
 

 

 

 
 

 الثالث القسمبطولة  برنامج
 2021 مارس06:السبت

 املندوب املدينة امللعب د-م الساعة  الفريقان املتباريان 

 بنعبد الغفور  طنجة 2الزياتن 4-د 15:00 مغرب طنجة / افس طنجة

 لحمر طنجة 2الزياتن 4-ب 17:00 املنار الرياض ي / اندلس طنجة

 الكجكاجي طنجة القرية الرياضية 5-ج 15:00 طلبة طنجة / شباب املدينة 

 الترجيستي طنجة القرية الرياضية 5-ه 17:00 نادي الغندوري / النادي الطنجي 

 املودن وزان البلدي 6-ن 14:00 نهضة وزان / رجاء العرائش 

 2021 مارس07:األحد

 وبملندا املدينة امللعب د-م الساعة  الفريقان املتباريان 

 زوكري  طنجة القرية الرياضية 5-ج 11:00 نجاح طنجة / أهلي العوامة

 بومعزة طنجة القرية الرياضية 3-ا 13:00 سيدي ادريس أطلس طنجة / هالل 

 مساعد طنجة القرية الرياضية 4-ب 15:00 شباب السانية / كوكب طنجة 

 العنبوري طنجة القرية الرياضية 4-ب 17:00 رهان السانية / اتلتيك طنجة 

 الروداني طنجة 2الزياتن 4-د 14:00 املد االزرق / حسنية طنجة

 الفقيهي  طنجة 2الزياتن 3-ا 16:00 نهضة كورزيانة / النصر الرياض ي

 الزهري  طنجة املرس 4-ب 15:00 شباب درادب / شباب السعادة

 غار طنجة املرس 4-د 17:00 شباب العوامة / فتح طنجة

 البقالي عبد املالك  امسا القروي  6-ز 16:30 شباب ازال / جمعية املالليين 

 ساكا محمد املضيق البلدي 6-ز 16:30 اجاكس املضيق / اتحاد الباريو  

 البديدي  تطوان  تمودة 6-ز 16:30 ماط بي / نجم الفنيدق 

 بغار  العرائش البلدي 6-ن 12:00 مدرسة العرائش / اوملبيك القصري 

 ولد علوشة  العوامرة القروي  6-ن 16:00 ج سوق الطلبة / الشمال القصري 

 2021 مارس08االثنين:

 املندوب املدينة امللعب د-م الساعة  الفريقان املتباريان 

 كديرو  طنجة القرية الرياضية 5-ه 17:00 شباب طنجة / وفاق طنجة

 2021 مارس09:الثالثاء

 املندوب املدينة امللعب د-م الساعة  الفريقان املتباريان 

 شبعة طنجة القرية الرياضية 5-ه 17:00 امل طنجة/  رجاء بني مكادة 

 : مالحظاتا

 .تجرى املباراة بدون جمهور  ✓

ذاو على األقل   عناصر امن3توفير يتعين على الفريق املحلي  ✓
ّ
 ورقة التحكيم. ك

 . من مجانية التحكيم برسم هذه الدورة و لن يستفيدو مغرب طنجة واجاكس املضيق   شباب ازال قي فر  ✓

 . يمكن أن يعرف هذا البرنامج تغيرا طارئا نظرا إلكراهات البرمجة ببعض املالعب ✓

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

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