
 الفرق املشاركة

36 

  البالية طنجة اتحاد - طنجة وداد شباب – مرتيل نهضة  - -(أ)طنجة أجاكس -- (أ)التطواني املغرب-(أ) طنجة اتحاد
 -باكو موح رجاء –السانية شباب– طنجة علم - مسنانة جوهرة  -  طنجة طلبة - اصيال شباب  -بنديبان شباب-

   - طنجة وفاق - طنجة أمل - درادب شباب - (ب)مرتيل أطلس - العرائش مدرسة -  (أ)طنجة نهضة- (أ)مرتيل اطلس
 –القصري  ســالاندل – الفنيدق شباب –  درسة جبل  جمعية - الرياض ي النصر – طنجة أطلس – العوامة أهلي

  -  (ب)  طنجة اتحاد   – الشفاء بئر نهضة -  الفنيدق نجم – بطوطة ابن.ج – العوامة شباب - القصري  أوملبيك
 . (ب) طنجة نهضة  -  (ب) طنجة أجاكس -  (ب) التطواني املغرب - مرتيل نادي

نظـــــــــــــــــــــــــــــــام 

 الــــــــبــــــــطولــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

   وإلاياب الذهاب بنظام بينها فيما تتبارى  جهوية مجموعات اربع الى 36 الفرق  تقسم : الاول  الدور 

  مجموعة كل عن الرابع الصف الى الاول  الصف من املحتلة الفرق  الثاني الدور  الى تتأهل

   وإلاياب الذهاب بنظام بينها فيما تتبارى  جهوية مجموعات اربع إلى 16 الفرق  توزع : الثاني الدور 

 التالي البرنامج حسب سيجرى  الذي النهاية ربع دور  الى مجموعة كل عن والثاني الاول  الصف املحتلة الفرق  تتأهل

    (أ)مجموعة املحتل للصف الاول  #  (ب)مجموعة املحتل للصف الثاني :  01رقم  املبارة
    (ب)مجموعة املحتل للصف الاول  #  (أ)مجموعة املحتل للصف الثاني : 02رقم  املبارة
   (ج)مجموعة املحتل للصف الاول  #  (د)مجموعة املحتل للصف الثاني : 03رقم  املبارة
 (د)مجموعة املحتل للصف الاول  #  (ج)مجموعة املحتل للصف الثاني : 04رقم  املبارة

 دور نصف النهاية
 03رقم  املبارةالفائز في   01vsرقم  املبارةالفائز في 

 04رقم  املبارةالفائز في   vs 02رقم  املبارةالفائز في 
 بنظام الذهاب وإلاياب التهايةتجرى مباريات ربع ونصف 

 الالعبين 
 ، ادنى كحد العبين 9 و اقص ى كحد التحكيم ورقة في العب 14 تسجيل) : 2010/2009 مواليد البراعم فئة

 (2010 مواليد من والباقي التحكيم ورقة في 2009  مواليد من العبين 10 بتسجيل فقط ويسمح 

 35الاحد الاقص ى  – 20الحد الادنى :  معدل املباريات لكل فريق (دقيقة  230X)   دقيقة60:    مــــــدة املـــباراة

ــــر 36:  املرافقالطاقم  سنة12و 11بين العب  900ازيد :  عدد الالعبين املستفيديـــن  ممرض 36  +داري إ 36 + مؤطــ

 (د)دبلوم  -( ج)دبلوم  رخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص املؤطريـــــــــــــــــــــــــن

الفرق تنتمي للمدن وألاقاليم 
 والعماالت واملقاطعات التالية

   – اصيال - الفنيدق -مرتيل - تطوان - طنجة مكادة بني - السواني طنجة –  مغوغة طنجة -املدينة طنجة
   – الكبير القصر   - العرائش

 املالعب
  –الفنيدق  حيضرة - امسا– 02مالليين –البالية طنجة –املرس –خلدون  ابن–الزياتن– الرياضية القرية

   السانية -أصيال البلدي – العرائش البلدي –الكبير القصر  البلدي– لو واد

 الاجمالية الحصيلة لتكون  ووطنيا جهويا تنظم التي الدوريات في واملشاركة العصبة كاس منافسات في الفرق  تتباري  البطولة مع موازاة
 مباراة 45 تفوق  املوسم نهاية فريق كل يجريها التي للمباريات
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36 

  البالية طنجة اتحاد - طنجة وداد شباب – مرتيل نهضة  - -(أ)طنجة أجاكس -- (أ)التطواني املغرب-(أ) طنجة اتحاد
 -باكو موح رجاء –السانية شباب– طنجة علم - مسنانة جوهرة  -  طنجة طلبة - اصيال شباب  -بنديبان شباب-

   - طنجة وفاق - طنجة أمل - درادب شباب - (ب)مرتيل أطلس - العرائش مدرسة -  (أ)طنجة نهضة- (أ)مرتيل اطلس
 –القصري  ســالاندل – الفنيدق شباب –  درسة جبل  جمعية - الرياض ي النصر – طنجة أطلس – العوامة أهلي

  -  (ب)  طنجة اتحاد   – الشفاء بئر نهضة -  الفنيدق نجم – بطوطة ابن.ج – العوامة شباب - القصري  أوملبيك

 . (ب) طنجة نهضة  -  (ب) طنجة أجاكس -  (ب) التطواني املغرب - مرتيل نادي

نظـــــــــــــــــــــــــــــــام 

 الــــــــبــــــــطولــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  وإلاياب الذهاب بنظام بينها فيما تتبارى  جهوية مجموعات اربع الى 35 الفرق  تقسم : الاول  الدور 

  مجموعة كل عن الرابع الصف الى الاول  الصف من املحتلة الفرق  الثاني الدور  الى تتأهل

  وإلاياب الذهاب بنظام بينها فيما تتبارى  جهوية مجموعات اربع إلى 16 الفرق  توزع : الثاني الدور 

 التالي البرنامج حسب سيجرى  الذي النهاية ربع دور  الى مجموعة كل عن والثاني الاول  الصف املحتلة الفرق  تتأهل

    (أ)مجموعة املحتل للصف الاول  #  (ج)مجموعة املحتل للصف الثاني :  01رقم  املبارة
    (ج)مجموعة املحتل للصف الاول  #  (أ)مجموعة املحتل للصف الثاني : 02رقم  املبارة
    (ب)مجموعة املحتل للصف الاول  #  (د)مجموعة املحتل للصف الثاني : 03رقم  املبارة
 (د)مجموعة املحتل للصف الاول  #  (ب)مجموعة املحتل للصف الثاني : 04رقم  املبارة

 دور نصف النهاية

 03رقم  املبارةالفائز في   01vsرقم  املبارةالفائز في 

 04رقم  املبارةالفائز في   vs 02رقم  املبارةالفائز في 
 بنظام الذهاب وإلاياب التهايةتجرى مباريات ربع ونصف 

 الالعبين 
 ويسمح ادنى كحد العبين 9 و اقص ى كحد التكيم ورقة في العب 14 تسجيل) : 2012/2011 مواليد الكتاكيت فئة

 (2013 مواليد سنوات 9 من اقل العبين 3  فقط تصنيفب

 35الاحد الاقص ى  – 20الحد الادنى :  معدل املباريات لكل فريق (دقيقة  225X)   دقيقة50:    مــــــدة املـــباراة

ــــر 36:  املرافقالطاقم  سنوات 10و  09بين العب  900ازيد :  عدد الالعبين املستفيديـــن  ممرض 36  +داري إ 36 + مؤطــ

 (د)دبلوم  -( ج)دبلوم  رخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص املؤطريـــــــــــــــــــــــــن

الفرق تنتمي للمدن وألاقاليم 
 والعماالت واملقاطعات التالية

   – اصيال - الفنيدق -مرتيل - تطوان - طنجة مكادة بني - السواني طنجة –  مغوغة طنجة -املدينة طنجة
   – الكبير القصر   - العرائش

 املالعب
  –الفنيدق  حيضرة - امسا– 02مالليين –البالية طنجة –املرس –خلدون  ابن–الزياتن– الرياضية القرية

   السانية -أصيال البلدي – العرائش البلدي –الكبير القصر  البلدي– لو واد

 الاجمالية الحصيلة لتكون  ووطنيا جهويا تنظم التي الدوريات في واملشاركة العصبة كاس منافسات في الفرق  تتباري  البطولة مع موازاة
 مباراة 45 تفوق  املوسم نهاية فريق كل يجريها التي للمباريات


