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CONVOCATION	  OFFICIELLE	  
JEUDI	  15	  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	  :	  NOIRAUD	  Sasha	  –	  FAVRE	  Maxime	  –	  CARTER	  Basile	  –	  MARCADIER	  
Léo	  –	  

-‐	  VALECHEL	  /	  BOUEX	  :	  ROY	  Romain	  –	  REDON	  Baptiste	  –	  DURAND	  Antoine	  –	  	  

-‐	  Saint	  YRIEIX	  /	  CHAMPNIERS	  :	  BENOIT	  Simon	  –	  BOURASSIN	  Teddy	  –	  CAILLAUD	  Jules	  –	  DASTUGUE	  
Hugo	  –	  DECLUNDER	  Gauthier	  –	  DEVAUX-‐BERNARDEAUX	  Tanguy	  –	  INISAN	  Julien	  –	  JLASSI	  Salah	  –	  
MILBLED	  Lucas	  –	  PALLARD	  Mael	  –	  PEYRAT	  Kévin	  –	  VALANTIN	  Solal	  	  

-‐	  AS	  SOYAUX	  :	  GUEDIR	  Marwane	  –	  DJIKINE	  Isoumala	  –	  	  

-‐	  OFC	  RUELLE	  :	  DIAS	  Gianni	  –	  KERJEAN	  François	  –	  MITRAC	  Mathis	  –	  BELLET	  Raphael	  –	  PEYNET	  
Antoine	  –	  MARCHAND	  Hugo	  –	  GEOFFREY	  Gaetan	  –	  

-‐	  AS	  PUYMOYEN	  :	  FORT	  Florian	  –	  GENIAUX	  Mathéo	  –	  GASCOU	  Louis	  	  

-‐	  MOUTHIERS	  /	  BLANZAC	  /	  CLAIX	  /	  ROULLET	  :	  FAVRE	  Alexi	  –	  TERRADE	  Hugo	  –	  ORGAZ	  Engel	  –	  
LOIZILLON	  Thomas	  –	  PLA	  Mathis	  –	  TRANCHET	  Simon	  –	  	  

-‐	  MONTBRON	  /	  JAVERLAC	  :	  GAUDIN	  Enzo	  –	  GUILLIET	  Antoine	  –	  PAUL	  Bryan	  –	  FRANCO	  Noa-‐	  
GAUTHIER	  Maeliz	  –	  LOUIS	  Dimitri	  –	  

-‐	  GJ	  Avenir	  CHARENTE	  EST	  :	  MAGRET	  Clément	  –	  PELLADEAU	  Erwann	  

-‐	  CS	  LEROY	  Angoulême	  :	  SOYATI	  Thomas	  Imrel	  –	  SAUVAGE	  Bryan	  –	  

-‐	  FC	  CONFOLENTAIS	  :	  LEFEVRE	  LECHARTIER	  Samuel	  –	  RAMAGE	  Shai	  –	  PERISSAT	  Maxime	  –	  
GENTILHOMME	  Paul	  -‐	  

-‐	  ACFC	  :	  PERRIERE	  Lucas	  –	  OULDAMANOU	  Abdelkedader	  –	  MASSONNIERE	  Johan	  –	  DAHMANI	  
Abdallah	  –	  ECKENG	  Azaan	  –	  LEPARC	  Valentin	  –	  KABLOUTI	  Youness	  –	  RODRIGUES	  Louis	  –	  MADI	  Joel	  
–	  KABLOUTI	  Yassine	  –	  

Soit	  56	  JOUEURS	  de	  12	  CLUBS	  /	  LES	  JOUEURS	  SOULIGNES	  SONT	  LES	  GARDIENS	  DE	  BUT	  
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JEUDI	  22	  FEVRIER	  2018	  DE	  14H00	  à	  17H00	  à	  CHATEAUBERNARD	  

Attention	  pratique	  sur	  terrain	  Synthétique	  

-‐	  VERDILLE	  /	  BEAUVAIS	  :	  GUIDICCI	  Enzo	  	  

-‐	  VAL	  DE	  NOUERE	  :	  PERRAUDIN	  Idriss	  –	  MABBOUX	  Alexandre	  –	  BOURABIER	  Axel	  –	  
BERTRAND	  Tom	  –	  

-‐	  SUD	  CHARENTE	  :	  LUCAS	  Mathias	  –	  MUHVIC	  Alexandre	  –	  POTTIER	  Wesley	  –	  BRIAUD	  
Nathan	  –	  PRIOUZEAY	  Florian	  –	  TURKAN	  Kylian	  -‐	  

-‐	  STADE	  RUFFECOIS	  :	  LEVEAU	  Tom	  –	  JOLLY	  Tom	  –	  PERREY	  Baptiste	  –	  TERRIER	  Romain	  –	  
FUSSILLER	  Mathis	  -‐	  	  	  	  

-‐	  ROUILLAC	  :	  GUIDICI	  Enzo	  –	  FORGE	  Quentin	  –	  CARETTE	  Christopher	  –	  THOMAS	  Quentin	  -‐	  

-‐	  La	  COURONNE	  /	  NERSAC	  :	  BENARDEAU	  Tom	  –	  LECLAIR	  Antonin	  –	  KANY	  Alexy	  –	  Ostins	  
Mathis	  –	  LA	  ROCHE	  Théau	  –	  TIEMBLO	  Diego	  -‐	  

-‐	  JS	  Grande	  CHAMPAGNE	  :	  PLUCHON	  Jérémy	  –	  BARBION	  Mathieu	  -‐	  

-‐	  JARNAC	  :	  GABORIT	  Thibault	  –	  REIGNIER	  Corentin	  –	  CHARBONNIER	  Clément	  –	  MICHAUD	  
Mathéo	  -‐	  

-‐	  INTER	  PAYS	  d’AIGRE	  :	  BOUSIQUE	  Gaetan	  –	  ROCAMORA	  Esteban	  –	  

-‐	  CS	  Saint	  ANGEAU	  :	  MATHIEU	  Dylan	  –	  GOURDON	  Hugo	  –	  ZAYERH	  Maxime	  –	  RENAULT	  Enzo	  	  

-‐	  Coqs	  Rouges	  MANSLOIS	  :	  ALLERON	  Christopher	  -‐	  

-‐	  UA	  COGNAC	  Foot	  :	  HUMEAU	  Louis	  –	  ARRHAMANE	  Khémis	  –	  BOURDIN	  Kilian	  –	  
DEVAUTOUR	  Dorian	  –	  LASFAR	  Sofien	  –	  GARDRAT	  Paul	  –	  TOUZAIN	  Clément	  –	  WENTERSTEIN	  
Dawson	  –	  CHAGNAUD	  Dylan	  –	  KOSMALSKY	  Mathéo	  –	  

-‐	  CHATEAUBERNARD	  :	  DEHEC	  Arsène	  –	  SUPERVIA	  Eliott	  –	  LEPETIT	  Clément	  –	  	  

Soit	  52	  JOUEURS	  de	  13	  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	  


