لجنة التنمية و التطوير

القواعد والتعليمات الخاصة بنشاط  10 ،9 ،8سنوات لعام 2018

 يقام النشاط وفقا ً لبرنامج ولوائح االتحاد المصري للتنس وذلك لالعبين عمر  10سنوات فأقل وذلك طبقا ً لنظام
االتحاد الدولي للتنس من خالل حملة ( )Play & Stayالعالمية للثالث مراحل (أحمر – برتقالي – أخضر)
واألهداف لهذا السن
 الهدف العام :إعادة هيكلة وتطوير نظام نشاط  10سنوات بحيث يتم تركيز الالعبين  /أولياء األمور  /المدربين
 ........الخ على تنمية وتطوير الالعب وليس التركيز على مسابقات تنافسية للفوز والخسارة
 الهدف الفني :عمل مناخ سعيد خالل اللقاءات واكتساب الالعب خبرات وتنمية مهارات في بيئة خالية من
الضغوط والتوتر
 استخدام مالعب أصغر وكرات أبطأ ومضارب مناسبة للسن للوصول الى االستمتاع بممارسة لعبة التنس من
خالل ( )Serve, Rally& Scoreوهذه أساسيات ومتعة لعبة التنس
 إطالق اسم يوم التنس ( )Tennis Dayلجميع نشاط تحت  10سنوات وإلغاء كلمة بطولة.
مثال( - :يوم التنس في نادى ).............
 -1نظام االشتراك في المجمعات- :
 يتم االشتراك في جميع نشاط تحت  10سنوات ( )10 ،9 ،8عن طريق برنامج البطوالت
)( Tournament Plannerويطبق نفس نظام باقي المسابقات السنية المختلفة بالنسبة لمواعيد االشتراك،
ومواعيد االنسحاب فقط.
 يتم تحديد الحد األقصى لعدد المقبولين في نشاط ( ) 10 ، 9 ، 8بناء على عدد المالعب المتاحة لكل يوم تنس
واألعالن عنه على برنامج البطوالت.
 فى حالة زيادة الالعبين المسجلين عن الحد األقصى للقبول يتم توزيع الالعبين على أيام التنس فى نفس
المجمع.
 يتم فتح التسجيل في يوم التنس مرة أخرى ) ) On Siteلدى الحكم العام في يوم القرعة في الموعد المحدد
والمعلن لذلك ،وذلك الستكمال العدد المحدد لكل يوم تنس بشرط االلتزام بقواعد السن المعلنة .
 ويكون فتح باب التسجيل ( )Onsiteمرة أخرى يوم اللعب وقد يشارك الالعب  /الالعبة المسجل في هذا اليوم
()Onsiteفي حالة عدم ظهور العب  /العبة اخر موجود اسمه في المجموعات.وتجرى قرعة بين الالعبين
 /الالعبات في حالة وجود اكثر من العب  /العبة ووجود مكان واحد شاغر فقط .

لجنة التنمية و التطوير

القواعد والتعليمات الخاصة بنشاط  10 ،9 ،8سنوات لعام 2018

 األولوية في القبول للالعبين المسجلين عن طريق الموقع اإللكتروني ( )Onlineويكون التسجيل عند الحكم
العام يوم القرعة الستكمال األماكن المتبقية.
 الالعب الذي لم يسدد قيمة االشتراك في الموعد المحدد يتم رفع أسمة من قوائم الالعبين
 يسمح لالعبين االشتراك في مرحلة واحده فقط خالل المجمع الواحد.
 الحد األدنى إلقامة أي نشاط ( )10 ،9 ،8بنظام المجموعات

))round robinهو  5العبين بحيث يشارك

الالعب في الحد االدنى وهو  4لقاءات في اليوم الواحد.
 -2مقاسات الملعب ونوع الكور - :تتناسب مع السن والمرحلة وطبقا ً للوائح االتحاد الدولي للتنس.
 المرحلة الحمراء تحت  8سنوات :طول الملعب  10.97متر وعرض الملعب من  6.1 – 4.88متر وإرتفاع
الشبكة  80سم من المنتصف ونوع الكور حمراء
 المرحلة البرتقالي تحت  9سنوات :طول الملعب من  18.29 – 17.98متر وعرض الملعب
من  8.23 – 6.4متر وإرتفاع الشبكة  91.4سم من منتصف الملعب ونوع الكور برتقالي
 المرحلة الخضراء تحت  10سنوات :طول الملعب  23.77متر وعرض الملعب  8.23متر وارتفاع الشبكة
 91.4سم من منتصف الملعب ونوع الكور خضراء
 -3نظام اللعب
م
1

2

الكور الحمراء  8سنوات

الكور البرتقالي  9سنوات

الكور الخضراء  10سنوات

تقام اللقاءات بنظام المجموعات

يقام اللقاءات بنظام المجموعات

يقام اللقاءات بنظام المجموعات

)) Group Format

())Group Format

())Group Format

نظام اللعب

نظام اللعب

نظام اللعب

يقام اللقاء من  2شوط كل شوط  7نقاط يقام اللقاء من  2شوط كل شوط  10نقاط يقام اللقاء من مجموعة واحدة فقط من 4
وفى حالة التعادل شوط  /شوط يتم إقام

وفى حالة التعادل شوط  /شوط يتم إقام

أشواط  No Adوفى حالة التعادل

شوط فاصل من  7نقاط أيضا ً

شوط فاصل من  10نقاط أيضا ً

 3/3يقام شوط كسر التعادل من  7نقاط

عدد اللقاءات ليتمكن الالعب من اللعب عدد اللقاءات ليتمكن الالعب من اللعب عدد اللقاءات ليتمكن الالعب من اللعب
3

في المرحلة البرتقالي- :

في المرحلة الخضراء- :

في المرحلة التالية ()U12

الحد االدنى لعدد اللقاءات  24لقاء

الحد االدنى لعدد اللقاءات  28لقاء

الحد االدنى لعدد اللقاءات  32لقاء

الحد األعلى لعدد اللقاءات  28لقاء

الحد األعلى لعدد اللقاءات  32لقاء

الحد األعلى لعدد اللقاءات  36لقاء

عدد المجمعات المسموح به:
8مجمعات

عدد المجمعات المسموح به:
10مجمعات

عدد المجمعات المسموح به 12مجمع،
وان يتم  10سنوات.
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بالنسبة لنظام اللعب في مرحلة الكور الحمراء- :

 يشترط للعب هذه المرحلة ان يكون الالعب/الالعبة قد اتم  5سنوات في تاريخ بداية النشاط ( يوم
التنس).
 ،ولالنتقال للعب في مرحلة الكور البرتقالي يجب على الالعب أن يحقق الشرطين ( 24لقاء خالل  52أسبوع في العام
السابق إلتمامه  8سنوات  +إتمام  8سنوات)


بالنسبة لنظام اللعب فى مرحلة الكور البرتقالي- :

يشترط للعب هذه المرحلة ان يكون الالعب/الالعبة قد اتم  8سنوات في تاريخ بداية النشاط (يوم التنس)
ومحقق الحد األدنى من لعب  24لقاء ،ولالنتقال للعب في مرحلة الكور الخضراء يجب على الالعب أن يحقق الشرطين
( 28مباره خالل  52أسبوع في العام السابق إلتمامه  9سنوات  +إتمام  9سنوات)


بالنسبة لنظام اللعب في مرحلة الكور الخضراء- :

 يشترط للعب هذه المرحلة ان يكون الالعب/الالعبة قد اتم  9سنوات في تاريخ بداية النشاط (يوم التنس)
ومحقق الحد األدنى من لعب 28لقاء ،ولالنتقال للعب في مسابقات  12سنة يجب على الالعب أن يحقق الشرطين
( 32لقاء خالل  52أسبوع في العام السابق إلتمامه  10سنوات  +إتمام  10سنوات).
ملحوظة - :الالعب  /الالعبة الذي تم  10سنوات في تاريخ بداية الدور الرئيسي لبطولة ما ،يحق له باالشتراك في مسابقات
تحت  12سنة وال يسمح له باللعب في المرحلة الخضراء مره أخرى.
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يتم توزيع الالعبين /الالعبات على المجموعات بناء على عدد اللقاءات الملعوبة و في حالة تساوى العب/العبة او اكثر تجرى
قرعة بينهم
(و بالنسبة لنشاط النصف األول لموسم  2018سيتم توزيع الالعبين /الالعبات طبقا لتصنيف الالعبين الصادر في نهاية عام
. 2017وبعد نهاية شهر ابريل سيتم التوزيع طبقا لالئحة نشاط اللجنة لعام ) 2018

مثال لمجموعة بها عدد  30العب/العبة- :
مجموعة A

مجموعة B

مجموعة C

مجموعة D

مجموعة E

العب 1

العب 1

العب 1

العب 1

العب 1

العب 2

العب 2

العب 2

العب 2

العب 2

العب 3

العب 3

العب 3

العب 3

العب 3

العب 4

العب 4

العب 4

العب 4

العب 4

العب 5

العب 5

العب 5

العب 5

العب 5

العب 6

العب 6

العب 6

العب 6

العب 6

الالعب  1من مجموعة ( Aالالعب )1A
الالعب  1من مجموعة ( Bالالعب )1B
1B ×1A

1C ×1A

1D ×1A

............. 1E ×1Aالخ

ويجوز لالتحاد تعديل عدد الالعبين فى المجموعات إذا تطلب االمر ذلك
تقام لقاءات مرحلة الكور الحمراء والكور البرتقالية يوم الجمعة ولقاءات الكور الخضراء يوم السبت.
تدار لقاءات الكور الخضراء بنظام الحكم الجوال ،اما لقاءات الكور الحمراء والبرتقالى ستدار بمحكم متطوع (العب،مدرب..الخ)
))Judge on court

