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 ر

 برنامج العام
 
 

. االستقبال بمركز الزوال بعد 12 إلى صباحا 11 من 4112 يوليوز 42 االثنين يوم:  المشاركين استقبال – 1  
. الزوال بعد 11 الساعة على 4112 يوليوز 42 االثنين يوم:  األولـــى الجولة تزويج – 4  
. مساءا ونصف الخامسة الساعة على 4112 يوليوز 42 االثنين يوم:  الدوري وانطالق االفتتاح حفل – 3  

 
 :الرئيسي الدوري 
 

 السويسرية الطريقة حسب جوالت تسع في يجرى مصنف مفتوح نصف دوري*  
 للنقلة ثانية 31+  دقيقة 01 فيشر :طريقة*  

 .درهم 111 :التسجيل واجب 
  

  

 الساعة تاريخ الجولة
 الجولة األولــى
 الجولة الــثانية
 الجولة الثالثة
 الجولة الرابعة
 الجولة الخامسة
 الجولة السادسة
 الجولة السابعة
 الجولة الثامنة

التاسعة واألخـيرة الجولة  

يوليوز 42االثنتين   
يوليوز 42الثالثاء   
يوليوز 42الثالثاء   
يوليوز 42األربعاء   
يوليوز 42األربعاء   
يوليوز 42الخميس   
يوليوز 42الخميس   
يوليوز 42السبت   
يوليوز 03األحد   

18h00 
10h00 
18h00 
10h00 
18h00 
10h00 
18h00 
18h00 
11h00 
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 مع المهرجانأنشطة موازية 
 

 .يوليوز يوم حر  42الجمعة * : 
 92الساعة  يوليوز انطالقا من  42الجمعة :  الساد  اللعب الخاطف بالساحة الكبرى مركب دمحم رثونام*

  .امساء
 30من تنشيط أستاذان دوليان كبيران األحدمقابلة جماعية انية في ساحة وطاء الحمام في الهواء الطلق * 

 .انطالقا من السابعة مساءا  يوليوز
 .صباحا  93يوليوز  29أبواب مفتوحة السبت* 

 

 حفل اختتام و توزيع الجوائز: األحد 03 يوليوز على الساعة السادسة والنصف بفضاء القصبة . 
 

 (dhs 000 .70) :مجموع الجوائز توزع حسب نظام هورت
 (dh 1000 :جوائز رمزية) +

 الجائزة الترتيب

 الدوري الرئيسي
 

 الجائزة األولى
 الجائزة الثانية

الثالثةالجائزة   
 الجائزة الرابعة
 الجائزة الخامسة
 الجائزة السادسة
 الجائزة السابعة
 الجائزة الثامنة
تاسعةالجائزة ال  

 الجائزة العاشرة
************* 
 جائزة أول مغربي
 جائزة ثاني مغربي
 جائزة ثالث مغربي

**************** 
التصنيف  ELO U 1800 

 ELO 1809 - 2300التصنيف
التصنيف  ELO 2009-2200 

************ 
) أول شاب سنة 43أقل من  ) 

سنة 92جائزة أول أقل من   
سنة 94أقل من ل جائزة أو  

*********** 
 األولى إناث
 األول أمل محلي
 األول محلي
سنة 22+جائزة قدماء   

 

 
 
 

15.000 dhs + Coupe 
10.000 dhs + Cadeau symbolique 
7. 000 dhs + Cadeau symbolique 

4.500 dhs 
3.500 dhs 
3.000 dhs 
2.000 dhs 
1.500 dhs 
1000 dhs 
500 dhs 

************** 
3.500 dhs 
2.000 dhs 
1.500 dhs 

**************** 
1000 dhs 
1000 dhs 
1000 dhs 

************** 
1000 dhs 
500 dhs 

1.000 dhs 
************* 

1000 dhs 
500 dhs 
500 dhs 
500 dhs 
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 مارثون اللعب الخاطف
 

 الجائزة األولـــى
 الجائزة الثانية
 الجائزة الثالثه
 الجائزة الرابعة

 الجائزة الخامسة

****************** 

 أول مغربي 
 ثاني مغربي

 
 

 مقابلة جماعية
 

 
 
 
 

 
2.500 dhs 
1.500 dhs. 
1.000 dhs 
500 dhs 
500 dhs 

************ 
600 dhs 
400 dhs 

 
 
 

 جوائز رمزية
 
 

 

 هيئة التنظيم 
 جاد عزوز: مدير المهرجان 

 سعد ريان: تنسيق التقتي ال
  مختار زيطان -حميد بن يعقوب –دمحم يوسف العمارتي  –بوشتى الكمري  -هشام زيطان: أعضاء اللجنة
  مصطفى بن سعادة رشيد وراكلي: التدبير المالي 
 :الهيئة التقنية 

 هشام فوران –زهير السالمي : الحكم الرئيسي 
 .حميد بن يعقوب -بوشتى الكمري-رشيد الوراكلي مساعدون 

 عمر الرحموتي: عبد الحي زيطان  اإلعالم المرئي : اإلعالم 
Site Web : www.alwnfannia.net/              
E.mail : JAZZOUZ@ONEE.MA                 

GSM : 212 618099327.                                   
 

http://www.alwnfannia.net/
mailto:JAZZOUZ@ONEE.MA

