برنامج الدور التمهيدي الثاني
من إقصائيات كأس العرش 2019-2018
المجموعة األولى
المباريات
HG

ARBS

حسنية جرسيف

رجاء بنسودة

MM

WSD

جمعية مولودية ميسور

الوفاء الرياضي الدريوش

DHKH

NARF

دفاع حمرية خنيفرة

النصر الرياضي الفاسي

WJT

CSMT

نادي وداد طنجة

النادي الرياضي لبلدية توالل

AAF

CHL

أمل الفنيدق

نادي شباب العرائش

AJS

HSBS

جمعية الشباب الرياضي

نادي حسنية بنسليمان الرياضي

CWW

ASM

نادي وفا وداد

الجمعية الرياضية المنصورية

CEH

UTS

شباب الحي الحسني

االتحاد الرياضي التوركي

HSMK

ANSS

الحسنية الرياضية بلدية خريبكة

النسمة الرياضية السطاتية

CASS

CFSB

نادي أمل سوق السبت

ن الرياضي فتح سيدي بنور

CISM

WASK

ن االتفاق الرياضي المراكشي

نادي الوداد الرياضي السرغيني

التوقيت

التاريخ

14h00

األربعاء  13مارس 2019

14h00

14h00

األربعاء  13مارس 2019

األربعاء  13مارس 2019

المالعب

المناديب

ملعب تادرت

عبد الكريم الصالحي

إقليم جرسيف

الدريوش

المركب الرياضي

مصطفى العزوزي

ميسور

ميسور

ملحق الملعب البلدي

محمد الموهوب

خنيفرة

مكناس

المجموعة الثانية
14h00

14h00

األربعاء  13مارس 2019

األربعاء  13مارس 2019

ملعب القرية الرياضية

رشيد فراج

طنجة

طنجة

ملعب حيضرة

العربي التاريوي

الفنيدق

تطوان

المجموعة الثالثة
14h00

14h00

14h00

األربعاء  13مارس 2019

األربعاء  13مارس 2019

األربعاء  13مارس 2019

الملعب البلدي سيدي معروف

عبد الصمد جميل

الدار البيضاء

الدار البيضاء

ملعب تسيما

محمد فوزي

الدار البيضاء

الدار البيضاء

ملعب الحبيب الزمراني

مصطفى الطروفي

الدار البيضاء

الدار البيضاء

المجموعة الرابعة
14h00

14h00

14h00

األربعاء  13مارس 2019

األربعاء  13مارس 2019

األربعاء  13مارس 2019

الملعب البلدي

المصطفى فتحي

خريبكة

وادي زم

الملعب البلدي

رشيد جعفاري

سوق السبت

بني مالل

ملعب المحاميد

مصطفى العباسي

مراكش

قلعة سراغنة

المجموعة الخامسة
عبد الفتاخ عصفوري

ملعب محمد اشكور

أكادير

بنسركاو

العيد بنزنيت

ملعب عبد العزيز رفقي

أكادير

أكادير

محمد بلعرج

ملعب محمد اشكور

أكادير

بنسركاو

2019  مارس13 األربعاء

2019  مارس13 األربعاء

2019  مارس13 األربعاء

12h00

12h00

16h00

ANSA

CUSB

جمعية نجاح سوس أكادير

اتحاد بنسركاو

AUAS

ASEA

ادرار االتحاد الرياضي لسوس

الجمعية الرياضية نجم أنزا

CJTA

RCMA

نادي شباب طاطا الرياضي

النادي البلدي رجاء أكادير

CMLS

ASMT

نادي مجد العيون

ج الرياضية مولودية طرفاية

OCPL

CML

ن أولمبيك فوسبوكراع العيون

النادي البلدي العيون

المجموعة السادسة
خالد العلوي

الملعب البلدي

العيون

طرفاية

محمد سالم السعدي

الملعب البلدي المرسى

العيون

العيون

2019  مارس13 األربعاء

2019  مارس13 األربعاء

14h00

14h00

مــلحــــوظة
سيحتكم الفريقين عند انتهاء المباراة بالتعادل إلى األشواط اإلضافية و إن اقتضى الحال الضربات الترجيحية
يتعين على مندوب المباراة
0666916726  إلى رقم الهاتفSMS نتيجة المباراة مباشرة بعد نهايتها عبر

*

discipline.lnfa@gmail.com ورقة التحكيم وتقرير المقابلة على البريد األلكتروني

*

. ساعة عن طريق البريد المضمون48 النسخة االصلية من التقرير وورقة التحكيم للمباراة خالل

*

- Dispositions concernant les frais d’organisation : coupe du trône
Les frais d’organisation sont départagés entre les deux clubs conformément à l’article 34 et l’annexe C du règlement sportif des compétitions.
Article 39 : Frais d’organisation
Ces frais se composent exclusivement des dépenses suivantes :
1- Rémunération du responsable financier ;
2- Contrôleurs d’accès aux stades ;
3- Frais de barrières et traçage ;
4- Service d’ordre
5- couverture médicale ;
6- commissaire ;
7- Eventuellement, frais d’utilisation du stade.
8- frais de déplacement équipe visiteuse le cas échéant
les frais de déplecement, d'arbitrage et honoraires des commissaires de matchs sont fixés annuellement par circulaire de la FRMF ou de la structure délégataire
concernée,
ces frais doivent être réglés avant le coup d'envoi de la rencontre.
les contestations doivent être soumises à l'arbitrage de la FRMF ou des structures délégattaires concernées.
Annexe C

Barème des indemnités relatives frais de transport des clubs Coupe du Trône
Frais de déplacement de l’équipe visiteuse sont inclus dans les frais d’organisation d’une rencontre (article 39), même si la situation est déficitaire.
Sont calculés comme suit :
1/ du Tour préliminaire jusqu’au 5ème Tour :
0,4 dh x 23 x distance en Km

