	  BEGUIER	  Raphael	  –	  DUPIC	  Maxime	  –	  DELVALLEZ	  
Matteo	  

-‐	  ROUILLAC	  :	  LAMBERT	  LASCAUX	  Ulrich	  –	  NEVEUX	  Maxence	  -‐	  

-‐	  JARNAC	  :	  IRIGOYON	  Anton	  –	  DEMONTIER	  Enzo	  –	  VINCENT	  Hugo	  –	  FOUGERE	  Held	  
Maxime	  –	  BUREAU	  Alexis	  –	  	  

-‐	  INTER	  PAYS	  D’AIGRE	  :	  GILLER	  Rémi	  –	  OUKAMBA	  Warren	  –	  	  

-‐	  UA	  COGNAC	  Foot	  :	  IBRAHIM	  Naji	  –	  FRANC	  Manoah	  –	  DIEDHIOU	  Famara	  –	  MARTINIERE	  
Nathan	  –	  DESVARD	  Romain	  –	  ARCADE	  Lukas	  –	  CHOLEZ	  Liam	  –	  GUIONNET	  Baptiste	  –	  
BOUZAGHANNANT	  Achraf	  –	  DESMARET	  Ugo	  –	  REINARD	  Kenzo	  -‐	  

-‐	  US	  CHATEAUNEUF	  :	  BOISSON	  Enzo	  –	  FORESTIER	  Enzo	  –	  PERROTIN	  Kylian	  –	  RAFIN	  
Valentino	  

	  

Soit	  41	  JOUEURS	  de	  9	  CLUBS	  /	  LES	  JOUEURS	  SOULIGNES	  SONT	  LES	  GARDIENS	  DE	  BUT	  
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VENDREDI	  23	  FEVRIER	  2018	  DE	  14H00	  à	  17H00	  	  STADE	  de	  RIVIERES	  

-‐	  CS	  Saint	  ANGEAU	  :	  BARBEYROL	  Mathéo	  –	  LACROIX	  Dorian	  -‐	  

-‐	  OFC	  RUELLE	  :	  LOUAFI	  Sabri	  -‐	  BEAUSSANT	  Enzo	  –	  LARIBI	  Ilyes	  –	  LOIZEAU	  Hugo	  –	  
BLAZQUEZ	  Matéo	  –	  GONCALVES	  Hugo	  –	  DUBOIS	  Nathan	  –	  GUILLEN	  Nathan	  –	  

-‐	  La	  ROCHE	  RIVIERES	  FC	  Tardoise	  :	  LILAUD	  Hugo	  –	  PEREIRA	  Thomas	  –	  LEVEQUE	  Simon	  -‐	  

-‐	  MONTBRON	  /	  JAVERLAC	  :	  BOULESTEIX	  Raphael	  –	  FIGIER	  Lucas	  –	  CHARRIERE	  Yanis	  	  

-‐	  Coqs	  Rouges	  MANSLOIS	  :	  RADOUX	  Romain	  

-‐	  GJ	  de	  la	  Coulée	  D’OC	  :	  PICAN	  Sacha	  –	  BOURON	  Melvin	  –	  PECAULT	  Dylan	  –	  MALBRAN	  
Gabin	  –	  

-‐	  GJ	  Avenir	  CHARENTE	  EST	  :	  BONNAUD	  VILLESANGES	  Mathias	  –	  MOREAU	  Lucas	  –	  
JALLADEAU	  Antoine	  –	  MARTINS	  Léo	  –	  BLAN	  Adrien	  

-‐	  Entente	  ETAGNAC	  /	  CHABANAIS	  /	  BRIGUEUIL	  :	  BOURDIER	  Romain	  –	  

-‐	  FC	  CONFOLENTAIS	  :	  CARIBEL	  Teddy	  –	  MOREAU	  Quentin	  –	  LAFOND	  Mathis	  -‐	  

-‐	  CHAMPNIERS	  ST	  YRIEIX	  :	  ROUCHE	  Evan	  –	  HAUTHIER	  Louis	  –	  DUMON	  Mathieu	  –	  
MAAMMAR	  Ilyes	  –	  DECLIDE	  Quentin	  –	  HAMIDI	  Farid	  –	  DEVIN	  Antoine	  –	  	  

Soit	  37	  JOUEURS	  de	  10	  CLUBS	  /	  LES	  JOUEURS	  SOULIGNES	  SONT	  LES	  GARDIENS	  DE	  BUT	  

IMPORTANT	  :	  Pour	  toute	  information	  et/ou	  modification	  :	  merci	  de	  contacter	  Anthony	  
BOURDON	  le	  CTS	  de	  la	  Charente	  par	  mail	  :	  abourdon@foot16.fff.fr	  

	  


