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مقدمة -
 الغرض الرئيسى من مسابقات االتحاد المصري للتنس للعبة التنس الشاطئي هو إعطاء
الفرص المتكافئة لالعبين والالعبات لممارسة اللعبة واالحتكاك والمنافسة للوصول الى
المستوى العالمى









صدرت هذه التعليمات واللوائح بغرض تنظيم نشاط التنس الشاطئي المحلى تحت رعاية
وتنظيم االتحاد المصرى للتنس ،وتطبق هذه التعليمات واللوائح على جميع الالعبين
المشتركين فى اى بطولة او مسابقة منظمة من قبل االتحاد المصرى وباشتراك الالعب
بها يعتبر ضمنيا موافقا على تطبيقها
جميع البطوالت والمسابقات المحلية تنظم عن طريق التعليمات والئحة الجزاءات الملحقة
فى هذه الالئحة والتى وضعت جميعها بواسطه االتحاد المصرى للتنس ومستنده الى
ماجاء بلوائح المسابقات الدولية المختلفة التى تخضع الشراف االتحاد الدولى للتنس
تطبق هذه التعليمات واللوائح على البطوالت وو المسابقات التى تطلب وى جهة تنظيمها
من قبل االتحاد المصرى للتنس
المرجع الرئيسى لهذه الالئحة هى القواعد الصادرة من االتحاد الدولى للتنس ( ITF
) beach Tennis tour
جميع البنود واللوائح الخاصة بقانون التنس الشاطئي الغير مذكورة فى هذا الكتيب يكون
المرجع لها لوائح المسابقات لالتحاد الدولى للتنس و االتحاد المصري للتنس
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أوال :التعليمات العامة للمسابقات :
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

يتم التسجيل فى البطوالت من خالل إرسال بريد إلكتروني إلي بريد االتحاد المصري للتنس
 ،etf@urgentmail.comوال يعتبر الالعب قد تم تسجيله اال عند تلقيه بريد مؤكد لتسجيله من
االتحاد
يتم سداد رسم االشتراك فى مكان البطولة لدي الحكم العام في الموعد المحدد لذلك
قيمة االشتراك فى مسابقة زوجي الرجال والسيدات و الزوجي المختلط هو  ٠٥٢جنيها للفريق
قيمة االشتراك فى مسابقات زوجي الناشئين و الناشئات هو  ٠٢٢جنيها للفريق
قيمة االشتراك فى مسابقات الفردي هي نصف قيمة إشتراك الزوجي
يدير كل بطولة لجنة منظمة تتكون من الحكم العام للبطولة ،ممثل النادى المقامة به البطولة ،و
يروس اللجنة رئيس لجنة التنس الشاطئي باالتحاد (وو من ينيبه)
الالعب وو الالعبة الذى يشارك فى اى مسابقة بالمخالفة لتعليمات ولوائح المسابقات يتم رفعه
منها ،ولن تحتسب له اى نقاط يكون قد حصل عليها فى هذه المسابقة
المراحل السنية للمسابقات تكون كالتالى :
وـ ناشئين و ناشئات ٤٤سنة و وقل

يشارك في هذه المسابقة الناشئين و الناشئات مواليد  ٠٢٢٠حتي  ،٠٢٢٦علي ون يكونوا قد
وتموا  ٤٤عاما و وال يكونوا قد وتموا  ٤٥عاما في تاريخ البطولة
ب ـ السيدات و الرجال
يشارك في هذه المسابقة من يكون قد وتم  ٤٤عاما في تاريخ البطولة
ج ـ الرواد
يشارك في هذه المسابقة الرجال و السيدات الذين قد وتموا  ٤٥عاما في تاريخ البطولة
 .9مسابقات بطوالت التنس الشاطئي هي كاآلتي (يتم اإلعالن عن المسابقات المتاحة لكل بطولة):
* زوجى و زوجي مختلط  14سنه ناشئين و ناشئلت
* فردى  14سنة ناشئين و ناشئات
* زوجى و زوجى مختلط رجال وسيدات
* فردى رجال و سيدات
* زوجى و زوجى مختلط رواد
* فردى رواد
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يحق لالعبين العرب واالجانب االشتراك فى وى بطولة من بطوالت اإلتحاد المصرى
.11
للتنس ،ويمكن تصنيفهم بواسطه اللجنة الفنية فى حالة عدم وجود ترتيب محلى وو دولي لهم،
عدا البطولة األهلية (تصنيف  )+Aفهى للمصريين فقط
يشترط استخراج بطاقة الالعب الصادرة من االتحاد المصرى للتنس والخاصه بالتنس
.11
وو التنس الشاطئى لالشتراك فى وى من البطوالت الرسمية والمقامة تحت رعاية االتحاد ،علما
بأن قيمه استخراج بطاقة التنس الشاطئي لالعب هي ٠٢٢جنيها مصريا لموسم ٠٢٤٧
ثانيا  :تصنيف البطوالت :
 .1تقسم البطوالت الى تصنيفات وتحدد النقاط التى تمنحها مسبقا
 .2تصنف البطوالت الى بطوالت ( ) Aثم تصنيف( )1ثم ( )2ثم ()3
 .3تصنف البطولة األهلية كتصنيف ( )+Aوهى مقصورة على الالعبين والالعبات المصريين
فقط
 .4تصنف البطولة العربية للتنس الشاطئي كبطولة تصنيف () A
 .5تصنف البطوالت بناءا على الجوائز المالية المقدمة لمسابقة الرجال والسيدات باالضافه الى
توافر المعايير التى يحددها االتحاد من حيث جودة و عدد المالعب واالضاءة والخدمات
المتوفرة لالعبين ،ويعاد تصنيف البطوالت فى بداية كل عام طبقا لتقييم البطولة السابقة من
قبل لجنة التنس الشاطئي باالتحاد
ثالثا :القبول و التصنيف و حجم الجداول









يكون قبول الالعبين بناءا علي آخر ترتيب صادر من اإلتحاد المصري و االتحاد الدولي للتنس قبل
إصدار قوائم القبول
بالنسبة للرجال و السيدات الحاصلين علي ترتيب باالتحاد الدولي للتنس ،تعطي االولوية في التصنيف
علي جداول البطوالت المحلية لترتيب االتحاد الدولي للرجال حتي  ،٧٢٢و السيدات حتي ٣٥٢
حجم الجدول الرئيسي بجميع المسابقات هو  ٤٦فريق ،و تقام المسابقات بنظام خروج المغلوب وو نظام
المجموعات حسب العدد المشارك و المالعب المتاحة
الحد االدني إلقامة المسابقة بنظام خروج المغلوب هو  ٨فرق (وو العبين في حالة الفردي)
الحد االدنى إلقامة مسابقة الزوجى هو  ٣فرق
الحد االدنى إلقامة مسابقة الفردى هو  ٦العبين
فى حالة عدم اكتمال الحد االدنى للمسابقة عند موعد اعالن القوائم النهائية يتم الغائها
يسمح باالشتراك في الموعد المحدد للتوقيع ومام الحكم العام ( ) On Siteفى الحاالت االتية
 )aعدم اكتمال جدول المباريات
 )bعدم حضور وحد الالعبين المسجلين في البطولة يوم المباريات ()No Show
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في حالة إقامة المسابقة بنظام المجموعات ،تتكون المجموعات كما يلي:
في حالة وجود  ٤وو  ٥فرق ،تقام مجموعة واحدة
في حالة وجود  ٦فرق فأكثر ،تقام المجموعات بحيث يكون الحد األدني للمجموعة هو  ٣فرق و الحد
األقصي هو  ٤فرق في المجموعة
في حالة عدم تساوي حجم المجموعات ،يوضع المصنفين األعلي في المجموعات األقل
تقام القرعة مباشرة بعد إغالق باب التوقيع لدي الحكم العام في المكان و الموعد المعلن لذلك
احتساب المراكز داخل المجموعات
 )aيحصل الفريق علي نقطة للفوز بكل مباراة
 )bتحتسب المراكز في المجموعات طبقا للنقاط الحاصل عليها كل فريق
 )cفي حالة تعادل فريقين في النقاط الحاصلين عليها ،يحتكم الي نتيجة المباراة بينهما
 )dفي حالة تعادل وكثر من فريقين في النقاط ،يحتكم الي اآلتي في اللقاءات المقامة بين
الفرق المتعادلة فقط:
 )٤نسبة المجموعات المكتسبة من إجمالي المجموعات الملعوبة ضد باقي الفرق محل
التعادل
في حالة ون يتبقي فريقان متعادلين ،يتم االحتكام الي نتيجة المباراة بينهما
 )٠نسبة االشواط المكتسبة من إجمالي االشواط الملعوبة ضد باقي الفرق محل
التعادل
في حالة ون يتبقي فريقان متعادلين ،يتم االحتكام الي نتيجة المباراة بينهما
إذا تبقي التعادل بعد احتساب بند  ٤و  ،٠يتم إجراء قرعة
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رابعا :طريقة احتساب النقاط
تمنح البطوالت النقاط التالية حسب تصنيفها:
جدول ( )٠نقاط الزوجي و الفردي
تصنيف
البطولة

النقاط الممنوحة (لكل العب)
الفائز

النهائى

نصف
النهائى

ربع النهائى (دور
الثمانية)

+A

275

171

111

61

A

251

151

91

45

1

125

75

45

25

2

81

48

29

15

3

27

15

8

4

يشترط للحصول علي وي نقاط الفوز بمباراة واحدة علي األقل

خامسا :الجوائز المالية للبطوالت
تصنف البطوالت طبقا للجوائز المالية التي تمنحها لمسابقات الرجال و السيدات كما يلي:
جدول رقم ( )٧الجوائز المالية للبطوالت:
تصنيف

اجمالى

اول زوجى

ثانى زوجى

اول زوجى

ثانى زوجى

اول زوجى

ثانى زوجى

البطولة

الجوائز

رجال

رجال

سيدات

سيدات

مختلط

مختلط

+A

14111

3151

1751

3151

1751

2811

1411

A

11111

2251

1251

2251

1251

2111

1111

1

8111

1811

1111

1811

1111

1611

811

2

6111

1351

751

1351

751

1211

611

3

4111

911

511

911

511

811

411

يتم صرف الجوائز المالية فى البطوالت طبقا لعدد الالعبين المشتركين فى كل مسابقة (زوجى رجال،
زوجى سيدات ،زوجى مختلط ) طبقا لمعامل العدد بجدول رقم ()3
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جدول رقم ( )٣معامل االعداد المشتركة بكل مسابقة
م

عدد الفرق لكل مسابقة

1
2
3
4

 12فريقا فأكثر
من  8الى  11فريقا
 4الى  7فرق
وقل من  4فرق

نسبة صرف الجوائز
المالية للمسابقة
%111
%75
%51
%1

مع مراعاة جدول رقم ( )٣الذى يحدد معامل االعداد المشتركة لكل مسابقة ونسبة الجوائز المالية يتم
توزيع اجمالى الجوائز المالية طبقا للجدول رقم ()٠
في حالة
ملحوظة  :اليوجد جوائز مالية لمسابقة الفردى وو مسابقات الناشئين والناشئات وو الرواد

سادسا  :نظام المباريات و طريقة اللعب
 )٤تقوم اللجنة المنظمة للبطولة باختيار وى من النظم التالية بناءا على مدة البطولة و عدد المالعب
واالعداد المشاركة بها






نظام مبارايات من ثالث مجموعات ونقطه فاصلة فى االشواط ( ) No AD
نظام مباريات من ثالث مجموعات ونقطه فاصله فى االشواط ( )No ADوفى حاله التعادل مجموعة/
مجموعة يتم تطبيق شوط كسر التعادل من  11نقاط ()super tie break
نظام المجموعات القصيرة (من  4اشواط ) ونقطة فاصلة فى االشواط ( )No ADوفى حاله التعادل  4/4فى
المجموعة يتم لعب شوط كسر التعادل من  7نقاط ،وفى حاله التعادل مجموعة /مجموعة يتم تطبيق شوط
كسر التعادل من  11نقاط ()super tie break
نظام مجموعة واحدة من  ٩وشواط ونقطه فاصلة فى االشواط ( )No ADوفى حاله التعادل  8/8فى
المجموعة يتم لعب شوط كسر التعادل من  7نقاط

 )٠الحد االقصي للمباريات لكل العب هي  ٤مباريات يوميا
 )٣تقام المباريات بدون حكم  ،و تطبق قواعد المباريات التى تلعب بدون وجود حكم كرسى الخاصة
باالتحاد المصرى للتنس
طريقة اللعب :

 يلعب االرسال من ضربة واحدة ،و اليوجد اعادة للضربة عند لمس الكرة للشبكة
 تلعب ضربة االرسال من اى مكان وبأى طريقة وتوجه الضربة الى وى العب ووى مكان
داخل خطوط الملعب ماعدا مباريات الزوجى المختلط فتلعب ضربة االرسال كضربة عادية
من وسفل
 تحتسب النقطة للمنافس فى الحاالت االتية -:
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 لمس الكرة لالرض
 الكره خارج الحدود
 لمس الالعب للشبكة

سابعا  :طريقة احتساب الترتيب المحلى
 يحتسب الترتيب على مجموع وحسن  ٥نتائج في الزوجي واحسن  ٣نتائج فى الزوجى المختلط
ووحسن نتيجتين فى الفردى على مدار عام
 يحدث الترتيب بعد كل بطولة

ثامنا :االلتزامات المطلوبة من االندية والهيئات المنظمة لبطوالت التنس الشاطئي
 .1يوفر النادى عدد المالعب الذى يتناسب مع عدد المسابقات و الالعبين بالبطولة
 .2تجهيز المالعب (تنقية الرمال من وي وشياء حادة و رشها بالماء قبل و بين المباريات)
 .3توفير الكور الالزمة للبطولة (الكور البرتقالي)
 .4توافر غرف لتغيير المالبس لالعبين والالعبات قريبة من المالعب
 .5توافر مكان مجهز لتواجد الحكم العام للبطولة بجوار المالعب
 .6االلتزام بصرف مستحقات الالعبين فى الوقت المحدد
 .7توفير الجوائز العينية للمركز األول و الثاني لجميع المسابقات
 .8تلتزم الجهة المنظمة للبطولة المحلية بسداد ماقيمته  %11من اجمالى قيمة الجوائز المحددة
مسبقا للبطولة الى االتحاد المصرى للتنس كرسوم إدارية
 .9توافر كافيتيريا لتوفير المياه و العصائر و الوجبات الخفيفة قريب من المالعب
توافر مكان مناسب (مظلل) لتواجد الالعبين و الجمهور بجوار المالعب
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