
     

 

 الصغار بطولة فئة -ة تطوانقملح

 3الدورة 

ملندوب  ا   املدينة امللعب املجموعة والدورة  الساعة  الفريقان املتباريان  اليوم والتاريخ  

 

 

 

 

 30/12/2021الخميس :

 

 سعيد ساكا   / تطوان   2ماملاللين رق 3أ/ 12:00 نادي مرتيل / املاط بي

   برحو    / تطوان 2املاللين رقم  3/ب 13:30 بل درسة / اتحاد مرتيل ب ج ج

 برحومة   تطوان  /  3املالليين رقم  3/ب 12:00 اتحاد الباريو / نهضة مرتيل 

 برحومة   ن  / تطوا  3املاللين رقم  3/ب 13:30 املغرب التطواني ب / سبورتينغ الشاون 

 برحو  تطوان  /  3املالليين رقم  3أ/ 15:00 ني عمران نهضة باملغرب التطواني ج / 

 بومهدي  وادالو   /البلدي  3/ب 13:00 النوادرأوملبيك واد الو / باير باب 

 مودن  الشاون   /دي البل 3أ/ 14:00 الشاون / املغرب التطواني أ اتحاد 

 

 31/12/2021 الجمعة:

 يافت  / تطوان  تمودة 3أ/ 10:30 اتفاق الباريو / اتحاد مرتيل أ 

 الهيشو   الفنيدق   / حيضرة 3ج/ 15:00 شباب الفنيدق / أمل الفنيدق 

 عيس ى  بن املضيق   /دي البل 3ج/ 10:00 شباب املضيق / نهضة املضيق  01/01/2022السبت :

 أمشاشتي   ق  املضي /دي البل 3ج/ 13:00 أجاكس املضيق / نادي الفنيدق

  راحة: نهضة الفنيدق                                           

 : مالحظات

 .الثالثةاني في املجموعات  ث مجموعة وأحسنفقط ويتأهل األول عن كل  ذهاباتجرى البطولة -1

 . امللعب وعلى الفريق الزائر احضار بدلتين مختلفتي األلوان وتيهئ كرات صالحة   ةوثالثورقة التحكيم حضار إ على الفريق املستقبل -2

 . ذلك صدار بالغ يمنع اتى حوالصغار او بطاقة النادي بالنسبة لفئة الفتيان الوطنية  ةأو البطاقتجرى املقابلة بالرخص الرسمية للعصبة   -3

 . مع عدم تأدية املصاريف عند خروجها خارج املدينةأمسا -  لو ي واد–الشاون  – يتم تأدية املصاريف كاملة من طرف الفرق املستقبلة باملدن التالية -4

 بما فيها امللعب قبل انطالق املباراة والفريق املمتنع ينهزم مباشرة.  مناصفة فيما بينهماملباراة أدية مصاريف بني عمران ت-مرتيل -على فرق مدينة تطوان -5

 املدينة  نفس الفرق التي تتواجد ب مناصفة مع و دق تأدية املصاريف كاملة عند استقبالها لفرق خارج املدينةيعلى فرق املضيق والفن-6

 أجلت مباراة نادي الفنيدق / نهضة الفنيدق لوقت الحق .  -7


