
 

 

 اللفاث اللصرر بطولت برهامج - ملحلت جطوان

 5 و4الذورة 
 

 املىذوب  املذًىت امللعب م د اللفت الساعت اللريلان املتباريان اليوم والتاريخ 

 06/02/2022:الاحذ

 امشاشتي املضيم البلذي 5/جاللصار  10:30نهضت اللىيذق  / شباب املضيم 

 برحومت جطوان جمودة  6/باللتيان  10:30اجحاد مرجيل ب  / باجلاق الباريو 

 العمراوي جطوان 3املاللين  6/باللتيان  11:30املصرب التطواوي ب  / طلبت جطوان 

 بومهذي أمسا اللروي 6/باللتيان  14:00شباب الازهر  / وفاق أمسا 

 حمسة بعلي الشاون  البلذي 6/أاللتيان  12:00نهضت بني عمران  / سبورجيىغ الشاون 

 العمراوي جطوان 2املاللين  6/أاللتيان  17:00املاط بي  / حبل درست ج 

 07/02/2022:الاثىين 
 ًافت اللىيذق حيضرة  5/ج اللصار 11:00هادي اللىيذق  / شباب اللىيذق 

 ًافت  اللىيذق حيضرة  5/ج اللصار 12:30نهضت املضيم  / أمل اللىيذق 

 08/02/2022:الثالثاء 

 املودن الشاون  البلذي 5/أاللصار  12:00املاط بي  /  اجحاد الشاون 

 برحومت جطوان 2املاللين  5/أاللصار  12:00اجلاق الباريو  / املصرب التطواوي ج 

 عيذون  جطوان 2املاللين  5/أاللصار  13:30بني عمران  نهضت / املصرب التطواوي أ 

 عيذون  جطوان 2املاللين  5/أ اللصار 15:00اجحاد مرجيل أ / هادي مرجيل 

 09/02/2022:ألاربعاء 

 البوعساوي  جطوان 2املاللين  5/باللصار  12:00حبل درست  ج / اجحاد الباريو 

 البوعساوي  جطوان 2املاللين  5/باللصار  13:30باًر باب الىوادر  /  املصرب التطواوي ب 

 هريكت وادالو البلذي 5/باللصار  12:00اجحاد مرجيل ب  / وادالو  بيكلمأو

 حمسة بعلي الشاون  البلذي 5/باللصار  12:00نهضت مرجيل  / سبورجيىغ الشاون 

 املودن الشاون  البلذيأ /4اللتيان   12:00املاط بي  / سبورجيتغ الشاون  10/02/2022:الخميس

في راحتعً ففت اللتيان و  احاكس املضيم عً ففت اللصار  اجحاد مرجيل أ و نهضت مرجيل  

 :مالحظاث

 .الثالثتاوي في املجموعاث مجموعت وأحسيثججرر البطولت رهابا فلط ويتأهل ألاول عً كل -1

 . كراث صالحت وجيهئ امللعب وعلى اللريم السائر احضار بذلتين مختللتي ألالوانوثالثتوركت التحكيم إحضارعلى اللريم املستلبل -2

 . رلكحتى اصذار بالغ ًمىعاو بطاكت الىادي باليسبت للفت اللتيان واللصار الوطىيت ةأو البطاقججرر امللابلت بالرخص الرسميت للعلبت - 3

 .مع عذم جأدًت امللاريف عىذ خروحها خارج املذًىتأمسا -لو ي واد–الشاون – ًتم جأدًت امللاريف كاملت مً طرف اللرق املستلبلت باملذن التاليت -4

 . بما فيها امللعب كبل اهطالق املباراة واللريم املمتىع ًنهسم مباشرةمىاصلت فيما بينهماملباراة بني عمران جأدًت ملاريف -مرجيل -على فرق مذًىت جطوان -5

 .املذًىتهلس  اللرق التي جتواحذ ب معمىاصلتواللىيذق جأدًت امللاريف كاملت عىذ استلبالها للرق خارج املذًىتوعلى فرق املضيم -6


