
 

 

 

 

 

 

 
 

 كرة القدم املتنوعة اللجنة الجهوية ل

 البطولة الشاطئية

 استدراكي

 السبت :2022/05/28
 الفريقان املتباريان الساعة د-م امللعب املدينة املندوب

3-أ شاطئ مرتيل مرتيل  فواس ي  طلبة تطوان / ماط بي  16:00 

3-أ شاطئ مرتيل  مرتيل  بنعبار  جمعية مرتيل / أوملبيك وادلو 17:30 

3-أ شاطئ مرتيل  مرتيل امشاشتي  أوملبيك وزان /  نهضة أمتار 18:30 

3-ج شاطئ طنجة  طنجة  العيادي  بن ديبانطلبة طنجة / شباب  16:00 

3-د شاطئ طنجة  طنجة العيادي  شباب علم طنجة / سبورتينغ  17:30 

3-د شاطئ قصر املجاز القصر الصغير غار  رجاء موح باكو / اتحاد طنجة البالية  17:30 

3-د شاطئ قصر املجاز القصر الصغير غار  شباب طنجة / اتحاد طنجة   18:30 

 االحد:2022-05-29
 الفريقان املتباريان الساعة د-م امللعب املدينة املندوب
3-ب شاطئ طنجة  طنجة  رباب  رجاء البوغاز / ا ف س العرائش 15:00 

3-ج شاطئ طنجة  طنجة  رباب  أجاكس طنجة / أ س ب مغرب طنجة  16:00 

3-ب شاطئ قصر املجاز  القصر الصغير  األشهب  هيركوليس طنجة / نادي الفنيدق  17:30 

3-ج شاطئ قصر املجاز القصر الصغير األشهب  نجوم البوغاز / قصر املجاز  18:30 
 

 االثنين:2022-05-30
 الفريقان املتباريان الساعة د-م امللعب املدينة املندوب

2ب  شاطئ طنجة  طنجة   اليحياوي   جوهرة العرائش / هيركوليس طنجة  15:00 

3-ب شاطئ طنجة  طنجة  سمية  مدرسة العرائش / جوهرة العرائش  18:00 
 

 مالحظات:

  في الحاالت الطارئة املحددة في قوانين  إال ال يمكن طلب تأجيل أو تغيير برنامج املقابالت الصادر عن العصبة من طرف األندية

 .الجامعةوأنظمة

 أو رخص بالنسبة لالعبين واملرافقين.بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر لفرق اإلدالء بيتعين على جميع 

 أو رخص بالنسبة لالعبين واملرافقينبطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر لفرق اإلدالء ب. 

  امللعب( تيهئ+األمن اإلجراءات اإلدارية. )توفير ورقة التحكيم +طلب  وتقوم بجميعتتكلف العصبة بتنظيم املقابالت. 

  مصاريف مقابلة. درهم لكل فريق قبل انطالق أي  335درهم مناصفة أي  670مبلغ  واملحددة فيتؤدي الفرق املصاريف التنظيمية(

 .املقابلة+ حارس امللعب( مندوبو التحكيم األمن + مصاريف 

  دقائق كوقت إضافي.  3حالة تسجيل التعادل خالل الوقت القانوني يتم إضافة  وفيدقيقة لكل شوط.  12أشواط من  3مدة املقابلة

 .ضربات لكل فريق 5حالة استمرار تعادل النتيجة يتم االحتكام لضربات الترجيح ) وفي

  ساعة قبل موعد انطالق املقابلة.يجب أن تتواجد الفرق املتبارية بامللعب 

 .على جميع الفرق توفير بذلتين من لونين مختلفين في كل مقابلة 

 .يتعين على كل فريق توفير كرتين على األقل صالحتين للعب 

  للراحة.يمكن برمجة أكثر من مقابلة في نفس اليوم لكل فريق مشارك إذا تطلب األمر ذلك مع اآلخذ بعين االعتبار الفترة الضرورية 

  يجب على الفرق املشاركة االطالع على برامج املباريات باملوقع الرسمي للعصبةwww.liguenf.comيقبل أي عذر بخصوص عدم  ولن

 .التوصل بالبرنامج

http://www.liguenf.com/

