
 

 
 

 الثالثقسم البطولة  برنامج

 استدراكي

 60/11/0601:سبتال
 املندوب املدينة امللعب د-م الساعة الفريقان املتباريان

 شونب العوامرة القروي 1:ب 10:66 أطلس مرتيل/ وفاق العوامرة 

 خالدي الحسيمة ميرادور  0:ج 10:66 حسنية ترجيست/ شباب بني عبد هللا

 بوشهوي  الحسيمة ميمون العرص ي 0:ج 10:66 عياشبو اتحاد بني /  شباب ميرادور 

 الزكري  طنجة القرية الرياضية 1:ب 10:66 طنجة حسنية/ نادي الغندوري 

 بنعيس ى املضيق البلدي 1:و 10:66 الشمال القصري / اجاكس املضيق 

 60/11/0601:الاحد
 املندوب املدينة امللعب د-م الساعة الفريقان املتباريان

 العاتق طنجة 0الزياتن  1:د 10:10 هالل سيدي ادريس/ شباب طنجة 

 الرفاس ي طنجة 0الزياتن  1:ه 10:10 شباب أوالد حمايد/ نهضة بئر الشفا 

 كريم املودن العرائش البلدي 1:ج 13:36 ناملالليي. ج/ مدرسة العرائش 

 الهيشو الفنيدق حيضرة 1:و 10:66 نادي كرونا/ أمل راس لوطا 

 هموش طنجة القرية الرياضية 1:ج 16:66 وفاق طنجة/ شباب السعادة 

 نادر طنجة القرية الرياضية 1:أ 10:66 نهضة املضيق/ شباب ادرادب  

 لشهب طنجة القرية الرياضية 1:و 10:66 شباب مغوغة/ شباب السانية 

 الكسولي طنجة القرية الرياضية 1:د 10:66 النصرالرياض ي/ ا ف س طنجة 

 بومهدي امسا القروي 1:ج 10:66 النادي الطنجي/ شباب الازهر 

 ايت عمران امسا القروي 1:ه 10:66 اتحاد السالم/ مولودية تطوان 

 الكجكاجي أصيال البلدي 1:ج 10:66 أندلس طنجة/ املحيط ألاصلي 

 اوراغ املضيق البلدي 1:و 10:66 نهضة كورزيانة/ نادي مرتيل 

 عبد السميع  ع ايت قمرة القروي 0:ج 10:66 دهدوه اساكن/ امل ايت قمرة 

 يافت تطوان 3املاللين 1:ب 10:66 شاب أزال/ اتحاد الباريو 

 العمراني تطوان تمودة 1:ز 10:66 ج سوق الطلبة/ مغرب التطواني ب 

 احرموش اساكن القروي 1:د 10:66 رجاء العرائش/ تدغين اكتامة . ج

 :مالحظات

  جمهور تجرى املباراة بدون.                                                                                                                                   

 ذا ورقة التحكيم على الفريق
ّ
                                                                        .املضيف توفير ألامن بامللعب وك

 واجب التنقل+  على الفريق املضيف أداء واجب التحكيم كامال. 

 واقي الساق إجباري لجميع الالعبين . 

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

  يتعين على جميع املناديب إرسال نتيجة املباراة عبر رسالة نصيةSMS  فور نهاية  6030666100او  6030666160إلى الرقم التالي

 .ساعة بعد نهاية املباراة 10خالل  rapportligue@gmail.com:التالياملباراة التقرير السريع إلى العنوان الالكتروني 

 الكاتب العام                                                                                                                                                                     

 رضوان النادي                                                                                                                                                                      
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