
 

 للبرمجةو املسابقات ةاللجنةالجهوي

 الفئات الصغرى  بطولة برنامج 

 طنجة محور 

 10/20/2022الخميس 
 املندوب املدينة امللعب  الفئات د -م الساعة الفريقان املتباريان

 الزكاللي طنجة  املرس   الصغار  7-أ 11:00 الدفاع الرياض ي / رجاء طنجة  

 الزكاللي طنجة  املرس   الصغار  6-ب 12:30 اتحاد السالم / شباب علم طنجة  

 اسماعيل الحجوي  طنجة  املرس   الصغار  6-د 14:00 نهضة بئر الشفا / املد األزرق  

 كريم الزباح طنجة  املرس   الصغار  6-ج 15:30 ج.ابن بطوطة/ شباب العوامة  

 الزوبير طنجة  طنجة البالية   الصغار  6-ج 11:00 شباب املدينة / أمل طنجة  

 وهيب  طنجة  طنجة البالية   الصغار  6-ج 12:30 اتحاد طنجة البالية / اتحاد بئر الشفا  

 املتقي  طنجة   طنجة البالية   الشبان  4-ه 14:00 رجاء البوغاز / املنار الرياض ي  

 الغماري  طنجة  طنجة البالية   نالشبا 5د  16:00 فاق طنجة نادي الغندوري / و 

 11/02/2022الجمعة:

 املندوب املدينة امللعب  الفئات د -م الساعة الفريقان املتباريان

 الروض ي اسماعيل  طنجة   ابن خلدون   الصغار  6-ب 10:00 أجاكس طنجة ب / هالل سيدي ادريس  

 التمسماني  طنجة  القرية الرياضية   الشبان  4-ز 10:30 اتحاد العوامة / النجم الرياض ي الطنجي 

 التمسماني  طنجة  القرية الرياضية  الشبان 3و  15:30 ميناء مرينا  / اطلس طنجة 

 كريم الزباخ طنجة   املرس   الصغار  4-د 11:00 املنار الرياض ي / نجوم الصداقة  

 املتقي  طنجة   طنجة البالية   الصغار  5-د 11:00 وفاق طنجة / جوهرة مسنانة 

 وهيب  طنجة   طنجة البالية   الشبان 5د  16:00 اتلتيك طنجة / اندلس طنجة 

 12/02/2022السبت:
 املندوب املدينة امللعب  الفئات  د -م الساعة الفريقان املتباريان

 ي أسماء بدر  طنجة   ابن خلدون   الصغار  5ا  12:00 أجاكس طنجة أ / شباب بنديبان 

 : مالحظات 
 تجرى املباراة بدون جمهور. ✓

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

 على الفريق الزائر إحضار بذلتين مختلفتي األلوان.  ✓

  : كاآلتي مناصفة بين الفريقين وهيتؤدى املصاريف  ✓

 .درهم 70=40+ 30املندوب + التنقل: واجب  - 240=  120+  120مصاريف التحكيم + التنقل:  ✓

 على الفريق املستقبل إحضار ورقة التحكيم. على الفريقين إحضار كرتين صالحتينللعب.  ✓

 ذلك  حتىاصدار بالغ يمنعة النادي بالنسبة لفئة الفتيان و الصغار او بطاقالوطنية  ةأو البطاقتجرى املقابلة بالرخص الرسمية للعصبة  - ✓

التقرير السريع إلى  و  فور نهاية املباراة  0632000172أو0664608839إلى الرقم التالي  SMSيتعين على جميع املناديب إرسال نتيجة املباراة عبر رسالة نصية . ✓

 ساعة بعد نهاية املباراة.  12خالل  rapport.commissaire.ligue@gmail.comالتالي: العنوان االلكتروني 

✓  
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