أهم التعديالت الرئيسية
في الئحة مسابقات لجنة الناشئين والناشئات ولجنة التنمية والتطوير 8102
 .0المراحل السنية:
 08سنة :عام  8102حد أقصى مواليد  – 8112حد أدنى مواليد .8112
عام  8102حد أقصى مواليد  – 8117حد أدنى مواليد .8112
عام  8181حد أقصى مواليد  – 8112حد أدنى مواليد .8101
يشترط للعب هذه المرحلة ان يكون الالعب/الالعبة قد أتم  01سنوات في تاريخ بداية الدور
الرئيسي للبطولة.
 01سنة :عام  8102حد أقصى مواليد  – 8114حد أدنى مواليد .8117
عام  8102حد أقصى مواليد  – 8115حد أدنى مواليد .8112
عام  8181حد أقصى مواليد  – 8112حد أدنى مواليد .8112
يشترط للعب هذه المرحلة ان يكون الالعب /الالعبة قد أتم  00سنة في تاريخ بداية الدور
الرئيسي للبطولة.
 01سنة :عام  8102حد أقصى مواليد  – 8118حد أدنى مواليد .8112
عام  8102حد أقصى مواليد  – 8113حد أدنى مواليد .8117
عام  8181حد أقصى مواليد  – 8114حد أدنى مواليد .8112
يشترط للعب هذه المرحلة ان يكون الالعب /الالعبة قد أتم  08سنة في تاريخ بداية الدور
الرئيسي للبطولة.
 02سنة :عام  8102حد أقصى مواليد  – 8111حد أدنى مواليد .8115
عام  8102حد أقصى مواليد  – 8110حد أدنى مواليد .8112
عام  8181حد أقصى مواليد  – 8118حد أدنى مواليد .8117
يشترط للعب هذه المرحلة ان يكون الالعب  /الالعبة قد أتم  03سنة في تاريخ بداية الدور
الرئيسي للبطولة.
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رجال وسيدات :يشترط للعب هذه المرحلة ان يكون الالعب  /الالعبة قد أتم  04سنة في
تاريخ بداية الدور الرئيسي للبطولة.
 .8مرحلة  01 & 08سنة:
– مراعاة لصغر سن الالعبين  /الالعبات ،ومراحل نموهم وساعات نومهم ،ومن منطلق
الحرص على مشاركتهم في البطوالت وممارسة لعبة التنس واالستمرار فيها ،وحرصا على
ان يتمكن الالعب /الالعبة من متابعة دراسته وتدريباته خالل باقي أيام األسبوع ،فقد تم تحديد
مدة البطولة بما ال يتجاوز  4أيام وان يكون وقت المباراة قصير وبكفاءة وأداء اعلى.
ولكي يتمكن الالعب  /الالعبة من لعب أكثر من مباراة في اليوم ولذا فقد تم تعديل نظام
المباريات لمرحلتي  04&08سنة على النحو التالي:
أ .تبدأ مباريات  04 ،08سنة يوم الخميس حتى يوم األحد وتشتمل على جداول تمهيدية
ورئيسية .ويتوقف حجم الجداول التمهيدية على عدد المالعب المتاحة في البطولة(.يجوز
تعديل أيام اللعب في فترة االجازة الصيفية و مراعاة اجازات األعياد الرسمية )
ب .جداول  08سنة:
سيتم لعب الدور األولى لالدوار التمهيدية و الرئيسية بنظام جداول المجموعات round
robbin
سيتم لعب الدور الثانى واالدوار التالية لالدوار التمهيدية و الرئيسية بنظام جداول خروج
المغلوب.
و بذلك سيضمن ان كل العب /العبة قد لعب مبارتين على األقل في البطولة.
ت .ويجوز لالعب  /الالعبة ان يلعب  4مباريات في نفس اليوم.
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 .3نظام المباريات:
مرحلة  08سنة :تلعب مباريات  08سنة الدور التمهيدى و الدور الرئيسى (نظام
المجموعات  ) round robbinمن مجموعتين قصيرتين ( 4أشواط)  ،no adوفى حالة
التعادل  3/3يلعب شوط كسر التعادل من  7نقاط ،وفى حالة التعادل مجموعة  /مجموعة
تلعب المجموعة الفاصلة من  01نقاط .Super tie break
أ .تلعب مباريات  08سنة (تكملة األدوار الرئيسية) من مجموعتين قصيرتين ( 4أشواط)
 ،no adوفى حالة التعادل  3/3تلعب شوطين ،وفى حالة التعادل  4/4يلعب شوط كسر
التعادل من  7نقاط ،وفى حالة التعادل مجموعة  /مجموعة تلعب المجموعة الفاصلة من
 01نقاط Super tie break
ب .مرحلة  01سنة :تلعب مباريات  04سنة األدوار التمهيدية والرئيسية من مجموعتين
عاديتين ( 2أشواط)  no adوفى حالة التعادل  2/2يتم لعب شوط كسر التعادل من 7
نقاط وفى حالة التعادل مجموعة  /مجموعة يتم لعب المجموعة الفاصلة من  01نقاط
Super tie break.
ج .حرصا على زيادة مشاركة الالعبين /الالعبات في بطوالت الزوجي وتشجيعا لهم فستكون
مشاركة العبى والعبات مرحلة  08سنة طوال العام بدال من ان تكون في عطلة الصيف
فقط.
وتلعب مسابقات زوجي لمرحلتي  04& 08سنة في كل البطوالت ويتم تحديد آخر موعد
لتسجيل الزوجي بحيث يكون مع نهاية مباريات أول دور رئيسي للمسابقة (بالنسبة لمسابقات
 04 ،08سنة) وتكون مباريات الزوجي لهذة المراحل في أيام أسبوع البطولة الفردية).
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وللحكم العام إمكانية تعديل الموعد حسب ظروف البطولة بشرط اإلعالن مسبقا في موقع
البطولة.
د .تقام مباريات الزوجي لمرحلة  08سنة من مجموعة واحدة من ستة أشواط .No ad
ه .تقام مباريات الزوجي لمرحلة  04سنة من مجموعتين قصيرتين من أربعة أشواط No
 adوفى حالة التعادل  4/4يتم لعب شوط كسر التعادل من  7نقاط وفى حالة التعادل
مجموعة  /مجموعة يتم تطبيق شوط كسر التعادل من  01نقاط Super tie break.
و .الحد األدنى إلقامة مسابقات الزوجي هو  4فرق لكل مسابقات الزوجي وفى هذه الحالة
يلعب الزوجى بنظام المجموعة .round robbinوفى حالة اشتراك اكثر من  4فرق
يلعب الزوجى بنظام خروج المغلوب.
ز .طبقا ً لتعديالت االتحاد الدولي تطبق قاعدة في ضربات االرسال  No Letحيث لن يكون
هناك إعادة لضربة االرسال في حالة لمسها الشبكة ودخولها المربع الصحيح وسيتم
استمرار اللعب.
ح .تدار المباريات بنظام الحكم الجوال من أول دور وتلعب مباريات الدور قبل النهائي
والنهائي بحكم كرسي -كحد أدني( -يرجى مراجعة قواعد لعب المباريات بدون حكم كرسي
في الملحق).
ط .تسهيال على الالعبين  /الالعبات سيتم إضافة خاصية جديدة لبرنامج البطوالت  TPوهي
وضع أولوية اختيار للبطوالت التي يرغب أن يلعب أحدهم وإال فبرنامج البطوالت سيختار
لالعب /الالعبة االختيار األول أيا ً كان موقفه في البطولة إذا لم ينسحب في الموعد المحدد
لالنسحاب.
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ي .ال يسمح لالعب  /الالعبة المشاركة في النشاط المحلى وبطولة دولية ( (ITFفي نفس
األسبوع حسب لوائح االتحاد الدولي إال بعد الخروج من البطولة الدولية ،ويجب على
الالعب/الالعبة ابالغ حكم عام البطولة الدولية برغبتهم في لعب بطولة محلية قبل أول
مباراة له.
ك .يمكن التسجيل  on siteايضا ً في أول يوم لعب ألول جدول محتمل للبطولة (تمهيدي أو
رئيسي) وعلى الالعب /الالعبة التواجد شخصيا ً والتسجيل لدى الحكم العام قبل بداية أول
مباراة في المسابقة بنصف ساعة على األقل وسيكون هذا الالعب  /الالعبة آخر أولوية في
اللعب في حالة وجود مكان.
ل .في حالة تعادل العبين  /العبتين في النقاط وقت القبول أو في ال  on siteسيتم عمل
قرعة بينهم لدخول البطولة أو الجدول وكذلك في الزوجي في حالة تساوى فريقين في
النقاط.
 .1الترتيب العام:
أ  -تشجيعا لالعبين  /الالعبات للمشاركة في المستوى المناسب و لزيادة االحتكاك في
المستويات األعلى فسيكون لالعب  /الالعبة حق اختيار المراحل المناسبة له وقدرتهم
على المنافسة فيها  ،سيتضمن ترتيب كل العب /العبة النقاط التى حصل عليها من لعبه
أي مرحلة سنية سواء مرحلته األساسية أو المراحل األعلى حسب جداول النقاط الجديدة
(حال سنه يسمح له بالمشاركة في المراحل األعلى) وبذلك ستكون النقاط التي يحصل
عليها الالعب  /الالعبة من جميع مسابقات المراحل منعكسة على ترتيبه في مرحلته
األساسية وهذا يساعده على المنافسة في المستويات األعلى ويحافظ في نفس الوقت على
موقعه في مرحلته في حالة كونه من المصنفين األوائل او ترشيحات التمثيل القومى
لمصر.

5

أهم التعديالت الرئيسية
في الئحة مسابقات لجنة الناشئين والناشئات ولجنة التنمية والتطوير 8102
مثال :العب في مرحلة  04سنة لعب في مرحلته وحصل على المركز الثاني في بطولة G1
والمركز الثالث لمسابقة  02سنة في بطولة G2ووصل دور الثمانية لمسابقة  02سنة في بطولة
 .G3كل هذه النقاط الذي اكتسبها من هذه البطوالت ستظهر في ترتيبه لمرحلة  04سنة ضمن أحسن
2نتائج له ،بذلك سيستفيد الالعب من لعبه المستويات األعلى في حالة قدرته على المنافسة فيها.
ب .سيتم احتساب الترتيب على مجموع أحسن  9نتائج في الفردي وأحسن  9نتائج في الزوجي على
مدار  58أسبوع ،متضمنا النقاط الذي يحصل عليها من البطوالت المحلية ونقاط البطوالت
الدولية والتي ستقام بمصر (لها جدول منفصل معادل) مثل:
( Men and Women Futures & ITF juniors &African circuit for 14 years
ت .سيظل اعتبار نقاط التمثيل الرسمي للمنتخبات سواء أقيمت بطوالتها خارج او داخل مصر وذلك
للمباريات الفردية والزوجية (وليس الفرق) ضمن أحسن النتائج.
د -كمرحلة انتقالية  -وبعد ان تم تعديل نقاط الترتيب حسب كل مرحلة ومستوى كل بطولة لتتماشى
مع نقاط االتحاد الدولي -سيتم ادخال النقاط الحاصل عليها الالعب  /الالعب بنفس النظام السابق
للنقاط حتى نهاية بطوالت النصف األول من موسم  8102وسيتم ادخال نفس النتائج لالعب /
الالعبة بالنقاط الجديدة وسيكون هناك ترتيب موازي وهو ما يسمى بترتيب الظل (shadow
) rankingويتم العمل به بدءا من بطوالت النصف الثاني من العام.
 .5وطبقا لتعديالت االتحاد الدولي فانه سوف تحسب نقاط لالعب  /الالعبة الذي ينتقل للدور الثاني في
حاله انسحاب الالعب /الالعبة المنافس ( )Walkoverمن مباراة الدور األول او عند عدم تمكن
المنافس من اكمال المباراة ).(retired
 .1بدءا من بطوالت النصف الثاني من الموسم سيتم تغيير نظام دفع اشتراك البطوالت وسيتم نشر
التعديل الحقا
 .7يحق لالتحاد المصري للتنس التعديل او اإلضافة لهذه الالئحة طبقا لما يتراءى له لمصلحة اللعبة
ما إذا تطلب االمر ذلك.
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 .8نقاط االيقاف
نقاط اإليقاف

المخالفة

 -1الظهور في أكثر من قائمة بعد الموعد المحدد لالنسحاب (ماعدا الالعب  /الالعبة الذى على قوائم
4

االنتظار وقت انتهاء موعد االنسحاب)
 -2االنسحاب المتأخر من قوائم بطولة واحدة


قبل إعالن القوائم النهائية

3



بعد إعالن القوائم النهائية وقبل عمل القرعة

2

 -3عدم الظهور في الدور التمهيدي

4

 -4عدم الظهور في الدور الرئيسي

6

 -5عدم الظهور مسابقة الزوجي بعد االشتراك بها (الالعب /الالعبة المتغيب فقط)

3

 -6عدم إكمال المباراة بدون عذر مقبول من الحكم العام

5
1

 -7الحصول على إنذار خالل البطولة
 -8الحصول على إنذار  +نقطة جزائية في نفس المباراة

2

 -9الحصول على إنذار  +نقطة جزائية  +شوط جزائي في نفس المباراة

3

 -11لكل شوط جزائي آخر في نفس المباراة

+1

 -11الحصول على إنذار لمخالفة السلوك الرياضي في المباريات التي تلعب بدون حكم كرسي 3
2

 -12إنذار  +نقطة جزائية في نفس المباراة (المباريات التي تلعب بدون حكم كرسي)

 -13إنذار +نقطة جزائية  +شوط جزائي في نفس المباراة (المباريات التي تلعب بدون حكم كرسي) 4
-14

الطرد بسبب مخالفة قواعد وأصول اللعب ()code of conduct

 -15الطرد المباشر (أثناء المباراة أو بعدها في محيط البطولة)

6
6

(في حالة الطرد المباشر يحول األمر الى لجنة الناشئين و الناشئات )

 .Iتجمع نقاط اإليقاف لكل العب /العبة من جميع المراحل السنية
 .IIتحتسب نقاط االيقاف على مدار  25أسبوع.
 .IIIإذا وصلت نقاط االيقاف الى  01نقاط يتم إيقاف الالعب /الالعبة لمجمع واحد من
البطوالت المحلية (من جميع المسابقات) ،يحدد توقيت اإليقاف من قبل لجنة الناشئين
والناشئات ،ويتم إبالغ الالعب  /الالعبة بقرار اإليقاف عن طريق البريد اإللكتروني
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المسجل لالعب/الالعبة على حسابه على برنامج البطولة ،ويتم خصم  01نقاط من إجمالي
نقاط اإليقاف الخاصة به وترحيل باقي النقاط.
الحكم الذي يسمح َلالعب /لالعبة الموقوفين
 .IVيتم إبالغ المسئولين والحكام باإليقاف ،ويعتبر َ
بالمشاركة مخالفا ً لقواعد االتحاد
 .Vيمكن لالعب  /الالعبة تقديم إحتجاج على العقوبة إلى لجنة الناشئين و الناشئات فى خالل
اسـبوع من تاريخ إبالغه باإليقاف ،و من حق اللجنة قبول او رفض هذا االعتراض  ،أو
تخفيف العقوبة اذا كان هناك خطا في حسابات االتحاد او الحكم العام أو اي سبب اخر
يستدعي ذلك  ،ويجب ان يكون هذا االعتراض مقدم من الالعب /الالعبة شخصياً أو من
ولى أمره/ولى امرها.
 .VIيعتمد االتحاد المصري للتنس نقاط االيقاف المحددة من قبل حكام العموم للبطوالت
المحلية بعد تلقيه التقارير الوافية من البـطوالت ،ويتم ايقاف الالعب  /الالعبة من
االشتراك في البطوالت اعتباراً من الموعد الذي تقرره لجنة الناشئين والناشئات حتى تتاح
الفرصة إلعالم الالعب /الالعبة وكذا جميع الجهات المعنية باألمر.
 .VIIلن يتم احتساب نقاط إيقاف في حالة االنسحاب المتأخر لالعبين والالعبات الذين يتم
اختيارهم للتمثيل الرسمي لمصر .
 .VIIIلن يتم احتساب نقاط إيقاف ألول  3مرات في العام لالنسحاب المتأخر من المسابقة بعد
إعالن القوائم النهائية و قبل عمل القرعة ،بشرط ارسال اعتذار لالتحاد و حكم عام البطولة
ويكون االعتذار صالح ألسبوعي البطولة و لن يكون مطلوبا من الالعبين  /الالعبات تقديم
شهادات مرضية
 .IXالالعب /الالعبة الذي ينسحب من بطولة نتيجة اإلصابة لن يحتسب له انسحاب متأخر من
البطولة التالية بشرط ان يكون طبيب البطولة قد كشف عليه واثبت انه غير قادر على
اللعب والمنافسة في األسبوع التالي ويمكنه تقديم هذه الشهادة لتجنب توقيع عقوبة نقاط
اإليقاف عليه.
 .Xلن يتم احتساب نقاط إيقاف في حالة االنسحاب المتأخر لالعبين /الالعبات على قوائم
االنتظار ( )Alternatesفي بطوالت االتحاد الدولي أو االتحاد األفريقي للتنس في حالة
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قبولهم في جداول البطوالت المشار اليها والمشاركة فيها ،بشرط إرسال ما يفيد بذلك إلى
حكم عام البطولة المحلية فور قبولهم في البطولة الدولية أو األفريقية
 .XIفي حالة ارتكاب مخالفات غير المنصوص عليها في الجدول بعالية ،يعرض األمر على
لجنة الناشئين والناشئات و لجنة االنضباط و فض المنازعات.
 .XIIمن حق الحكم العام وحكم الكرسي والحكم الجوال استبعاد من يقوم بتصرف غير الئق
خارج نطاق الملعب والبطولة سواء كان من الالعبين أوالالعبات أو ذويهم (ولى امر-
مرافق -مدرب ....الخ)
 .XIIIفي حالة طرد الحكم العام لالعب  /العبة واستبعاده من مسابقة ما لعدم االهلية ،سيفقد
النقاط التى حصل عليها في هذه المسابقة ويجوز للحكم العام حرمانه من اية مسابقات
أخرى يكون الالعب  /الالعبة مشترك فيها خالل نفس األسبوع.
( .XIVفي حالة تطبيق دفع االشتراك في أماكن إقامة البطوالت بدءا من النصف الثاني من موسم
 8102وعدم ظهور الالعب  /الالعبة الموجود اسمه في الجداول التمهيدية أوالرئيسية يتم
حجب الالعب/الالعبة من االشتراك في البطولة التالية لحين سداد االشتراك للبطولة
السابقة وتوقيع عقوبة عدم الظهور).

اصدار 8102/0/11
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