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 تعيين حكام مق ابالت كاس تونس
 « T1-B »الدور التمهيدي األول    

 

 المراقب + الرابطة ال راب ط ة الحكم الرابع 2المساعد   1المساعد   ال ح ك م الفريق الزائر الفريق المضيف التوقيت الملعب

 2018 أكتوبر 13السبت 
دق 03و 31س   مركب ميدون   -س.ب.ز-ع.الوهاب النصري  وسط+و.ش رشاد بوشهوة عبد المجيد حسين جمعة شوشان فتحي بن علي الحديد الصفاقسيسكك  امل جربة 

دق 30و 13س   الشابة بلدي  -و.ش-شكري قندولة تونس هيكل بن سالم غيث المسراطي سيف بن رحومة زياد كرير مستقبل القصرين هالل الشابة 

 2018أكتوبر  14األحد 

دق 30و 13س   جبنيانة اصطناعي  -مدنين-مبروك الفياللي ج.غ نادر رمضان خليل القاسمي شافعي رزيقات اشر ف الحركاتي سبورتينغ بن عروس نادي جبنيانة 
دق 30و 13س   باجة معشب  -تونس-محمد علي السليني تونس سيف الدين بن وراد مرتضى السندي مهدي بالسرور كريم محجوب ترجي جرجيس االولمبي الباجي 

اصطناعي 1مارس  2صفاقس  دق 30و 13س     -نابل-هادي ساسي و.ش احمد حمودة طارق مديمغ رياض القالعي محمد السبوعي مستقبل المرسى الملعب الصفاقسي 

دق 30و 13س   سيدي بوزيد معشب  -قيروان-شكري سعد هللا جنوب سامي الهرابي طارق علولو الطرابلسيمحمد  حسام بالحاج علي جندوبة الرياضية اولمبيك سيدي بوزيد 
دق 30و 13س   قربة البلدي  

 تونس صادق كومانجي ياسين ين حسن وائل المحواشي سليم بن رحومة جمعية اريانة النادي القربي
 -تونس-زبير نويرة

 -وسط-بشير الحساني
دق 30و 13س   سليمان البلدي  

 س.ب.ز خالد النصري  فيصل البناني عادل الطرشي بالل بوزيد سوسةحمام  مستقبل سليمان
 -ج.ش-جمال بركات
 -تونس-مراد بن حمزة

دق 30و 13س   عزيز جاب هللا فرعي  -تونس-توفيق لزرق  و.ش رائد جويرو خالد الدالي معتز بن رمضان محمد علي قروية النجم الرادسي ملعب منزل بورقيبة 
دق 30و 13س   قفصة معشب  

 قيروان شمس الدين بوشعيب عمر بريدع جمال الدرعي مسلم شلوف محيط قرقنة قوافل قفصة
 -تونس-فتحي بن سالم
 -و.ش-عادل الصغير

دق 30و 13س   وادي الليل اصطناعي  -تونس-سالممحسن بن  شمال هاني النفزي  محمد الماجري  امير السليتي محمد البركاتي اولمبيك مدنين مستقبل وادي الليل 
دق 30و 13س   الملعب البلدي بجربة  -جنوب-فتحي بوستة وسط عزيزالفرادي محمد بوعبيد سليم جاب هللا رامي المهدوي  اتحاد سليانة جمعية جربة 

 

 استمرارية التعادل يقع اللجوء إلى الركالت الترجيحية لتعيين الفائز.دقيقة في صورة  15عند انتهاء المقابلة بالتعادل يقع اللجوء إلى حصتين إضافيتين تدوم كل واحدة منها المالحظات:


