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أوال :التعريف

 .1يسمح باإلشتراك فى مسابقة دورى الدرجة األولى لجميع األنديه المشهرة والغير مشهرة والخاصة.
 .2تتضمن مسابقة دورى األندية عدد (  ) 10مسابقات سنية وهى - :
o
o
o
o
o

 12سنة (ناشئين/ناشئات) حد أقصي مواليد  2005حد أدنى مواليد (2007علي أن يكون الالعب أو
الالعبة قد أتم  10سنوات في يوم اللقاء)
14سنة (ناشئين/ناشئات) حد أقصي 2003حد ادنى (25007علي أن يكون الالعب أو الالعبة قد أتم
 10سنوات في يوم اللقاء).
 16سنة (ناشئين/ناشئات) حد أقصي  2001حد أدني 2004
 18سنة (ناشئين/ناشئات) حد أقصي  1999حد أدني  (2004على أن يكون الالعب او الالعبة قد
أتم  13سنة في يوم اللقاء ).
الرجال والسيدات حد أدني  (2003على أن يكون الالعب أو الالعبة قد أتم  14سنة يوم اللقاء).

 .3يقوم النادى بإختيار المسابقات السنية التى يرغب بالمشاركة بها على أن ال تقل عن (  ) 3ثالث
مسابقات لعام .2017
 .4رسم اإلشتراك لكل مسابقه سنيه على حدة هو ( 800جم) ثمنمائة جنيهاً ال غير.
 .5إشتراك النادى فى مسابقة دورى األندية يعتبر موافقه ضمنية كاملة على بنود الالئحة.
 .6ال يسمح ألى العب باإلشتراك دون تقديم بطاقة الالعب الصادرة من اإلتحاد المصرى للتنس لعام .2017
 .7يجب على جميع األندية إستيفاء اإلستمارة الرسمية لمسابقة دورى الدرجة االولي لعام 2017
لجميع الالعبين و المدربين و اإلداريين المعتمدين من النادى حيث يسمح فقط لحامل كارنيه
مدرب أو إدارى أو العب التواجد في أرض الملعب المقام عليه اللقاء ،علماً بأنرسم استخراج
الكارنيه للمدرب أو اإلداري  300جنيها و الالعب  400جنيها.
 .8يجب على كل نادى عمل إستمارة قيد الالعب الممثل له فى دورى االندية لموسم(2017موقعة
من الالعب إذا كان من العمومى أو ولي أمره إذا كان من الناشئين) ومرفق معها صورة من كارنيه
النادى  +بطاقة ولى األمر(للناشئين) أو الالعب إذا كان من العمومى  +كارنيه االتحاد  ،ومختومة
بخاتم النادى و مدون بها تليفون الالعب و ولى األمر للمتابعة معه ،و تصرف استمارة القيد من
اإلتحاد المصرى للتنس أو يمكن انزالها من موقع اإلتحاد.
 .9تعتبر هذه االستمارة تعاقد بين الالعب و النادى(العقد) ،و يمكن أن توقع لعام واحد او ألكثر من عام
مقابل رسم مقداره  50جم ( خمسون جنيهاً ال غير )عن كل عام.
 .10النادى الذي يمتنع عن الحضور والمشاركة فى الحفل النهائيلتوزيع جوائز دورى االندية ,تحجب عنه
الجائزة المالية والكؤوس والميداليات.
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 .11النادى الذى يعتذر عن المشاركة فى مسابقة الدورى ( الدرجة األولى ) لعام 2017بعد عمل القرعة أو
يمتنع عن استكمال المشاركة أثناء الموسم يوقع عليه غرامة مالية قدرها 2000جم ( الفي جنيهاً ال
غير ) و يتم إيقافه موسم  2018وتلغى جميع نتائجه.
 .12النادى الذى يمتنع عن المشاركة فى أى من اللقاءات يوقع عليه غرامة مالية قدرها  2000جنيه ،و في
حالة تحديد مراكز المسابقات السنية يوقع عليه غرامة مالية قدرها  1000جنيه للمسابقة الواحدة
 .13يعتبر هذا التعريف جزء ال يتجزأ من الالئحة.

ثانياً :النظام العام للدورى
سوووي يووتم تصووعيد اوي نوواديير يووى الترتيووا العووام الووى الوودورى الممتووا لعووام
 2018وسووووي يوووتم خرووووي انووور نادييووواع يوووى الترتيوووا العوووام مووور الووودورى
الممتا الى دورى الدرجة االولى لعام 2018
 .14يقام الدورى من مجموعة واحدة
 .15توضع االندية فى المجموعة بالتريب بناء على نتائج الدورى فى عام 2016
 .16يقام الدروى من دور واحد علىان تكون لقاءات االندية االربعة االولى فى ترتيب المجموعة هى اخر
لقاءات الدورى
 .17يتم حساب النقاط لكل مسابقة سنية علي حدة بناء على النقاط المكتسبة فى اللقاءات يتم تحديد
المراكز للمسابقات .
 .18يتم تحديد مراكز االندية بناء على النقاط المجمعة من كل المسابقات فى اللقاءات

ثالثاً  :التسجيل
 .19يقوم النادي بتسجيل جميع الالعبين الممثلين له فى مسابقة دورى الدرجة األولى باستمارات
المشاركة فى الدورى لعام  2017الخاصة باإلتحاد المصرى للتنس و ذلك خالل المدة المحددة لذلك ،و
ال يسمح باضافة أى أسماء أخرى خالل العام اال فى الفترة المخصصة لذلكبعد إنتهاء الدور التمهيديو
سوف يتم توزيع نسخة من قوائم الالعبين المسجلين لكل نادى على جميع األندية المشاركة قبل بدء
الدورى.

 .1يتم إعادة فتح باب التسجيل لالعبين الغير مسجلين فى الكشوف أعتبارا من يوم االحد الموافق
 2017/7/23وحتى الثالثاء الموافق  2017/7/25ويسمح بمشاركتة هؤالء الالعبين اعتبارا من االسبوع
السادس للدورى
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.20
 .21على جميع االندية تحرى الدقة فى تسجيل الالعبين و استيفاء جميع البيانات المطلوبة فى
استمارات الدورى ،حيث أن أى خطأ فى تسجيل الالعبين هو مسئولية النادى.
 .22توقع إستمارة القيد من الالعب اذا كان من العمومى أو ولي أمره إذا كان من الناشئين ،ويرفق
معها صورة من كارنيه النادى  +بطاقة ولى األمر(للناشئين) أو الالعب إذا كان من العمومى +
صورة من كارنيه االتحاد  ،وتكون مختومة بخاتم النادي و مدون بها تليفون الالعب و ولى األمر
للمتابعة معه ،و تصرف استمارة القيد من اإلتحاد المصرى للتنس مقابل 50جم ( خمسون
جنيها ال غير )تسدد بخزينة االتحاد
 .23الحد األدنى لتسجيل الالعبين الممثلين لكل نادى فى دورى الدرجة األولى هو كاالتى:

المرحلة

الحد األدنى للتسجيل (لكل
مسابقة)

 12سنة ناشئين و ناشئات

3

 14سنة ناشئين و ناشئات

3

 16سنة ناشئين و ناشئات

2

 18سنة ناشئين و ناشئات

2

عمومىرجال أوسيدات

2

 .24الالعب األجنبى هو الالعب الذى ال يحمل الجنسية المصرية.
 .25لنيسمح لالعب األجنبى باالشتراك فى الدورى

رابعاً:اإلنتقاالت
 .26الالعب الذى وقع لنادي على إستمارة قيد الالعب فى دورى األندية ال يحق له اللعب ألى نادى أخر
طوال الموسم مهما كانت األسباب ،وفى حالة مخالفة ذلك يتم شطب نتائج النادى المنتقل اليه الالعب
فى اللقاء للمسابقة السنية التي خالف و اشرك بها الالعبو ال يحصل علي أي نقاطفي اللقاء ،و يتم
إيقافالالعب حتى نهاية الموسم فى مسابقة دوري األندية.
 .27يحق ألى نادى تقديم إعتراض مدون على ورق النادى ومختوم بخاتم النادى بحد أقصى ثالثة أيام من
بعد يوم اللقاء مع تسديد مبلغ  300جم ( فقط ثالثمائه جنيهاً ال غير ) ترد فى حالة صحة اإلعتراض.
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نامسا :نظام اللعا
 .28ال يسمح باللعب يوم اللقاء إال لالعبين المسجلين فى كشوف النادى باالتحاد لموسم .2017
 .29يقام اللقاء بين الناديين بإقامة عدد  2مباراة فردى ومباراة زوجى واحدة لكل مسابقة.
 .30تقام مراريات الفردي يي مراحل  12و  14سنة مر مجموعتير عاديتير ويطرق شويكسر
التعادي مر  7نقاي يي حالة التعادي  ،6/6ويى حالة التعادي مجموعة/مجموعةيطرق شوي
كسر التعادي مر  10نقاي .
 .31تقام مباريات الفردي في مراحل  ،18 ،16عمومي رجال و سيدات من ثالث مجموعات عادية
 .32تقام مباريات الزوجي في جميع المراحل من مجموعتين  No Adويطبق شوط كسر التعادل من 7
نقاط في حالة التعادل  ،6/6وفى حالة التعادل مجموعة/مجموعة يطبق شوط كسر التعادل من 10
نقاط .
 .33النادى الذى ال يلتزم بالحد األدنى لتسجيل الالعبين فى اللقاء كما هو موضح لكل مرحلة يعتبر
منسحبا في المسابقة السنية وال يحصل على أي نقاط لها فى هذا اللقاء.
 .34ال يحق لالعب تمثيل ناديه في اللقاء الواحد في أكثر من مسابقة سنية.
 .35إذا أشرك نادي العباً مخالفاً للوائح ( مثل شرط السن أو اإلنتقاالت او غير مقيد بالكشوف) يعتبر
النادي مهزوماً وال يحصل على اى نقاط فى المسابقة السنية في اللقاء الذي خالف به واشترك
فيه الالعب.

سادساً :نظام اللقاءات
 .36يقوووم بووإدارة اللقوواءات حكووام عموووم و ذلووك بترشوويح موون اللجنووة الرئيسووية للحكووام بعوود
إعتماد لجنة المسابقات لهم ويتم االعالن عنه فى حينه.
 .37يتم تطبيق جميع اللوائح الصووادرة من لجنة المسووابقات فيما يخم المالبس والجزاءات وشوورط السوون
و ...الخ ،كما يحق للجنة المسووووابقات إتخاذ إجراءات جزائية على النادي نتيجة تصوووورف العبيه أو أحد
إدارييه أو جمهوره.
 .38تقووام اللقوواءات فووى االيووام الووواردة بجوودول مواعيوود لقوواءات الوودورى علووى مالعووب األنديووة
المختووارة عوون طريووق القرعووة العلنيووة و التووى يعلوون عنهووا بجوودول الوودورى او يمكوون اقامتهووا
فوووى اى يووووم خوووالل العطلوووه الصووويفيه او العطوووالت الرسووومية او حسوووب موووا يتووورأي للجنوووة
المسابقات.
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 .39تبدأ المباريات الساعة( )9:30صباحا وتستكمل بعد صالة الجمعة على ان يكون اخر موعد لتقديم
إستمارة األسماء هو الساعة ( )9:15صباحا ،وللحكم العام الحق فى استبعاد اى نادى يتأخر عن
تقديم االستمارة لمدة  30دقيقة أو حسب الجدول الموضوع من لجنة المسابقات .
 .40يحق للناديين تغيير موعد بداية اللقاء باالتفاق بينهما وبين الحكم العام للقاء وبعد الحصول على
موافقه لجنة المسابقات كما يحق للجنة المسابقات تعديل موعد بدء أي لقاء مع إخطار األندية
بذلك.
 .41يحق للحكم العام لعب لقاءات الفردى لنفس المسابقة السنية فى نفس الوقت اذا دعت الظروف
لذلك،أو إدراج تأجيالت خالل نفس اليوم في حالة إرتباط الالعب باللعب في بطولة دولية داخل
مصر في نفس اليوم.
 .42في حالة الضرورة القصوى (مثال :إقامة جمعية عمومية أو انتخابات مجلس إدارة أو ظروف قاهرة
بعد موافقه لجنة المسابقات) تمنع النادي مشاركته في اللقاء تقوم لجنة المسابقات باتخاذ
القرار المناسب (مثال :تأجيل اللقاء لموعد آخر أو إقامة اللقاء علي مالعب النادي اآلخر أو إقامة
اللقاء علي ملعب محايد) و في كل األحوال وفي سبيل انتظام المسابقة فإن من سلطة لجنة
المسابقات التدخل في الحاالت التي تتطلب ذلك ويكون قرار اللجنة ملزماً لكافة األندية ،وعلي
جميع األندية التي يوجد لديها ما يمنع من إقامة أية لقاء علي مالعبها ألي سبب أن تخطر االتحاد
كتابياً بذلك بحد أقصى أسبوعين قبل اللقاء.
 .43الالعب المشارك فى دورى االندية الذى يتم إختياره من قبل االتحاد المصرى او االتحاد القارى
او االتحاد الدولى للمشاركة فىبطوالت أومنح خارج مصر او داخلها يكون لناديه الحق فى تأجيل
مسابقه سنية واحدة من المسابقات التى يحق لالعب المشاركة فيها ،و ذلك إذا تعارض موعد
لعبه مع موعد لقاء الدوري
 .44اذا انسحب اى نادى من لعب مسابقة سنية فى يوم المباراة يعتبر النادى مهزوما فى هذه
المسابقة فقط.
 .45إذا تكرر من النادي االنسحاب من مسابقة ما تشطب جميع نتائجه في المسابقة السنية التي
إنسحب منها وكأنه لم يلعب حسب القواعد التالية:
 إذا انسحب من لقائين متتاليين
 إذا انسحب من ثالث لقاءات متفرقة
 .46إذا ثبت أن أي مباراة لم تقام فعلياً وتم تقديم نتيجة لها  ،يتم شطب نتائج الناديين لهذا الموسم.
 .47قبل بداية اللقاء بنصف ساعة يقوم اإلداري المعتمد لكل نادى بتحديد الالعبرقم (  ) 1والالعب رقم( 2
) فى كل مسابقة كما يتراءى للنادى ،وتقديمها على اإلستمارة المخصصة لذلكفي ظرف مغلق لحكم
العام اللقاء
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 .48يقوم الحكم العام بفتح المظاريف في وجود مندوبي األندية حيث يلتقي الالعب( رقم  ) 1لكل فريق
مع الالعب (رقم  )1للفريق االخر ،وكذلك بالنسبة للالعب( رقم  ) 2لكل فريق في مباريات الفردي،
على أن يبدأ اللقاء بالالعب ( رقم  ) 2ثم الالعب ( رقم .) 1
 .49يجب تقديم أسماء الزوجي للحكم العام قبل الموعد المحدد للقاء الزوجي بربع ساعة علي
األقل ( يقصد بالموعد المحدد هونصف ساعة بعد انتهاء مباريات الفردى لكل مسابقة ) والنادى
الذى يتأخر عن تسليم االسماء للحكم العام بعد هذا الموعد يحق للحكم العام استبعاده من
المشاركة فى مباراة الزوجى ويعتبرا خاسرا لهذه المباراة بنتيجة .0/6 0/6
 .50الحد األقصى لراحه الالعبين بين مباراة الفردى والزوجى هى  30دقيقه اعتبارا من نهايه مباراة
الفردى.
 .51فى حالة تأجيل اللقاء لظروف قهريه يحق للنادى إعادة تسجيل أسماء الالعبين فى المباريات
التى لم تبدأ بعد(سواء بدأت المرحله ام ال) ،أما المباريات التى بدأت فال يسمحبتغيير أسماء
الالعبين،وتحدد لجنه المسابقات موعد إلتمام اللقاء فى اقرب وقت متاح.

سابعاً :يريقة احتساب النقاي و المراكز
 .52هناك نوعان من احتساب المراكز :
 الترتيا العام  :يحصل علية النادي الفائز بالمركز االول ( طبقا للبند رقم  ) 17وتحدد المراكز
لجميع االندية من اول نادى فى المجموعة الى اخر نادى فى المجموعة طبقا للنظام العام
للدورى وذلك عن طريق تجميع نقاط النادى الحاصل عليها من نتائجه فى المسابقات
المختلفة .
 الكأس الخاص بكل مسابقة سنية  :ويمنح للفريق الفائز فى كل مسابقة سنية طبقا
للنظام العام للدورى .
 .53يتم حساب النقاط لكل مسابقة سنية حدة



الفائز فى كل مسابقة سنية فى كل لقاء يحصل على  3نقاط
المهزوم فى كل مسابقة سنية فى كل لقاء يحصل على نقطة واحدة للمشاركة وذلك بشرط إقامة لقاءات
الفردى فعليا .

 النادى الذي ال يشارك فى لقاء الزوجي يعتبر مهزوم فى هذه المباراة فقط اى ان نتيجة مباراة الزوجي
تكون لصالح النادي االخر /6صفر /6صفر
 النادى المنسحب يحصل على صفر
 .54فى نهاية لقاءات الدورى يتم ترتيب االندية فى المجموعة بناء علي النقاط المجمعة من كل المسابقات
في كل اللقاءات.،
 .55إذا تساوي ناديان (أو فريقان )في عدد النقاط يتم الرجوع إلى ما يلي-:
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إذا تساوي ناديان (أو فريقان ) في عدد النقاط يتم الرجوع إلى ما يلي-:
نتيجة اللقاء بينهم
في حالة التساوي يتم الرجوع إلى عدد مباريات الفوز في اللقاء(األكثر)
في حالة التساوي يتم الرجوع إلى نسبةالفوز بالمجموعات Set percentage
في حالة التساوي يتم الرجوع إلى نسبة الفوز باألشواط Game percentage
في حالة التساوي يتم إجراء القرعة.
إذا تساوي أكثر من ناديان(أو فريقان ) في عدد النقاط يتم الرجوع إلى -:
عدد مباريات الفوز ( األكثر )
في حالة التساوي يتم الرجوع إلى نسبةالفوز بالمجموعات Set percentage
في حالة التساوي يتم الرجوع إلى نسبة الفوز باألشواطGame percentage
في حالة التساوي يتم إجراء القرعة.

 .56الناديين الحاصليين على المركز األول والمركز الثانى يتم تصعيدهم الى مسابقة الدورى الممتاز لعام
2018
ثامنا :الجوائز المالية

 المركز
 المركز
 المركز
 المركز

األول
الثانى
الثالث
الرابع

خمسة عشرألف جنيهاً
عشرةآالف جنيهاً
ثمانيةآالف جنيهاً
خمسةآالف جنيهاً

تاسعاً  :إستضاية اللقاءات
 .57علياألنديةالمقامعليمالعبهااللقاءاتتوفيراآلتى:
 طب يب مؤ هل متوا جد طوال فترة الم بار يات ،و يسوووومح لل نادى الزائر اصووووط حاب طب يب مؤ هل من
ناحيتهيكون مسئوال عن العبيه.
 تجهيز المالعب باألدوات المتعارف عليها مثل (كراسي الحكام  ،صبية المالعب  ،شماسي ،الخ) ...

 .58البد من استخدام كور معتمدة من االتحاد الدولى على ان يقوم كل نادى باالعالن عن نوع الكور التى سيقوم
باستخدامها على مالعبة فى يوم اجراء القرعة وسيتم االعالن على جدول مباريات الدورى نوع الكور .

 .59الحد األدنى لعدد المالعب يكون كاآلتى :
 النادي المشارك في ( 3إلى  )5مسابقات يجب عليه توفير على األقل عدد (  ) 4مالعب باإلضافة إلى
(  ) 1علبة كور جديدة على األقل لكل مسابقة سنية .
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 النادي المشارك في ( 6إلى  )8مسابقات يجب عليه توفير على األقل عدد (  ) 6مالعب باإلضافة إلى
(  ) 1علبة كور جديدة على األقل لكل مسابقة سنية .
 النادي المشارك في ( 9إلى  )10مسابقات يجب عليه توفير على األقل عدد (  ) 8مالعب باإلضافة
إلى (  ) 1علبة كور جديدة على األقل لكل مسابقة سنية .
 .60في حالة ما اذا كان النادى ليس لديه عدد مالعب يتناسب مع عدد المراحل السنية المشارك بها فى
الدورى فسيتم اقامة مبارياته على مالعب االندية المنافسه طوال الموسم او توفير عدد من المالعب
يتناسب مع عدد المراحل المشارك بها وفى هذه الحالة على النادى توفير الكور الخاصة باللقاء كما لو
كان اللقاء يقام على مالعبه .
 .61على حكم عام اللقاء إبالغ لجنة المسابقات بأي تجاوز في هذا الشأن التخاذ القرار المناسب.
 .62النادى الفائز بالمركز األول فى الترتيب العام سوف يقوم بتحمل تكاليف اقامة حفل توزيع الجوائز والتى
يجب ان تظهر بالمظهر الالئق للنادى واالتحاد على ان يكون الحفل فى مقر النادى الفائز.
 .63يحق لالتحاد المصري للتنس وضووع أي إعالناتخاصة برعاة الدورى واالتحاد علي مالعب األندية التي
تقام بها اللقاءات،كما يحق له إصداراو تعديأليةتعليمات خالل الموسم يكون من شأنها تنظيم
المسابقة.

نهاية الالئحة لدوري الدرجة االولى
2017

 Page 8 of 8لجنة المسابقات13/03/2017
أسامة حماد

