
 
 

 

 
بزهامج بطولت الفئاث الصغزى  

 اضخدراكي

 14/11/2021:الاحد
ان  لان املخباٍر املىدوب املدًىت امللعب الطاعت الفئت  الفٍز

بىوار  طىجت املزص  16:00 غبانوفاق طىجت / اجحاد طىجت 

بىعبد الغفور طىجت املزص  12:00 فخُان ابً بطوطت . ج/ املد ألاسرق 

مىير  طىجت  الهزارع 12:00فخُان  هالل طىجت / أمل طىجت 

 15/11/2021:الاثىين
ان  لان املخباٍر املىدوب  املدًىت امللعب الطاعت الفئت  الفٍز

الغماري  طىجت طىجت البالُت  10:00الػبان غباب مغوغت / اجلخُك طىجت 

اض ي / طلبت طىجت   جليالمطىجت طىجت البالُت  12:00الػبان املىار الٍز

الزوض ي  طىجت بً خلدون  14:00الػبان أجاكظ طىجت / علم طىجت 

سكود طىجت طىجت البالُت  16:00الػبان ضبورجِىغ طىجت / أهدلظ طىجت 

بىوار طىجت املزص  16:00الػبان هادي الغىدوري / جوهزة مطىاهت 

سبير طىجت طىجت البالُت  14:00الػبان غباب بً دًبان / غباب طىجت 

جُاللي  طىجت املزص  10:00الػبان هادي كزوها / غباب العوامت 

ً  / ع ضُدي ادَرظ  ٍو الػمس ي طىجت املزص  12:00الػبان امل بدٍر

ج  أهجت  طىجت املزص  14:00الػبان غباب املدًىت / ضبورجِىغ أٍر

اجً  14:00فخُان اجحاد طىجت / غباب الطاهُت  ضعد محطً  طىجت  2الٍش

 16/11/2021:الثالثاء 

ان  لان املخباٍر املىدوب  املدًىت امللعب  الطاعت  الفٍز

سكود طىجت طىجت البالُت  12:00فخُان علم طىجت / طلبت طىجت 

 املخليطىجت طىجت البالُت  14:00فخُان فخح طىجت / جوهزة مطىاهت

اضُت  13:00فخُان رجاء بني مكادة / غباب املدًىت  ت الٍز الشكاللي طىجت اللٍز

اض ي  الُعلوبي  طىجتاملزص  12:00فخُان اجحاد بير الػفا / املىار الٍز

 الػمس ي طىجتاملزص  14:00غبان نهضت بئر الػُفا / اجحاد العوامت 

لُلى الُوضفي  طىجتاملزص  16:00فخُان غباب العوامت / وداد طىجت 

ًاضين الخمطماوي  طىجتابً خلدون  10:00فخُان غباب درادب / أجاكظ طىجت 

الغماري  طىجتطىجت البالُت  10:00فخُان هالل طىجت / أجلخُك طىجت 

الشبير  طىجتطىجت البالُت  16:00غبان كوكب طىجت / اجحاد طىجت البالُت

 :مالحظاث

  ججزى املباراة بدون جمهور. 

 ًمكً أن ٌعزف هذا البرهامج حغُيرا طارئا هظزا إلكزاهاث البرمجت ببعض املالعب. 

 م الشائز إحضار بذلخين مخخلفتي ألالوان  .على الفٍز

 لين وهي ف مىاصفت بين الفٍز  : كاألحيجؤدى املصاٍر

  ف الخحكُم  -  درهم 70=40+30: الخىلل+ واجب املىدوب  - 240 = 120 + 120: الخىلل+ مصاٍر

 م املطخلبل إحضار وركت الخحكُم لين إحضار كزجين صالحخِىللعب. على الفٍز  .على الفٍز

  ضِخم اعخماد رخصت املوضم املىصزم أو بطاكت الىادي باليطبت لفئت الصغار و رخصت املوضم الحالي او بطاكت الخعٍزف الوطىُت باليطبت

 . لفئت غبان لدسجُل الالعبين بوركت الخحكُم

  ًخعين على جمُع املىادًب إرضال هدُجت املباراة عبر رضالت هصُتSMS فور نهاًت املباراة 0632000172 أو 0632000196 إلى الزكم الخالي 

ع إلى العىوان الالكترووي الخالي ز الطَز  ضاعت بعد نهاًت املباراة 12 خالل rapportligue@gmail.com:الخلٍز
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