
 

 

 

 

 الصغرى تبطولة الفئا  برنامج 

 الصغار-الفتيان فئة 

 محور طنجة
 2021مارس16:الثالثاء

 المندوب المدينة الملعب الفئة د -م الساعة الفريقان المتباريان 

 الشمسي  طنجة المرس الصغار  2-ا 13:00 رجاء طنجة البالية / المنار الرياضي

 الشمسي  طنجة المرس الصغار  2-ا 14:30 شباب بنديبان / أطلس الحرارين 

 الجياللي  طنجة المرس الصغار  2-ا 16:00 العوامة / ج ابن بطوطة شباب 

 الجياللي  طنجة المرس الصغار  2-ج 17:30 جوهرة مسنانة / شباب السانية 

 الرفاسي  طنجة القرية الرياضية الصغار  2-ا 10:00 وداد طنجة / رابطة طنجة 

 الرفاسي  طنجة القرية الرياضية الصغار  2-ج 11:30 طنجة  أطلس/انهضة طنجة 

 القريشي  طنجة القرية الرياضية الصغار  2-ا 13:00 وفاق طنجة/الدفاع الرياضي 

 القريشي  طنجة القرية الرياضية الصغار  2-ب 14:30 اولمبيك طنجة / نهضة بئر الشيفا

 قبة طنجة السانية الصغار  2-ب 13:30 نهضة طنجة ب/ المد االزرق

 زكود  طنجة طنجة البالية الصغار  2-ج 13:00 نجوم الصداقة / اتحاد طنجة البالية

 زكود  طنجة طنجة البالية الصغار  2-ب 14:30 شباب المدينة / اكاديمية القرب

 الزبير  طنجة طنجة البالية الصغار  2-ج 16:00 فتح طنجة / شباب درادب

 2021مارس17األربعاء:

 المندوب المدينة الملعب الفئة د -م الساعة الفريقان المتباريان 

 زكود  طنجة طنجة البالية فتيان  3-ج 10:00 اتلتيك طنجة/ فتح طنجة 

 زكود  طنجة طنجة البالية فتيان  3-ج 12:00 اتحاد طنجة البالية / نجاح طنجة 

 قبة طنجة السانية فتيان  3-ج 10:00 نجوم الصداقة /رابطة طنجة 

 قبة طنجة السانية فتيان  3-ب 12:00 امل طنجة / نهضة بئر الشيفا 

 الشمسي  طنجة المرس فتيان  3-ب 10:00 اكاديمية القرب /اولمبيك طنجة 

 الشمسي  طنجة المرس فتيان  1-ا 12:00 هالل سيدي دريس / شباب درادب

 الجياللي  طنجة المرس فتيان  3-ب 14:00 اتحاد طنجة / كوكب طنجة 

 الجياللي  طنجة المرس فتيان  3-ب 16:00 طلبة طنجة / شباب المدينة 

 نية طنجة ابن خلدون  فتيان  3-ج 10:00 طنجة / رجاء بني مكادة نهضة 

 نية طنجة ابن خلدون  فتيان  3-ج 12:00 اجاكس طنجة / رجاء طنجة البالية

 بنصالح  طنجة القرية الرياضية فتيان  3-ب 15:30 رجاء البوغاز / المد االزرق 

 

 : مالحظات

 . تجرى املباراة بدون جمهور  ✓

 يرا طارئا نظرا إلكراهات البرمجة ببعض المالعب.ي يمكن أن يعرف هذا البرنامج تغ ✓

 على الفريق الزائر إحضار بذلتين مختلفتي األلوان.  - ✓

  كاالتي:  وهيتؤدى المصاريف مناصفة بين الفريقين  - ✓

  -درهم  70=40+30: + التنقلالمندوب   بواج - 240=  120+  120 التنقل:مصاريف التحكيم +  - ✓

 للعب.   كرتين صالحتينالفريقين إحضار  ىالتحكيم. علعلى الفريق المستقبل إحضار ورقة  - ✓

فور  0632000172أو  0632000196إلى الرقم التالي  SMSيتعين على جميع المناديب إرسال نتيجة المباراة عبر رسالة نصية  ✓

 ساعة بعد نهاية المباراة. 12خالل   rapportligue@gmail.comالتالي:نهاية المباراة التقرير السريع إلى العنوان االلكتروني 
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