قواعد منح الوايلد كارد للبطوﻻت الدولية والمحلية لعام 2020
الشروط العامة :










يجب ان يكون الﻼعب مستخرج لكارنيه اﻻتحاد لعام .2020
أﻻ يوجد اي مخالفات أو إيقافات موقعة على الﻼعب من قبل اﻻتحاد وقت طلب الكارت الخاص.
يجب ان يكون الﻼعب او الﻼعبة مشترك بالفعل في البطولة )المطلوب بها الكارت الخاص( فى حالة طلب وايلد كارد
فى البطوﻻت الدولية فقط.
تقديم طلبات الوايلد كارد لﻼتحاد قبل عمل قرعة اﻷدوار التمهيدية بـ  5أيام عمل.
الحد اﻻقصي للوايلد كارد في أى من البطوﻻت المحلية عدد  3وايلد كارد في الفردي وعدد  3وايلد كارد في الزوجي.
الحد اﻻقصي للوايلد كارد في أى من البطوﻻت الدولية للرجال و السيدات عدد  3وايلد كارد في الفردي وعدد  3وايلد
كارد في الزوجي
الحد اﻻقصي للوايلد كارد في أى من البطوﻻت الدولية للناشئين عدد  3وايلد كارد في الفردي وعدد  3وايلد كارد في
الزوجي
لن يتم منح وايلد كارد تحت  12سنة من قبل اﻻتحاد و يتم التصعيد من اﻻدوار التمهيدية بالقبول المباشر.
عدم طلب الوايلد كارد أسبوعيين متتاليين.

يتم منح الوايلد كارد المحلي كالتالي :





اﻻعلى في الترتيب المحلي للناشئين والناشئات بحد اقصي رقم  40في بطوﻻت المستوى . G1 GA
وفي حالة ان عدد المتقدمين في طلب الوايلد كارد اقل من العدد المتاح يتم تصعيد الﻼعبين بالقوائم الرئيسية من
المشاركين في اﻻدوار التمهيدية طبقا لترتيبهم بها .
لن يتم منح وايلد كارد في اﻻدوار التمهيدية ﻻي بطولة من البطوﻻت المحلية من قبل اﻻتحاد.
لن يوجد كروت خاصة في بطولة مصر اﻻهلية.

يتم منح الوايلد كارد الدولي كالتالي :
بطوﻻت الناشئين والناشئات الدولية تحت  18ﺳنة :
 سيتم اعطاء الوايلد كارد لﻼعلى في الترتيب الدولي  ITFحتى الترتيب رقم  700للناشئين و 400للناشئات ثم لﻼعلى
في الترتيب المحلي ناشئين وناشئات تحت  18سنة .
 سيتم منح الوايلد كارد لﻼعلى في الترتيب المحلي للناشئين والناشئات بحد اقصى رقم  20في بطوﻻت . G1/G2/G3
 سيتم منح الوايلد كارد لﻼعلى في الترتيب المحلي للناشئين والناشئات بحد اقصى رقم  40في بطوﻻت .G4/G5

بطوﻻت الناشئين والناشئات الدولية تحت  14ﺳنة :
 سيتم اعطاء الوايلد كارد لﻼعلى في الترتيب اﻻفريقي  ITFحتى الترتيب رقم  20ثم لﻼعلى في الترتيب المحلي ناشئين
وناشئات تحت  14سنة .

بطوﻻت الرجال والﺳيدات الدولية :
 سيتم اعطاء الوايلد كارد لﻼعلى في الترتيب الدولي للرجال والسيدات حتى الترتيب رقم  800للرجال و 800للسيدات
ثم لﻼعلى في الترتيب المحلي رجال وسيدات بحد اقصى رقم  20رجال و  20سيدات .
 يستثنى من شرط اﻻشتراك في البطولة ﻻعبي المنتخب القومي للرجال ) (Davis Cupوالسيدات ).(Fed Cup

