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أوال :التعريف
 .1تتضمن مسابقة دورى االندية عدد (  ) 01مسابقات سنية وهى -:






 01سنة (ناشئين/ناشئات) حد أقصي مواليد  1112حد أدنى مواليد ( 1112على أن يكون الالعب او الالعبة قد
أتم  01سنوات في يوم اللقاء )
04سنة (ناشئين/ناشئات) حد أقصي مواليد  1112حد أدنى مواليد  ( 1112على أن يكون الالعب او الالعبة قد
أتم  00سنة في يوم اللقاء )
 02سنة (ناشئين/ناشئات) حد أقصي  1110حد أدني 1114
 01سنة (ناشئين/ناشئات) حد أقصي  0111حد أدني  ( 1114على أن يكون الالعب او الالعبة قد أتم  02سنة
في يوم اللقاء )
الرجال والسيدات حد أدني  ( 1112على أن يكون الالعب أو الالعبة قد أتم  04سنة يوم اللقاء)

 .2يقوم النادى بإختيار المسابقات السنية التى يرغب بالمشاركة بها على ان ال تقل عن  2مسابقات لعام 1102
 .3رسم االشتراك لكل مسابقة سنية على حدة هو  1000جنية مصري
 .4اشتراك النادي في مسابقة دوري األندية يعتبر موافقة ضمنية كاملة على بنود الئحة مسابقة الدوري
 .5ال يسمح ألي العب باالشتراك في مسابقة دوري األندية دون تقديم بطاقة الالعب الصادرة من االتحاد المصري
للتنس لعام  1102والخاصة بادورى االندية والتى سوف يتم اصدارها بناء على استمارة القيد .
 .6عدد األندية المشاركة فى الدوري الممتاز هو  01نادي ،و يتمثل فى العشر أندية بالترتيب ( 0الي )01 -بنتائج
الدورى الممتاز لعام  ،1102باالضافة الى الناديين الصاعدين من دورى الدرجة األولى لعام 1102
 .7فى حالة إعتذار اى نادى من األندية المذكورة في البند السابق عن المشاركة فى الدورى لعام  ،1102يتم تصعيد
النادى التالى فى ترتيب دورة الصعود لدورى الدرجة االولى لعام 1102
 .8النادى الذى يعتذر عن المشاركة فى مسابقة الدورى الممتاز لعام  1102قبل عمل القرعة يتم هبوطه الى دورى
الدرجة األولى عام 1101
 .9النادى الذى يعتذر عن المشاركة فى مسابقة الدورى الممتاز لعام  1102بعد عمل القرعة أو يمتنع عن استكمال
المشاركة أثناء الموسم يوقع عليه غرامة مالية قدرها  2111جنيها و يتم هبوطه الى دورى الدرجة األولى عام
.1101
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 .11يجب على جميع األندية إستيفاء اإلستمارة الرسمية لمسابقة الدورى الممتاز لعام  1102لجميع الالعبين و
المدربين و اإلداريين المعتمدين من النادى حيث يسمح فقط لحامل كارنيه دورى االندية الخاص بالمدرب أو
اإلدارى أو الالعب الخاص بدورى االندية التواجد في أرض الملعب المقام عليه اللقاء ،علما ً بأن رسم استخراج
الكارنيه للمدرب أو اإلداري  211جنيها و الالعب  411جنيها.
 .11يجب على كل نادى عمل إستمارة قيد الالعب الممثل له فى دورى االندية لموسم 1102
(موقعة 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.
 .12تعتبر هذه االستمارة تعاقد بين الالعب و النادى (العقد) ،و يمكن أن توقع لعام واحد او ألكثر من عام مقابل رسم
مقداره  011جم عن كل عام
 .13النادى الذي يمتنع عن الحضور والمشاركة فى الحفل النهائي لتوزيع جوائز دورى االندية سوف تحجب عنه
الجائزة المالية والكؤوس والميداليات
 .14يعتبر هذا التعريف جزء ال يتجزء من الالئحة
ثانيا :النظام العام للدورى
 .15يقام الدوري من مجموعتين كل مجموعة  2أندية
 .16توضع األندية في المجموعة بالترتيب حسب المراكز المحققة بدوري  ، 1102بحيث يكون المركز االول
على رأس المجموعة االولى و المركز الثاني على رأس المجموعة الثانية ،ثم يتم إجراء قرعة بين المركز
الثالث و الرابع لوضعهم فى المجموعتين ،وهكذا لباقى المراكز .
 .17يقام الدوري من دور واحد ،علي أن تكون اللقاءات بين األندية االول والثاني من كل مجموعة هى أخر
لقاءات المجموعة
 .18يتم تحديد مراكزاالندية في كل مجموعة بناءاً علي النقاط المجمعة من كل المسابقات في كل اللقاءات
 .19تقام لقاءات بين الناديين األول و الثانى في المجموعة األولي مع األول و الثاني في المجموعة الثانية
لتحديد المركز االول والثاني والثالث والرابع فى الترتيب العام ،و تقام مباريات بين الناديين الثالث و الرابع فى
المجموعة األولي مع الثالث و الرابع في المجموعة الثانية لتحديد المركز الخامس والسادس والسابع و الثامن فى
الترتيب العام ،ثم تقام مباريات بين النادىين الخامس والسادس فى المجموعة األولي مع الخامس و السادس في
المجموعة الثانية لتحديد المركز التاسع و العاشر والحادي عشر والثاني عشر فى الترتيب العام .
لجنة المسابقات
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 .21يتم هبوط أخر ناديين فى الترتيب العام الى دورى الدرجة االولى لعام  ،2118و تصعيد اول ناديين فى دورى
الدرجة االولى من عام  2117الى الدورى الممتاز لعام 2118

ثالثا :اإلنتقاالت
 .21الالعب المنتقل هو الالعب الذى ال يحمل العضوية العاملة للنادى و /أو لم يمثل النادى فى دورى 1102
 .22الالعب األجنبى هو الذى ال يحمل الجنسية المصرية .
 .23العضو الرياضي هو الالعب الذي ال يحمل العضوية العاملة للنادي.
 .24المرحلة السنية تتضمن مسابقتين لكل سن  :مسابقة الناشئين و مسابقة الناشئات ،أو مسابقة الرجال و
مسابقة السيدات.
 .25لن يسمح بمشاركة الالعبين االجانب في الدوري.
 .26الحد األقصى المسموح به لالعبين المنتقلين هو عدد ( )1العب لكل نادي .
 .27مرحلة  01و  04ناشئين و ناشئات (مواليد  1112إلي )1112
لن يسمح بانتقال الالعبين في هذه المرحلة اال في الحاالت التالية:
.i

الالعبين الذين ال يحملون العضوية العاملة ألي من االندية المشاركة في الدوري بمسابقتيه خالل موسمي
 1102و  ،1102و لم يشاركوا مع أي نادي في الدوري في عام  ،1102فيسمح بتسجيل العب واحد أو
العبة لكل مرحلة سنية و يتم إحتسابهم ضمن الحد االقصي لالنتقاالت ببند ( ،12و يسمح لهؤالء الالعبين
بالتسجيل مع النادي الذي يحملون عضويته العاملة في حالة إشتراكه في مسابقة الدوري في االعوام الالحقة)

.ii

في حالة إنتقال الالعبين الي أحد الناديين الصاعدين من دوري الدرجة األولي لعام 1102

 .28مرحلة  02ناشئين و ناشئات (مواليد  1110و )1111
لن يسمح بانتقال الالعبين في هذه المرحلة إال في الحاالت التالية:
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 .Iالالعبين الذين ال يحملون العضوية العاملة ألي من االندية المشاركة في الدوري بمسابقتيه خالل موسمي 1102
و  ،1102و لم يشاركوا مع أي نادي في الدوري في عام  ،1102فيسمح بتسجيل العب واحد أو العبة لكل
مرحلة سنية و يتم إحتسابهم ضمن الحد االقصي لالنتقاالت ببند ( ،12و يسمح لهؤالء الالعبين بالتسجيل مع
النادي الذي يحملون عضويته العاملة في حالة إشتراكه في مسابقة الدوري في االعوام الالحقة).
 .IIالالعبين الذين ينهون عام  1102بترتيب محلي من  0إلي  4أو ترتيب دولي ناشئين (  ) ITF Juniorsحتي
 ،211و ترتيب دولي ناشئات حتي 211
 .IIIفي حالة إنتقال الالعبين الي أحد الناديين الصاعدين من دوري الدرجة األولي لعام 1102

 .29مرحلة  01ناشئين و ناشئات (مواليد  1111و )0111
يسمح بانتقال الالعبين و الالعبات في مرحلة  01سنة بشرط عدم وجود العب رياضي آخر في نفس المسابقة
التي يتم االنتقال اليها و بحد أقصي العب واحد أو العبة لكل مسابقة.
 .31مرحلة عمومي الرجال و السيدات (مواليد  0111و أكبر)
يسمح بانتقال الالعبين و الالعبات في مرحلة عمومي الرجال و السيدات بحد أقصي العب واحد أو
العبة لكل مسابقة.
 .31يجب علي الالعبين المنتقلين الحصول علي االستغناء من النادي الذي كانوا يلعبون له مسابقة الدوري في
الموسم السابق في حالة توقيعهم إلستمارة الدوري في الموسم السابق ألكثر من عام
 .32رسوم قيد الالعب المنتقل فى االتحاد هو 2 111جنيها مصريا ً تسدد مع تسجيل الالعب في كشوف
الدوري.
 .33تعتبر أفرع االندية المشاركة فى الدورى كأندية منفصلة ،ويعتبر انتقال الالعبين بين أفرع االندية ضمن
الحد االقصي لالنتقاالت و تنطبق عليهم جميع البنود الخاصة باالنتقاالت و رسوم االنتقال.
.34

إيضاحات :

 .Iالالعب الذى لعب مباراة واحدة فى الدورى مع أى نا ٍد ال يحق له االشتراك خالل نفس العام مع أى نا ٍد أخر
حتى لو حصل على االستغناء خالل العام.
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 .IIفى حالة أن يكون الالعب مسجالً فى الدورى (طبقا الستمارة الدورى باإلتحاد لعام  ، )1102و لم يشارك
فعليا ً فى مباريات الدورى لموسم  ،1102و يرغب بالتسجيل مع ناد يحمل عضويته العاملة ،ال يحتسب
العبا ً منتقالً لهذا النادي و يسمح بتسجيله دون اى رسوم انتقال ( يحصل منه رسم اإلستمارة فقط).
 .IIIالالعب الذى يحمل العضوية العاملة و لكنه كان قد شارك فى مسابقة الدورى لنا ٍد آخر فى موسم  1102و
يرغب فى اللعب للنادى الذى يحمل عضويته العاملة ،سوف يحتسب العبا ً منتقالً لهذا النادى و يحق
لالتحاد تحصيل رسوم االنتقال منه .
 .IVالالعب الذى ال يحمل العضوية العاملة و كان مسجال باإلتحاد لنادي فى عام ( 1102طبقا الستمارة الدورى
فى اإلتحاد) يسمح بتسجيله لنفس النادى فى  1102بدون رسوم انتقال (رسم االستمارة فقط).
 .Vالالعب الذى ال يحمل العضوية العاملة للنادى و كان مسجالً فى الدورى لنا ٍد آخر (طبقا الستمارة الدورى فىى
اإلتحاد) فى عام  ،1102يتم تسجيله للنادى الذي يرغب االنتقال اليه بعد سداد رسم االنتقال .
 .VIالالعب الذى لم يشارك مع أى نادى فى مسابقة الدورى الممتاز أو الدرجة األولى فى موسم  1102يتم
تسجيله للنادى الذى يحمل عضويته العاملة بعد توقيع و سداد رسوم استمارة القيد في الدوري ،أما فى حالة
تسجيله لنادى هو ليس عضواً عامالً به ،فيعد العبا ً منتقالً ضمن الحد األقصي لالعبين المنتقلين ببند 12
و يحق لالتحاد تحصيل رسوم االنتقال منه .

رابعا  :التسجيل في كشوف الدوري
 .35يقوم النادي بتسجيل جميع الالعبين الممثلين له فى الدورى الممتاز باستمارات المشاركة فى الدورى لعام
 1102الخاصة باإلتحاد المصرى للتنس و ذلك خالل المدة المحددة لذلك ،و لن يسمح باضافة أى أسماء
أخرى خالل العام اال فى الفترة المخصصة لذلك (طبقا ً لبند  ،)22و سوف يتم توزيع نسخة من قوائم
الالعبين المسجلين لكل نادى على جميع األندية المشاركة قبل بدء الدوري.
 .36على 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 .
 .37توقع 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 األتحاد المصرى للتنس مقابل  011جنيها تسدد بخزينة االتحاد.
 .38يتم إعادة فتح باب التسجيل لالعبين الغير مسجلين فى الكشوف فور االنتهاء من مباريات المجموعتين
على ان يتم االعالن عنه الحقا ،على أن يتم مشاركتهم فى باقى مباريات الدورى لموسم 1102
لجنة المسابقات
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 .39يسمح بتسجيل الالعبين الرياضيين المسجلين في النادي من موسم 1102

 .41الحد األدنى لتسجيل الالعبين الممثلين لكل نادى فى الدورى الممتاز لكل مسابقة هو كاالتى:
الحد األدنى للتسجيل
للعضويات العاملة
(لكل مسابقة)
4

المرحلة

الحد األدني للتسجيل
(لكل مسابقة)

 01سنة ناشئين و ناشئات

2

 04سنة ناشئين و ناشئات

2

4

 02سنة ناشئين و ناشئات

2

4

 01سنة ناشئين و ناشئات

2

1

عمومى رجال أو سيدات

2

0

 .41يسمح لكل نادى بتسجيل عدد ( )1العب منتقل أو العبة في المسابقة (بحد أقصي  1العب أو العبة لكل
نادي فى المرحلة ) بشرط عدم وجود العب آخر فى نفس المسابقة ال يحمل العضوية العاملة.
 .42بدءاً من عام  ،1102سيكون الحد االدني لتسجيل الالعبين في مرحلة  02سنة هو  2العبين بنفس نظام
مراحل  01و  04سنة .
خامسا :نظام اللعب
 .43يقام اللقاء بين الناديين بإقامة المباريات التالية تبعا للمراحل السنية اآلتية-:
المرحلة السنية
 01سنة ناشئين و ناشئات
 04سنة ناشئين و ناشئات
 02سنة ناشئين و ناشئات
 01سنة ناشئين و ناشئات
عمومى رجال و سيدات

مباريات الفردى
2
2
2
1
1

مباريات
الزوجى
1
1
1
0
0

الحد األدنى للمشاركة
2
2
2
2
2

 بدءاً من عام  1102ستقام مسابقة  02سنة من  2مباريات فردي و  1مباراة زوجي مثل مراحل  01و  04سنة
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 .44يسمح لعدد ( )1العب فقط تحت (  )02 ، 04 ، 01من العبى الفردى باللعب فى مبارايات الزوجي،
بحد أقصي واحد منهم في كل مباراة زوجي ،وعدد (  ) 0العب تحت ( ، 01رجال  ،سيدات ) من
العبى الفردى باللعب فى مباراة الزوجي
 .45تقام مباريات الفردي في مراحل  01و  04و  02سنة من مجموعتين عاديتين ويطبق شوط كسر التعادل
من  2نقاط في حالة التعادل  2/2وفى حالة التعادل مجموعة/مجموعة يطبق شوط كسر التعادل من 01
نقاط .
 .46تقام مباريات الفردي في مراحل  ،01عمومي رجال و سيدات من ثالث مجموعات عادية.
 .47تقام مباريات الزوجي في جميع المراحل من مجموعتين  No Adويطبق شوط كسر التعادل من  2نقاط
في حالة التعادل  ، 2/2وفى حالة التعادل مجموعة/مجموعة يطبق شوط كسر التعادل من  01نقاط .
 .48ال يسمح باللعب يوم اللقاء إال للالعبين المسجلين فى كشوف النادى باإلتحاد لموسم .1102
 .49ال يسىىىمح بلعىىىب مباريىىىات الزوجىىىي دون اللعىىىب فىىىى مباريىىىات الفىىىردي ( بمعنىىىى اذا انسىىىحب نىىىادى مىىىن
جميع مباريات الفردي لسبب ما ال يحق له لعب مباريات الزوجي فقط )
 .51بصفة عامة تتكون الفرق لكل مرحلة سنية يوم اللقاء من األعضاء العاملين في النادي ،و يسمح بمشاركة
العب واحد (أو العبة) ال يحمل العضوية العاملة في النادي في كل مسابقة سنية من الناشئين و الناشئات،
أما في مرحلة عمومي الرجال و السيدات ،فيسمح بمشاركة  1عضو غير عامل لكل مسابقة فى اللقاء .
 .51ال يحق لالعب تمثيل ناديه في اللقاء الواحد في أكثر من مسابقة سنية.
 .52النادى 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.
 .53إذا أشرك نادي العبا ً مخالفا ً للوائح ( مثل شرط السن أو اإلنتقاالت او غير مسجل بالكشوف) يعتبر النادي
مهزوما ً وال يحصل على اى نقاط فى اللقاء الذى خالف به واشترك به الالعب
 .54يحق ألى نادى تقديم إعتراض مدون على ورق النادى ومختوم بخاتم النادى بحد أقصى ثالثة أيام من بعد
يوم اللقاء مع تسديد مبلغ  211جم ( فقط خمسمائة جنيها ً ال غير ) ترد فى حالة صحة اإلعتراض.

سادسا :األندية الصاعدة من الدرجة األولى
لجنة المسابقات
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 .55نظرا إلختالف الحد األدنى لعدد الالعبين المطلوب بين مسابقتى الدورى للدرجة األولى والممتاز ،و حتى
تتمكن األندية الصاعدة الى الدورى الممتاز من استكمال اعداد الالعبين المطلوبة ليتمكنوا من المنافسة ،
يسمح لهذه النوادى بانتقال  2العبين أو العبات بحد أقصى العب واحد أو العبة لكل مرحلة سنية ( ،01
 ، 01 ،02 ،04عمومي)  ،و يسمح لهم بمشاركة عدد  1العب أو العبة ممن ال يحملون العضوية
العاملة فى مراحل  01و  04ناشئين و ناشئات (أى العب واحد منتقل والعب واحد ال يحمل العضوية
العاملة للنادى و كان مسجال للنادى فى كشوف الدورى  )1102في اللقاءات.
 .56يطبق هذا اإلستثناء فى السنة األولى فقط لصعود األندية من دورى الدرجة األولى الى الدورى الممتاز.

سابعا :نظام اللقاءات
 .57يقوم بإدارة اللقاءات حكام عموم و ذلك بترشيح من اللجنة الرئيسية للحكام و بإعتماد من لجنة المسابقات
ويتم االعالن عنه فى حينه .
 .58يتم تطبيق جميع اللوائح الصادرة من لجنة المسابقات فيما يخص المالبس والجزاءات وشرط السن و...
الخ ،كما يحق للجنة المسابقات إتخاذ إجراءات جزائية على النادي نتيجة تصرف العبيه أو أحد إدارييه
أو جمهوره .
 .59تقام اللقاءات أيام الجمعة على مالعب األندية المختارة و التى يعلن عنها بجدول الدورى او يمكن اقامتها
فى اى يوم خالل العطله الصيفية او العطالت الرسمية .
 .61يحق للجنة المسابقات اذا دعت الحاجه تحديد جدول منفصل للقاءات مسابقتي الرجال و السيدات
 .61تبدأ المباريات الساعة التاسعة و النصف ( )1:21صباحا وتستكمل بعد صالة الجمعة على ان يكون اخر
موعد لتقديم إستمارة األسماء هو الساعة  1:02صباحا ،وللحكم العام الحق فى استبعاد اى نادى يتأخر
عن تقديم االستمارة لمدة  21دقيقة اى الساعة .1:42
 .62يحق 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.
 .63يتم تحديد المراحل السنية التى تبدأ بعد صالة الجمعة ( ماعدا مرحلتى  02/ 04/01ناشئين وناشئات ) ،و
ذلك بالنسبة لالندية التى ليس لديها أكثر من  1مالعب باالتفاق بين الناديين على تحديد المراحل يوم
اللقاء ،علي أن يكون لكل نادي حق إختيار مرحلة واحدة  ،وفى حالة حدوث اية اختالفات يكون رأى
حكم عام اللقاء هو الفيصل ،اما بالنسبه لالندية التى لديها  01مالعب او اكثر فيجب عليها توفير 01
مالعب فى حالة لعب جميع المراحل.
لجنة المسابقات
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 .64يحق للحكم العام لعب لقاءات الفردى للمرحلة 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 .
 .65في حالة الضرورة القصوى (مثال :إقامة جمعية عمومية أو انتخابات مجلس إدارة أو ظروف قاهره بعد
موافقه لجنه 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 – و في سبيل انتظام المسابقة  -فإن من سلطة لجنة المسابقات التدخل في
الحاالت التي تتطلب ذلك ويكون قرار اللجنة ملزما ً لكافة األندية.
 .66الالعب المشارك فى دورى االندية الذى يتم إختياره من قبل االتحاد المصرى او االتحاد القارى او االتحاد
الدولى للمشاركة فى بطوالت أومنح خارج مصر او داخلها يكون لناديه الحق فى تأجيل مسابقة سنية
واحدة من المسابقات التى يحق لالعب المشاركة فيها ،و ذلك إذا تعارض موعد لعبه مع موعد لقاء
الدوري
 .67علي جميع األندية التي يوجد لديها ما يمنع من إقامة أية لقاء علي مالعبها ألي سبب أن تخطر االتحاد
كتابيا ً بذلك بحد أقصى أسبوعين قبل اللقاء.
 .68اذا انسحب اى نادى من لعب مسابقة سنية وذلك فى يوم المباراة يعتبر النادى مهزوما فى هذه المسابقة فقط
 .69إذا 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
 .71إذا ثبت أن أي مباراة لم تقام فعليا ً وتم تقديم نتيجة لها  ،يتم شطب نتائج الناديين لهذا الموسم .
 .71قبل بداية اللقاء بنصف ساعة يقوم اإلداري المعتمد لكل نادى بتحديد الالعب رقم  0والالعب رقم  1فى
مراحل الرجال و السيدات و  01ناشئين و ناشئات والالعب رقم  0و  1و ( 2مرحلة  01و  04و
02سنة) .كما يتراءى للنادى ،وتقديمها على اإلستمارة المخصصة لذلك في ظرف مغلق لحكم عام اللقاء،
أما آسماء الزوجي فيتم تقديمها قبل الموعد المحدد للزوجي بربع ساعة علي األقل (بند .)11
 .72يقوم الحكم العام بفتح المظاريف في وجود مندوبي األندية حيث يلتقي الالعبان رقم  0لكل فريق وكذلك
الالعبان رقم  1لكل فريق وهكذا ..في مباريات الفردي ،على أن يبدأ اللقاء بالترتيب العكسى (. )0,1,2
 .73يجب تقديم أسماء الزوجي للحكم العام قبل الموعد المحدد للقاء الزوجي بربع ساعة علي األقل ( يقصد
بالموعد المحدد هو انتهاء مباريات الفردى لكل مسابقة ) والنادى الذى يتأخر عن تسليم االسماء للحكم
العام قبل هذا الموعد يحق للحكم العام استبعاده من المشاركة فى مباراة الزوجى ويعتبرا خاسرا لهذه
المباراة بنتيجة 1/2 1/2
لجنة المسابقات
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 .74الحد األقصى لراحة الالعبين بين مباراة الفردى والزوجى هى  21دقيقة اعتبارا من نهايه مباراة الفردى.
 .75فى حالة تأجيل اللقاء لظروف قهرية يحق للنادى إعادة تسجيل أسماء الالعبين فى المباريات التى لم تبدأ
بعد(سواء بدأت المسابقة ام ال) ،اما المباريات التى بدأت فال يسمح بتغيير أسماء الالعبين ،وتحدد لجنة
المسابقات موعد إلتمام اللقاء فى اقرب وقت متاح.
ثامنا :طريقة احتساب النقاط و المراكز
مباريات المجموعات
 الفائز في كل مسابقة سنية في كل لقاء يحصل علي  2نقاط المهزوم في كل مسابقة سنية في كل لقاء يحصل علي نقطة واحدة للمشاركة وذلك بشرط إقامة لقاءات الفردي فعليا النادي الذي ال يشارك في لقاء الزوجي يعتبر مهزوم في هذه المباراة فقط أى ان نتيجة مباراة الزوجى تكونلصالح النادى االخر /2صفر /2صفر.
 النادى المنسحب يحصل على صفر. .76في نهاية لقاءات الدوري يتم ترتيب االندية في كل مجموعة بناءاً علي النقاط المجمعة من كل المسابقات
في كل اللقاءات
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 نسبة الفوز 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 نسبة الفوز بالمجموعات Set percentage
في حالة التساوي يتم الرجوع إلى نسبة الفوز باألشواط Game percentage
في حالة التساوي يتم إجراء القرعة.
 .77احتساب المراكز للدوري:
أ -الترتيب العام :
 تقام مباريات بين النادي األول و الثانى في كل مجموعة بحيث يتم مقابلة النادى االول فى المجموعة
االولى مع النادي الثاني من المجموعة الثانية والنادى الثاني من المجموعة االولى مع النادى االول من
لجنة المسابقات
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المجموعة الثانية ثم يتم مقابلة النادى الفائز مع النادى الفائز والنادى المهزوم مع النادى المهزوم وذلك
لتحديد المركز االول والثاني والثالث والرابع فى الترتيب العام.
 ثم تقام مباريات بين المركز الثالث و الرابع فى كل مجموعة بحيث يتم مقابلة النادى الثالث فى المجموعة
االولى مع النادى الرابع من المجموعة الثانية ويتم مقابلة النادى الرابع من المجموعة االولى مع النادى
الثالث من المجموعة الثانية ثم يتم مقابلة النادى الفائز مع النادى الفائز والنادى المهزوم مع النادى المهزوم
وذلك لتحديد المركز الخامس والسادس والسابع و الثامن فى الترتيب العام .

 ثم تقام مباريات بين النادى الخامس والسادس فى كل مجموعة بحيث يتم مقابلة النادى الخامس من
المجموعة االولى مع النادى السادس من المجموعة الثانية والنادى السادس من المجموعة االولى مع النادى
الخامس من المجموعة الثانية ثم يتم مقابلة النادى الفائز مع النادى الفائز والنادى المهزوم مع النادى
المهزوم لتحديد المركز التاسع و العاشر والحادي عشر والثاني عشر فى الترتيب العام .
ب أوائل المسابقات
يتم حساب النقاط لكل مسابقة سنية علي حدة ،وذلك بناءاً علي النقاط المكتسبة في جميع مباريات
المجموعات ثم مباريات تحديد المراكز ،و يتم تحديد المراكز للمسابقات
ج -الدرع العام
 يحدد النادي الفائز بالدرع العام بناءاً على مركز كل نادى فى المسابقات السنية  ،وذلك بعد انتهاء مباريات
الترتيب العام
 يتم حساب مركز كل نادى فى كل مســـابقة سنيةعلى حده بناءاً علي النقاط المكتسبة من جميع اللقاءات
التي شارك بها النادي لكل مسابقة ( ،وفى حالة تعادل ناديان أو أكثر يطبق ما ورد فى المادة  22لتحديد
المراكز )

 بعد تحديد المراكز لكل مسابقة سنية ،تمنح النقاط التالية للمراكز المحققة:
االول فى كل مسابقة  121نقطة
الثاني فى كل مسابقة  111نقطة
الثالث فى كل مسابقة  111نقطة
الرابع فى كل مسابقة  91نقطة
لجنة المسابقات
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الخامس فى كل مسابقة  81نقطة
السادس فى كل مسابقة  71نقطة
السابع فى كل مسابقة  61نقطة
الثامن فى كل مسابقة  51نقطة
التاسع فى كل مسابقة  41نقطة
العاشر فى كل مسابقة  31نقطة
الحادى عشر فى كل مسابقة  21نقطة
الثاني عشر فى كل مسابقة  11نقاط
والنادى الذي يحصل على اعلى النقاط هو النادى الذي يحصل على الدرع العام
تاسعا :الجوائز المالية

 78الدرع العام

أربعون الف جنيها

الترتيب العام
 المركز األول
 المركز الثانى
 المركز الثالث

خمسة وثالثون ألف جنيها ً
خمسة وعشرون ألف جني ٍها ً
خمسة عشر ألف جنيها ً

أوائل المسابقات
 المركز األول
 المركز الثانى

خمسة أالف جنيها ً
ثالثة أالف جني ٍها ً

لجنة المسابقات
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عاشرا  :إستضافة اللقاءات

 .78علي األندية المقام علي مالعبها اللقاءات توفير اآلتى:
 طبيىىىب مؤهىىىل متواجىىىد طىىىوال فتىىىرة المباريىىىات ،و يسىىىمح للنىىىادى الزائىىىر اصىىىطحاب طبيىىىب مؤهىىىل مىىىن ناحيتىىىه
يكون مسئوال عن العبيه.
 تجهيز المالعب باألدوات المتعارف عليها مثل ( كراسي الحكام  ،صبية المالعب  ،شماسي ،الخ)....
 .79علي األندية المقام علي مالعبها اللقاءات توفير جميع المالعب المتاحة لديها إلقامة المباريات .
 .81البد 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 .
 .81الحد األدنى لعدد المالعب يكون كاآلتى :
 النادي المشارك في  2مسابقات يجب عليه توفير على األقل عدد  2مالعب باإلضافة إلى (  ) 2علبة كور جديدة
على األقل لكل مسابقة سنية فى كل لقاء .
 النادي المشارك في  2إلى  1مسابقات يجب عليه توفير على األقل عدد  2مالعب باإلضافة إلى (  ) 2علبة كور
جديدة على األقل لكل مسابقة سنية .
 النادي المشارك في  1إلى  01مسابقات يجب عليه توفير على األقل عدد  1مالعب باإلضافة إلى (  ) 2علبة
كور جديدة على األقل لكل مسابقة سنية .
 .82في حالة ما اذا كان النادى ليس لديه عدد مالعب يتناسب مع عدد المراحل السنية المشارك بها فى الدورى فسيتم
اقامة مبارياته على مالعب االندية المنافسة طوال الموسم او توفير عدد من المالعب يتناسب مع عدد المراحل
المشارك بها ،وفى هذه الحالة على النادى توفير الطبيب و الكور الخاصة باللقاء كما لو كان اللقاء يقام على
مالعبه
 .83على حكم عام اللقاء إبالغ لجنة المسابقات بأي تجاوز في هذا الشأن التخاذ القرار المناسب .
 .84يحق لإلتحاد إعطاء حق إستضافة اللقاءات لنادى معين لعدد متتالى من السنوات مقابل عائد مادى أو بدون.
 .85النادى الفائز بالدرع العام سوف يقوم بتحمل تكاليف اقامة حفل توزيع الجوائز ،والتى يجب ان تظهر بالمظهر
الالئق للنادى واالتحاد وسوف يكون الحفل فى مقر النادى الفائز .
 .86يحق لالتحاد المصري للتنس وضــع أي إعالنات خاصة برعاة الدورى واالتحاد علي مالعب األندية التي تقام بها
اللقاءات في األدوار التمهيدية والنهائية .كما يحق له إصدار أية تعليمات جديدة خالل الموسم يكون من شأنها
تنظيم المسابقة ،على ان يتم ارسال خطاب الى االنديه باسماء الرعاه .
نهاية الالئحة للدوري الممتاز

لجنة المسابقات
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