
 الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
 اسفي-الجهوية مراكشعصبة ال

 اللجنة الجهوية للقوانين واألنظمة وتنظيم المنافسات 
                                                                         

  للعصبةللفئات الصغرى  البطولة الجهوية 

     2222/2222اضي الموسم الري                  

 "1"جموعة م                              U19: الخامسة الدورة
 

 المباريات
 المندوب الملعب التاريخ التوقيت

 الفريق الزائر الفريق المستقبل

  الحي المحمدي 2222مارس  81السبت  10H30 ج اشبال الزيتون الرياضي VS ج شباب االتحاد الرياضي

  اجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلت راسينغ المامونية VS الرياضي المراكشيج االتحاد 

2222مارس  81االحد  12H00 نادي االنماء الرياضي VS رجاء الحي المحمدي   الحي المحمدي 
 

 "2"مجموعة 
 

 المباريات
 المندوب الملعب التاريخ التوقيت

 الفريق الزائر الفريق المستقبل

2222مارس  81االحد  16H00 ج الريان الرياضي المراكشي VS تامنصورتجمعية  نجم   تامنصورت 
 

 اجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلت الرابطة الرياضية المراكشية VS ج الرياضية سيدي يوسف

 لتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج العهد الرياضي م VS نادي مولودية مراكش
 

 "2"مجموعة 
 

 المباريات
 المندوب الملعب التاريخ التوقيت

 الفريق الزائر الفريق المستقبل

2222مارس  81السبت  12H30 نادي المحاميد الرياضي م VS اشبال الحي المحمدي   الحي المحمدي 

  الزرقطوني 2222مارس  81االحد  12H00 ج امل السراغنة VS النجم الرياضي م

 في راحة الفتح الرياضي المراكشي

 "4"مجموعة 
 

 المباريات
 المندوب الملعب التاريخ التوقيت

 الفريق الزائر الفريق المستقبل

2222مارس  81السبت  12H00 جمعية رجاء تامصلوحت VS ج الرياضية زرابة تسلطانت   تسلطانتالمحلي  

  اجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلت جمعية رجاء تسلطانت VS الجمعية الرياضية شريفية

2222مارس  81السبت  12H00 الترجي الرياضي المصلوحي  VS جمعية رجاء اوريكة اوريكةالمحلي     

 "5"مجموعة 
 

 المباريات
 المندوب الملعب التاريخ التوقيت

 الفريق الزائر الفريق المستقبل

2222مارس  81السبت  14H00 ج االمل الرياضي ايت اورير VS دي قصبة تماللتنا   المحلي تماللت 

2222مارس  81السبت  15H00 ج الرياضية سيدي رحال VS ج الرياضية سيدي غيات   المحلي سيدي غيات 
 

 في راحةاكاديمية اطلس ايت اورير 

 "7"مجموعة 
 

 المباريات
 دوبالمن الملعب التاريخ التوقيت

 الفريق الزائر الفريق المستقبل

2222مارس  81االحد  14H00 النهضة الرياضية المراكشية VS ن الرياضي شباب اسكجور   منتزه االمير موالي الحسن 

 لتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج نادي الكتبية الرياضي م VS ج الشروق الرياضي م

2222مارس  81االحد  10H00 نجوم واحة سيدي ابراهيم VS يدنادي تاركة المحام   منتزه االمير موالي الحسن 

 "1"مجموعة 
 

 المباريات
 التوقيت

 التاريخ
 المندوب الملعب

 الفريق الزائر الفريق المستقبل

2222مارس  81االحد  12H00  نادي اشبال اطلس ايمنتانوت VS النادي الرياضي كوكب امزميز   حلي امزميزالم 

  في راحةاتحاد شيشاوة 

 

  رئيس البرمجة و المسابقات                                                                                                                           

 لحسن اوروض                                                                                                                                                                               


