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الئحة بطولة دوري بنك مصر لألندية
للموسم الرياضي 2020
أوال :التعريف

بطولة دوري بنك مصر لألندية هي مسابقة لفرق األندية المشهرة التابعة لالتحاد المصري للتنس
تتضمن مسابقة دوري األندية لعام  2020المراحل االتية:

 -1العمومي :ويضم مسابقتي الرجال والسيدات.
 -2الناشئين :ويضم مسابقات  14ناشئين وناشئات
 -3العضو الرياضي :هو الالعب الذي ليس لديه عضويه عامله في النادي الذي يشارك باسمه
 -5الالعب المنتقل :هو الالعب الذي كان يلعب باسم نادى في عام  2019او ما قبلها ويرغب في اللعب باسم
نادى أخر في عام  2020سواء كان عضو عامل في النادي المنتقل اليه او عضو رياضي.
 -6الالعب أألجنبي :هو الالعب الذي ال يحمل الجنسية المصرية.
 -7أفرع األندية تعتبر أندية منفصلة.
الشروط العامة
 -1األعمار السنية
 -يتم تطبيق شروط السن طبقا للنظام المبين ادناه:

• 14سنة (ناشئين/ناشئات) حتى مواليد  2006بشرط أن يتم الالعب  11سنة في يوم اللقاء (يرجى مراجعة تعليمات
المرحلة).
• مرحلة العمومي (الرجال والسيدات) بشرط أن يتم الالعب  14سنة في يوم اللقاء (يرجى مراجعة تعليمات المرحلة).
•

 -2يشترط حصول الالعب االجنبي على إقامة في مصر ساريه وقت تسجيله في كشوفات الدوري.
-3ال يوجد انتقاالت لالعبين سواء كان عضو عامل أو غير عامل إال عندما يتم  16سنة حتى ميعاد غلق باب التسجيل
في يوم 2020/9/30
 -4يحق لالعب أو الالعبة المشاركة في مسابقة واحدة فقط خالل الدوري وذلك طبقا الستمارة التسجيل بمعني ان لو
الالعب مسجل في استمارة الدوري في مسابقة  14ناشئين ال يشارك في اي مسابقة اخري سوي  14ناشئين في
بطولة الدوري.
 -5ضرورة سداد النادي لرسم قيد االتحاد السنوي للنادي لعام  2020/2019قبل التسجيل في الدوري ولن يتم قبول
تسجيله في الدوري في حالة عدم السداد.
 -6يجب على كل نادي سداد رسم استخراج كارنيهات الالعبين لعام  2020قبل تسجيلهم في كشوف الدوري.
 -7يجب على كل نادى استخراج كارنيهات االداريين والمدربين المتعاملين مع االتحاد في مسابقة دوري االندية عن عام
.2020
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 -8رسم االشتراك لكل مسابقة على حده هو  1500جنية مصري.

 -9لن يسمح بقبول اي تأجيالت من االندية في التوقيتات المحددة للدوري وهذه التوقيتات تعتبر توقيتات نهائية.

التنظيم واإلدارة
ينظم االتحاد المصري للتنس المسابقة حسب الجدول الزمني الذي سيتم اعالنه في يناير  2020ويديرها لجنه
الدوري ويطبق قوانين لوائح المسابقة حكام العموم التابعين للجنه حكام االتحاد المصري للتنس وتعتبر لجنه
الدوري هي المرجع االخير لتفسير الالئحة وفض المنازعات الفنية التي قد تنشأ اثناء اقامه المسابقة.
التسجيل
-1

أ-يتقدم كل نادى خالل الفترة من  2020/9/13وحتى  2020/9/24بطلب مدون على ورق النادي
ومذكور به عدد المالعب المتاحة لديه وعدد المسابقات التي يرغب المشاركة بها في الدوري ويتم
سداد رسم اشتراك لكل مسابقة وهو  1500جنية للمسابقة الواحدة.
ب-الفترة من  2020/9/13وحتى  2020/9/30موعد تقديم استمارات الالعبين ودفع رسوم
استمارة الالعبين والمدربين واالداريين باألندية.
يوم  2020/10/11نشر كتيب أسماء الالعبين الخاص بالدوري.
الفترة من  2020/10/12وحتى  2020/10/15هي المخصصة لتقديم االعتراض على االسماء
الموجودة بكتيب الدوري ويجب ان يكون االعتراض مدون على ورق النادي ومصحوب بسداد رسم
االعتراض وقدره  600جنية باإلضافة الى  %14القيمة المضافة.
يتم عمل قرعة الدوري يوم 2020/10/20

-5

اشتراك النادي في مسابقة دوري األندية يعتبر موافقة ضمنية كاملة على بنود الئحة مسابقة الدوري
لعام 2020
النادي الذي يعتذر عن المشاركة في مسابقة الدوري لعام  2020قبل عمل القرعة ال يتم رد رسم
قيمة االشتراك اليه .
النادي الذي يعتذر عن المشاركة في مسابقة الدوري لعام  2020بعد عمل القرعة أو يمتنع عن
استكمال المشاركة أثناء الموسم يوقع عليه غرامة مالية قدرها  5000جنيها ويحرم من المشاركة في
العام التالي.
يجب على جميع األندية استيفاء االستمارة الرسمية لمسابقة الدوري لعام  2020لجميع الالعبين
والمدربين واإلداريين المعتمدين من النادي حيث يسمح فقط لحامل كارنية الدوري التواجد في أرض
الملعب المقام عليه اللقاء ولن يتم استخراج كارنيه الدوري اال بناء على استمارة الدوري سواء قيد
لالعبين او استمارة المدرب او اإلداري.

-2
-3

-4

-6
-7
-8
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 -9لن يتم استخراج كارنيه الدوري اال بعد التأكد من الالعب او المدرب أو اإلداري قد سددوا رسوم
اشتراك الكارنيه كل حسب فئته ،وعلى حكم عام اللقاء مطابقة كارنية الدوري بكارنية االتحاد لعام
.2020
 -10يتم توقيع استمارة القيد من الالعب إذا كان من العمومي (وقد أتم  21سنة) أو ولي أمره إذا كان من
الناشئين أو األشبال ،ويرفق معها صورة من كارنية النادي لالعب  +بطاقة ولى األمر للناشئين أو
بطاقة الالعب إذا كان من العمومي وقد أتم  21سنة  +صورة من كارنية االتحاد لالعب ،وتكون
مختومة بخاتم النادي ومدون بها تليفون الالعب وولى األمر للمتابعة معه .تصرف استمارة القيد من
االتحاد المصري للتنس أو يمكن تحميلها من موقع االتحاد (ولن تقبل اي استمارة غير مستوفاة
للبنود السابقة او غير موقعة من الالعب او من ولى أمره).
 -11تعتبر استمارة القيد بمثابة تعاقد بين الالعب والنادي صالحة لمدة عام واحد فقط ويكون رسم االستمارة هو
 150جنيه للعضو العامل و 300جنيه للعضو غير العامل متضمنة استخراج كارنية الدوري.
 -12رسوم قيد الالعب المنتقل في االتحاد هو  5000جنية مصريا تسدد مع تسجيل الالعب في كشوف الدوري
باإلضافة الى االستغناء الخاص بالالعب وفى حالة عدم حصوله على االستغناء يقوم الالعب بالتوقف عن
اللعب في الدوري لمدة موسم كامل حتى يستطيع اللعب الى نادى أخر.
 -13النادي الذي يمتنع عن الحضور والمشاركة في الحفل النهائي لتوزيع جوائز دوري االندية سوف تحجب عنه
الجائزة المالية والكؤوس والميداليات.
 -14على جميع االندية تحرى الدقة في تسجيل الالعبين واستيفاء جميع البيانات المطلوبة في استمارات الدوري
(وخاصة تواريخ ميالد الالعبين) ،حيث إن أي خطأ في تسجيل الالعبين هو مسئولية اإلداري والنادي كامله
وفى حالة ثبوت اي خطأ يتم شطب نتائج الالعب المخالف في جميع مبارياته واحتسابها للنادي المنافس.

الجوائز المالية والعينية:
 فئة العمومي رجال  /سيدات يحصل النادي لكل فئة على حدي:درع المسابقة و 12ميداليات ذهبيه و ١٠٠٠٠جنيه للمركز األول
12ميدليات فضية و ٥٠٠٠جنيه للمركز الثاني
 فئه الناشئين  ١٤سنه ناشئين  /ناشئات يحصل النادي لكل فئه علي حدى:درع المسابقة و 12ميداليات ذهبيه و ١٠٠٠٠جنيه للمركز األول
12ميدليات فضية و ٥٠٠٠جنيه للمركز الثاني
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ثانياً :النظام العام للدوري
أوال :مرحلة العمومي- :
•

•
•
•
•
•
•

يقام اللقاء من ( )9مباريات فرديه مع االخذ في االعتبار ان يسجل النادي في اللقاء عدد ( )9العب /العبه ،على ان
يتضمن الفريق كحد أدني :عدد  2العب و2العبه من مواليد  2003 /2002وعدد  1العب و 1العبه من مواليد
2006/2005/2004
ترتيب األندية بالمجموعات سيكون بناء على نتائج الدوري في عام .2019
تقسم األندية الى  4مجموعات بكل مجموعة عدد من  4الى  5فرق حسب عدد المشاركين ويجوز تقسيم األندية الى
مجموعات مختلفة إذا قل عدد األندية المشاركة عن  16نادى.
تقام المباريات داخل كل مجموعة بنظام الدوري من دور واحد ( )ROUND ROBINلتحديد ترتيب األندية داخل
كل مجموعة.
اول المجموعة االولى يتنافس مع اول المجموعة الثالثة وأول المجموعة الثانية يتنافس مع أول المجموعة الرابعة
(مباريات دور قبل النهائي)
ثم يتنافس االندية الفائزة مع بعضها لتحديد المركز اآلول والثاني للمسابقة ويتنافس األندية الخاسرة لتحديد المركز
الثالث والرابع في المسابقة .
يتم منح درع لكل مسابقة على حده (درع الرجال ،درع السيدات).

نظام اللعب
• تقام مباريات مسابقات الرجال والسيدات من ثالث مجموعات عادية من  6أشواط وفي حالة التعادل  6/6في
االشواط يلعب شوط كسر التعادل من  7نقاط.
• (تطبق قاعدة ال  Letفي جميع مباريات العمومي)
االنتقاالت والمشاركة في المرحلة:
 -1الحد األقصى المسموح به لالعبين المنتقلين هو عدد ( )3العب و( )3العبة طبقا لآلتي:
أ-عدد ( )2العب و ( )2العبة للنادي ) مواليد  2003أو أكبر(
ب-عدد ( )1العب و ( )1العبة للنادي ) مواليد (2004
ج -يجب ان يكون الالعب المنتقل قد أتم  16عاما عند غلق باب التسجيل في  30سبتمبر .2020
الحد األقصى المسموح به لتسجيل األعضاء الرياضيين الغير عاملين لكل نادى في الكشوف هو عدد ( )3العب
-2
و ( )3العبة للنادي .
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ثانيا :مرحله الناشئين:
الناشئين والناشئات  14سنة
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

يقام اللقاء من ( )9مباريات فرديه مع االخذ في االعتبار ان يسجل النادي في اللقاء عدد ( )9العب /العبه ،على ان
يتضمن الفريق كحد أدني :عدد  3العب و  3العبه من مواليد 2008/2009
ترتيب األندية بالمجموعات سيكون بناء على نتائج الدوري في عام .2019
تقسم األندية الى  4مجموعات بكل مجموعة عدد من  4الى  5فرق حسب عدد المشاركين ،تقسم األندية الى 4
مجموعات بكل مجموعة عدد من  4الى  5فرق حسب عدد المشاركين ويجوز تقسيم األندية الى مجموعات مختلفة إذا
قل عدد األندية المشاركة عن  16نادى
تقام المباريات داخل كل مجموعة بنظام الدوري من دور واحد ( )ROUND ROBINلتحديد ترتيب األندية داخل
كل مجموعة.
اول المجموعة االولى يتنافس مع اول المجموعة الثالثة وأول المجموعة الثانية يتنافس مع أول المجموعة الرابعة
(مباريات دور قبل النهائي)
ثم يتنافس االندية الفائزة مع بعضها لتحديد المركز اآلول والثاني للمسابقة ويتنافس األندية الخاسرة لتحديد المركز
الثالث والرابع في المسابقة .
يتم منح درع لكل مسابقة على حده (درع الناشئين ،درع الناشئات).
نظام اللعب
تقام مباريات مسابقات الناشئين والناشئات من ثالث مجموعات عادية من  6أشواط وفي حالة التعادل  6/6في
االشواط يلعب شوط كسر التعادل من  7نقاط.
(تطبق قاعدة ال  NO Letفي جميع مباريات الناشئين والناشئات )

• االنتقاالت والمشاركة في المرحلة:
ال يسمح باالنتقاالت في هذه المسابقات ويجب ان يكون الالعب عضو عامل في النادي المشارك معه
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رابعا :شروط المسابقة واللقاء:
 -1ال يسمح باللعب يوم اللقاء إال لالعبين المسجلين في كشوف النادي باإلتحاد لموسم  2020ويحملون
كارنيه االتحاد المدون به اسم النادي لموسم  2020ومطابق للبيانات الموجودة في كارنية الدوري.
 -2المباريات التي توقفت ولم تكتمل لسبب اإلصابة او االنسحاب او الخ ...يتم احتساب وتسجيل النتيجة
كاملة .مثال :إذا العب انسحب والنتيجة  0/1،2/6ستحسب النتيجة وتسجل للفائز  .0/6 2/6وإذا لم
تقام المباراة لالنسحاب قبل اللعب ستحسب النتيجة للفائز 0/6 0/6
 -3إذا أشرك نادي العبا ً مخالفا ً للوائح (مثل شرط السن أو االنتقاالت او غير مسجل بالكشوف) يعتبر
النادي مهزوما ً وال يحصل على أي نقاط في هذه المباراة التي خالف بها بهذه المسابقة وتحسب هذه
المباراة خسارة .0/6 0/6
 -4يقوم بإدارة اللقاءات حكام عموم وذلك بترشيح من اللجنة الرئيسية للحكام وباعتماد من لجنة الدوري
ويتم االعالن عنه في حينه.
 -5يتم تطبيق جميع اللوائح الصادرة من لجنة الدوري فيما يخص المالبس والجزاءات وشرط السن و.
الخ ،كما يحق للجنة الدوري اتخاذ إجراءات جزائية على النادي نتيجة تصرف العبيه أو جمهوره أو
اإلداريين.
 -6يجوز للفرق المشاركة ببطولة الدوري العام ارتداء زي موحد مكتوب عليه اسم النادي من الخلف
اثناء تأدية المباريات.
 -7تبدأ المباريات الساعة التاسعة ( )9:00صباحا على ان يكون اخر موعد لتقديم استمارة األسماء هو
الساعة  8:30صباحا ،وللحكم العام الحق في استبعاد اى نادى يتأخر عن تقديم االستمارة لمدة 15
دقيقة أي الساعة  .8:45ويجوز لالتحاد تحديد موعد آخر لبداية المباريات إذا ما تطلب ذلك ويتم
اعالن ذلك يوم قرعة الدوري.
 -8في حالة انسحاب أي العب من اي مباراة في اللقاء  -لنادى ما  -تعتبر نتيجة المباراة او المباريات
التي لم تقام مهزوم فيها النادي .0/6 0/6
 -9إذا انسحب أي نادى من لعب مسابقة سنية وذلك في يوم المباراة يعتبر النادي مهزوما في هذه المسابقة
فقط وجميع المباريات تحسب نتائجها خسارة  0/6 0/6ويحصل على صفر في النقاط.
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 -10إذا ثبت أن أي مباراة لم تقام فعليا ً وتم تقديم نتيجة لها ،يتم شطب نتائج الناديين لهذا الموسم ويتم
تحويل الحكم العام الى لجنة االنضباط.
 -11أذا ثبت ان اي نادى قام بتسجيل اسم العب غير موجود في موقع اللقاء يتم شطب نتيجة اللقاء
بالكامل حتى لو كان فائزا ً وإذا كرر النادي لعدد  2مرة تسجيل العبين غير موجودين في مكان اللقاء
سواء كانوا خارج البالد او داخلها يتم شطب جميع نتائجه في المجموعة.
 -12قبل بداية اللقاء بنصف ساعة يقوم اإلداري المعتمد لكل نادى بتسليم استمارة ترشيح وتحديد
الالعب /الالعبة رقم  1حتى الالعب  /الالعبة رقم  9في مراحل العمومي رقم  1حتى الالعب /
وفى مرحلة 14سنة الناشئين والناشئات طبقا ألخر ترتيب معلن (لمراحل الرجال والسيدات

والناشئين والناشئات  14سنة) من االتحاد المصري للتنس والمقابل القاري والدولي قبل اللقاء،
بحيث الالعب رقم  1في الفريق يقابل الالعب رقم  1في الفريق المنافس وهكذا .ويكون إداري
كل نادى هو المسؤول األول عن مراجعة صحة ترتيب الالعبين (وفقا ألخر ترتيب محدث)
المكتوب في استمارة الترشيح المسلمة من النادي ،وعلى اإلداري تقديم األسماء وكتابة ترتيب
الالعبين االستمارة المخصصة لذلك (وهو مسؤول عن صحة ما هو مكتوب باالستمارة وتقديم صور
لكارنيهات الالعبين  2020لالطالع عليها) في ظرف مغلق لحكم عام اللقاء.
 -13في حالة مخالفة بند التصنيف المذكور بعالية وإذا تم اللقاء بالفعل على هذا الخطأ تشطب نتائج
المباريات المخالفة وتحسب للنادي المنافس وتطبق على انها فوز باالنسحاب .6/0 6/0
 -14يقوم الحكم العام بفتح المظاريف في وجود مندوبي األندية حيث يلتقي الالعبان رقم  1لكل فريق
وكذلك الالعبان رقم  2لكل فريق وهكذا ..في مباريات الفردي ،ويجب على الحكم العام التأكد من
وجود الالعبين المسجلين في االستمارة بمكان اللقاء اي حضورهم شخصيا ً وإذا تبين ان هناك نادى
متعمد في كتابه اسم العب غير موجود بمكان اللقاء يتم احتساب نتيجة المباراة 0/6-0/6للنادي
المنافس ويتم رفع االمر الى لجنة الدوري.
 -15الحكم العام لكل لقاء هو المسؤول عن تطبيق الالئحة وقراراته نهائية.
 -16يقوم الحكم العام بتقديم تقرير مفصل عن أحداث اللقاء وتقديمة لالتحاد المصري للتنس بعد نهاية
كل لقاء.
خامسا :طريقة احتساب النقاط:
 الفائز في كل مسابقة سنية في كل لقاء يحصل على  3نقاط المهزوم في كل مسابقة سنية في كل لقاء يحصل على نقطة واحدة للمشاركة المنسحب في كل مسابقة في كل لقاء يحصل على صفر. -في نهاية لقاءات كل مجموعه يتم ترتيب األندية حسب النقاط المجمعة من نتائج اللقاء
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 -وفي حاله تعادل ناديان في النقاط يرجع الي نتيجة اللقاء بينهم وإذا استمر التعادل (في حالة عدم إقامة اي مباراة من مباريات اللقاء بينهم) يرجع اليأ -يتم الرجوع الي فرق عدد المجموعات
ب -وإذا استمر التعادل يتم الرجوع الي فرق عدد اشواط الفوز والخسارة.
ت -وإذا استمر التعادل يتم عمل قرعة بينهم.
 -وفي حاله تعادل اكثر من ناديان في النقاط يرجع الي- :أ -فرق عدد نتيجة المباريات الفوز والخسارة
ب -وإذا استمر التعادل يتم الرجوع الي فرق عدد المجموعات الفوز والخسارة
ت -وإذا استمر التعادل يتم الرجوع الي فرق عدد اشواط الفوز والخسارة
ث -وإذا استمر التعادل يتم اجراء القرعة العلنية بينهم لتحديد المراكز.
سابعا :استضافة اللقاءات:
على األندية المقام على مالعبها اللقاءات توفير اآلتي:
• طبيب مؤهل متواجد طوال فترة المباريات ،ويسمح للنادي الزائر اصطحاب طبيب مؤهل من ناحيته يكون مسئوال
عن العبيه.
• تجهيز المالعب باألدوات المتعارف عليها مثل (كراسي الحكام ،صبية المالعب ،شماسي ،الخ )..مع توافر مكان
الستراحة الالعبين وذويهم وتوفير كافيتريا للمشروبات والمأكوالت قريبة من المالعب.
• يقوم النادي المستضيف اللقاء بتوفير عدد  4كور جديدة لكل مباراة.
• الحد األدنى لعدد المالعب عدد  5مالعب للمسابقة الواحدة .
• على حكم عام اللقاء إبالغ لجنة الدوري بأي تجاوز في هذا الشأن التخاذ القرار المناسب.
• يتم تحديد األندية التي تقام عليها لقاءات الدور قبل النهائي والدور النهائي بعد انتهاء مباريات المجموعات ويقوم
االتحاد بتوفير كور هذه اللقاءات.
• سيتم اعالن وتسليم تعليمات اإلجراءات االحترازية المطلوب تطبيقها في لقاءات الدوري يوم عمل القرعة.
• يحق لالتحاد المصري للتنس وضــع أي إعالنات خاصة برعاة الدوري واالتحاد علي مالعب األندية التي تقام بها
اللقاءات على ان يتم ارسال خطاب الى األندية بأسماء الرعاة.
نهاية الئحة للدوري العام
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