
 

 

 

 

 

 

       الدور األول      2021/2020الرياض ي للموسم  إقصائيات كأس العرش برنامج 

                           

 26/12/2020:السبت

 املندوب املدينة امللعب الساعة  الفريقان املتباريان 

 الزاوي  طنجة  القرية الرياضية 14:00 رجاء موح باكو / شباب املدينة 

 الحباري  وزان  البلدي 14:00 ا ف س العرائش اوملبيك وزان / 

 محمد الفواس ي  تطوان  تمودة 15:00 ماط بي / اتحاد أطلس مرتيل 

 العنبوري  طنجة  القرية الرياضية 16:00 مغرب طنجة / نجاح طنجة 

 27/12/2020:األحد

 املندوب املدينة امللعب الساعة  الفريقان املتباريان 

 االشهب  طنجة  القرية الرياضية 9:45 الرياض ي اتحاد السالم / الوفاء 

 الزهري  طنجة  القرية الرياضية 11:45 كوكب طنجة / اتلتيك مشالوة 

 الفقيهي  طنجة  2الزياتن  13:30 شباب طنجة / هالل طنجة 

 الكسولي  طنجة  القرية الرياضية 13:45 شباب السانية / نادي الغندوري  

 العمراني  تطوان  تمودة 14:00 شباب ازال / نهضة باب برد 

 روداني  طنجة  املرس  14:00 / نادي كرونا  يالنادي الطنج

 نصرالدين امسا  القروي 15:00 اوملبيك واد الو / تمودة تطوان 

 بومعزة اصيال  البلدي  15:00 شباب الدغاليين / السالم القصري 

 حليمة  طنجة  2الزياتن  15:30 اتلتيك طنجة / نهضة بئر الشيفا 

 الجاللي  طنجة  القرية الرياضية 15:45 اهلي العوامة / رابطة طنجة 

 هموش  طنجة  املرس 16:00 شباب السعادة / ج ابن بطوطة 

 : مالحظات 
 تجرى املباراة بدون جمهور   ✓

فور نهاية املباراة التقرير السريع إلى العنوان  0632000172او   0632000196إلى الرقم التالي   SMSيتعين على جميع املناديب إرسال نتيجة املباراة عبر رسالة نصية  ✓

 ساعة بعد نهاية املباراة. 12خالل   rapportligue@gmail.com التالي:االلكتروني  

 في حالة انتهاء الوقت القانوني للمباراة بالتعادل سيتم اللجوء مباشرة إلى ضربات الترجيح.  ✓

ذا ورقة التحكيم.  ✓
ّ
 النادي املضيف هو املسؤول عن توفير األمن بامللعب وك

 لى الفريقين املتباريين توفير كرتين على األقل صالحتين للعب طيلة املباراة. ع ✓

 وقبل انطالق املسابقة.  2020/2021يمكن إشراك املمارسين ببطاقاتهم الوطنية، على أن يقوم النادي بإرسال ملفاتهم إلى العصبة قصد التأهيل خالل املوسم الرياض ي   ✓

 ينة تؤدى املصاريف التنظيمية مناصفة بين الفريقين.بالنسبة للفرق التي تنتمي لنفس املد ✓

 (.فقط  )ذهاباالكيلومترية  املسافة x  23 xدرهم   0.40مصاريف تنقل الفريق الزائر من خارج املدينة تحتسب كما يلي:   ✓
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