
 

 

 

 

 الصغار - الفتيان  -الشبان-فئة  بطولة  برنامج 

 محور طنجة

 2021ابريل 16: الجمعة
 المندوب  المدينة  الملعب  د-م الفئة  الساعة  الفريقان المتباريان 

 البراق طنجة  الهرارش  4ب  الفتيان 15:30 شباب المدينة / رجاء البوغاز 

 2021ابريل 17: السبت
 المندوب  المدينة  الملعب  د-م الفئة  الساعة  المتباريان الفريقان 

 الروداني  طنجة  القرية الرياضية  6ا  الشبان  14:00 اطلس الحرارين / ج ابن بطوطة 

 بنوار طنجة  2الزياتن  4ب  الصغار  15:00 اولمبيك طنجة / طلبة طنجة  

 بنوار طنجة  2الزياتن  6د  الشبان  16:30 هرة مسنانة / حسنية طنجة جو

 الجياللي  طنجة  المرس  4ا  الصغار  15:00 طنجة   وداد  /شباب العوامة 

 شي الشم  طنجة  المرس  6د  الشبان  16:30 شباب السانية / اتحاد بئر الشيفا 

 البراق طنجة  الهرارش  4ب  الصغار  15:00 اكاديمية القرب امل طنجة / 

 البراق طنجة  الهرارش  6ب  الشبان  16:30 مغرب طنجة / امل طنجة  

 2021ابريل 18: االحد
 المندوب  المدينة  الملعب  د-م الفئة  الساعة  الفريقان المتباريان 

 بنصالح  طنجة  القرية الرياضية  6د  الشبان  14:00 رجاء بني مكادة / النادي الطنجي 

 انجة  طنجة  2الزياتن  4ب  الصغار  15:00 اتحاد طنجة   / األزرقد الم 

 انجة  طنجة  2الزياتن  6ج  الشبان  16:30 / كوكب طنجة   فتح طنجة

 شي الشم  طنجة  المرس  4ا  الصغار  15:00 باب بنديبان / الدفاع الرياضي ش 

 الجياللي  طنجة  المرس  6ج  الشبان  16:30 الل سيدي ادريس / نادي الغندوري ه

 البراق طنجة  الهرارش  4ا  الصغار  15:00 ة  ج ابن بطوطرجاء طنجة البالية / 

 البراق طنجة  الهرارش  5ا  الشبان  16:30 وفاق طنجة / شباب العوامة  
 

 : مالحظات

 . تجرى المباراة بدون جمهور ✓
 يتعين على جميع الفرق اإلدالء بالرخص بالنسبة لالعبين و المرافقين.  ✓

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

 على الفريق الزائر إحضار بذلتين مختلفتي األلوان.  - ✓

  وهيكاالتي: تؤدى المصاريف مناصفة بين الفريقين  - ✓

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

 للعب. كرتين صالحتين الفريقين إحضار  ىالتحكيم. علعلى الفريق المستقبل إحضار ورقة  - ✓

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

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