تصور مبدئي للخطة الدولية لمرحلة  21سنة لموسم 8102
لجنة التنمية و التطوير

 .0مارس  /إبريل :8102
 تصفيات شمال افريقيا للفرق  12سنة ناشئين وناشئات. البطولة ستقام بنظام المجموعات وتتأهل دولتان من تصفيات منطقة شمال أفريقيا لهذاالعام في كل مسابقة سنية للنهائيات التي ستقام في سبتمبر 2112
 الفريق يتكون من  3العبين  3 /العبات. يتم اختيار الالعبين والالعبات بناء على الترتيب المحلى الصادر عند اخر موعدألرسال األسماء والمحدد من البطولة.
 .8سبتمبر :8102
نهائيات أفريقيا للفرق  12ناشئين وناشئات للمتأهلين من تصفيات المناطق (منطقة شمال
افريقيا لها مكانين)
الميعاد :سبتمبر  2112والمكان لم يحدد بعد.
ملحوظة :سيتم تطبيق جميع الشروط الموضوعة من قبل اللجنة االوليمبية واالتحاد
المصري للتنس والتي ستنشر الحقا.
سيتم تحديث الخطة فور وروود اية ارتباطات جديدة

اصدار 2112/1/11
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تصور مبدئي للخطة الدولية لمرحلة  21سنة لموسم 1122
لجنة الناشئين والناشئات

 .0يناير :8102
 بطولة جمهورية مغلقة لـ  11ناشئين وناشئات تصنيف ( GA+فردى وزوجي وتدرج
النقاط في الترتيب المحلى)
 البطولة ستدرج في الترتيب األفريقي لـ  11سنة (فردى فقط طبقا لالتحاد األفريقي) كبطولة
 D1وهو (تصنيف االتحاد األفريقي ل  6دول افريقية ومنها مصر) .ونقاطها في الترتيب
األفريقي كالتالي( :األول  111نقطة) (الثاني  251نقطة) نصف النهائي  151نقطة –
ربع النهائي  21نقطة – دور الـ  51 :16نقطة.
 تبدأ البطولة يوم  2112/1/26وتنتهي يوم .2112/2/ 1
 تلعب األدوار التمهيدية يومي  22 & 26يناير (جدول  32العب /العبة ويتأهل للدور
للرئيسي  1العبين/العبات).
 تبدأ األدوار الرئيسية يوم  22يناير ( 2112جدول  22العب/العبة قبول مباشر باإلضافة
الى  1العبين /العبات المتأهلين من الدور التمهيدي ليكمل جدول )32
 تقام مباريات الدور الرئيسي بنظام Feed in systemلترتيب الالعبين من 32 – 1
 تقام بطولة للزوجي خالل البطولة ويكون حجم الجدول  16العب/العبة
 ويمكن لالعب /الالعبة ان يلعب أكثر من مباراة في اليوم.
 سيتم فتح البطولة لالشتراك على موقع البطوالت يوم الخميس  11يناير  ..2112وتطبق
جميع قواعد ونظم لعب البطوالت حسب الئحة مسابقات الناشئين والناشئات.

 .8فبراير :8102
أ .بطولتان من سلسلة بطوالت افريقيا ل  11سنة ناشئين وناشئات ذو تصنيف  G1في
الفترة من  2112/2/11 – 1في السليمانية.
سيتم فتح االشتراك بهما على موقع بطوالت االتحاد ويتم ارسال األسماء الى االتحاد
األفريقي (يقبل الالعبون ممن لهم ترتيب على افريقيا مباشرة حسب حجم جداول
البطولة) ،أما األماكن اإلضافية التي ستتوفر للمصريين في جداول اللعب سواء التمهيدية
أو الرئيسية فسيتم األخذ في االعتبار الترتيب الناتج عن بطولة الجمهورية المغلقة GA+
السابق اقامتها في شهر يناير.
ب .تصفيات منطقة شمال افريقيا مرحلة  11سنة ناشئين وناشئات – تقام بالسليمانية من 12
–  16فبراير .2112
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سيتم اختيار ال عبى الفريق  3العبين 3 ،العبات لهذه التصفيات فقط طبقا للترتيب
المحلى الصادر في  2112/1/1والمقابل القاري لهذه المرحلة ،طبقا لالئحة .2112
 .3مارس :8102
أ .بطولة من سلسلة بطوالت افريقيا  G1بطولة بجنوب افريقيا (قبل البطولة االفريقية)-25
.2112/3/22
ب .البطولة االفريقية األولى – جنوب افريقيا تقام في الفترة من  31 – 26مارس ،2112
يعتمد اختيار الالعبين على اآلتي:
 .1ترتيب الدولة النهائي لـ  11سنة للناشئين والناشئات بعد البطولتين االفريقيتين
الفرديتان اللتان اقيما عام .2112
 .2الترتيب الفردي األفريقي لـ  11سنة والذي سيظهر  3أسابيع قبل بدء البطولة وذلك
للناشئين والناشئات.
 .3األماكن التي سيمنحها  ITF/CATلكل منطقة.
 .1بطاقة االختيار الخاصة للدولة المضيفة.
ومن هنا سيكون اآلتي:
أ .يكون لمصر طبقا ً لنتائجها في بطولتي افريقيا  2112مكان واحد للناشئين ومكان
واحد للناشئات.
ب .أحسن  11العب في الترتيب األفريقي الذي سيظهر  3أسابيع قبل البطولة
(باإلضافة إلى المكان من بند .)1
ج Spots ITF CAT .كرؤية لجنة التطوير باالتحاد األفريقي بناء على نتائج أحسن
العبين للبطوالت الفردية التي ستقام في يناير حيث سيتم اختيار عدد  2العب من
كل منطقة (شمال  ،جنوب  ،شرق  ،وسط وغرب افريقيا) وستعلن أسمائهم 3
أسابيع قبل البطولة.
د 2 .بطاقة اختيار خاصة للدولة المضيفة.
ه .الحد األقصى لكل دولة لن يزيد عن  1العبين  1 /العبات ما عدا الدولة المضيفة.
وبناء على ذلك فلمصر مكان واحد مؤكد لالعب والعبة لنتائجها في بطوالت
افريقيا .2112
وباقي األماكن ستكون لمن يحقق ترتيب داخل الـ  11األوائل على افريقيا عند غلق
باب االشتراك بحد أقصى  3العب  3 /العبة.
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 .4يونيو :8102
أ .بطولة من سلسلة بطوالت افريقيا  11سنة للناشئين والناشئات.
ب .التصفيات النهائية ألفريقيا للفرق المتأهلة من تصفيات المناطق والتي ستؤهل إلى كأس
العالم للناشئين والناشئات.
الميعاد :يونيو  2112والمكان لم يحدد بعد.
 .5أغسطس :8102
كأس العالم للناشئين والناشئات في حالة تأهل أى من ال فرق  11سنة ناشئين او ناشئات
من التصفيات النهائية ألفريقيا.
المكان :دولة التشيك.
 .6سبتمبر :8102
أ .البطولة االفريقية الثانية لـ  11ناشئين وناشئات ( 2112/9/15-11لم يحدد المكان
بعد).
ب .بطولة الماستر ألحسن  2العبين 2 /العبات على افريقيا (لم يحدد الميعاد وال المكان
بعد)..
 -2الربع األخير من عام 8102
سلسلة بطوالت افريقيا لمنطقة شمال افريقيا ل  13سنة ناشئين وناشئات (لم يحدد الميعاد وال
المكان بعد).
ملحوظة :سيتم تطبيق جميع الشروط الموضوعة من قبل اللجنة االوليمبية واالتحاد
المصري للتنس والتي ستنشر الحقا.
سيتم تحديث الخطة فور وروود اية ارتباطات جديدة.

اصدار 2112/1/11
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تصور مبدئي للخطة الدولية لمرحلة  26سنة لموسم 1122
لجنة الناشئين والناشئات

 .0فبراير :8102
أ .البطولة الفردية لدول شمال افريقيا لمرحلة  16سنة ناشئين وناشئات ستقام البطولة
بالسليمانية من  11 – 9فبراير  2112وستقام بنظام  -Feed in systemحجم الجدول
 16العب  /العبة.
كل دولة ستشارك بـ  3العبين  /العبات ويسمح للدولة المضيفة (مصر) بعدد 1
العبين/العبات مع إمكانية تكملة جدول البطولة بالعبين محليين وال يتجاوز العدد 6
العبين/العبات.
ب .تصفيات شمال افريقيا للفرق  16سنة ناشئين وناشئات ،تقام بالسليمانية من 16 – 12
فبراير 2112
 –1البطولة ستقام بنظام المجموعات وتتأهل دولة واحدة في كل مسابقة سنية للنهائيات
التي ستقام في يونيو 2112
 – 2الفريق يتكون من  3العبين  3 /العبات.
 -3يتم اختيار ال عبى والعبات الفريق لهذه التصفيات بناء على الترتيب المحلى الصادر
في  2112/1/1وترتيب ITF Jr. Rankingحد أدنى ترتيب  211للناشئين – 111
للناشئات الصادر عند اخر موعد ألرسال األسماء للبطولة.
 .8ابريل :8102
أ -بطولة  ITF G4للناشئين والناشئات بتونس 2112/1/2-2
ب -البطولة االفريقية الـ  11لمرحلة  16سنة ناشئين وناشئات ،ستقام بتونس من 11 – 9
ابريل  – 2112حجم الجدول  32بنظام  -feed in systemسيتم اختيار الالعبين
طبقا ً:
 .1ترتيب الالعبين  /الالعبات باالتحاد الدولي للناشئين ITF Jr. Ranking
الختيار  6العبين  6 /العبات حد أدنى ترتيب  211للناشئين –  111للناشئات.
 .2الترتيب النهائي للدولة طبقا ً لنتائج االفريقية  ،2112لمرحلة  16سنة للناشئين والناشئات
وللدولة المحققة الترتيب من  2 – 1الحق في دخول العب واحد  /العبة
 .3واحدة 2 .أماكن حيث لكل دولة مكان واحد – (ترتيب مصر الخامس  16ناشئين الثاني
 16ناشئات).
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 .1الترتيب النهائي للدولة طبقا ً لنتائج االفريقية  2112لمرحلة  11سنة للناشئين والناشئات
وللدولة المحققة لترتيب من  1 – 1الحق في دخول العب واحد  /العبة واحدة .يوجد 1
أماكن حيث لكل دولة مكان واحد – (ترتيب مصر الثاني  11ناشئين األول  11ناشئات
وبذلك يحق لمصر العب/العبة).
 .5أماكن ألحسن العبين  /العبات في كل منطقة عدد  12مكان لهذا االختيار ،حيث لكل
منطقة  3أماكن .وتعلن هذه األسماء  31يوم قبل موعد البطولة.
 .6بطاقة االختبار الخاصة – عدد  2بطاقة اختبار خاصة للدولة المضيفة.
 .2الحد األقصى لعدد الالعبين  /الالعبات لكل دولة هو  1العب  /العبة باستثناء الدولة
المضيفة.
ج .بطولة  ITF G3للناشئين والناشئات بتونس  21- 16ابريل 2112

 .3يونيو :8102
التصفيات النهائية ألفريقيا للفرق  16سنة ناشئين وناشئات وذلك في حالة تأهل أي من
الفرق من تصفيات منطقة شمال افريقيا ،.هذه التصفيات هي التي ستؤهل الى Jr Fed
 Jr Davis Cup،Cup,والتي ستقام في سبتمبر .2112
 .4سبتمبر :8102
Jr.Davis Cup & Jr.Fed Cup
كأس ديفيز للناشئين  16سنة ،كأس فيد كب للناشئات  16سنة في حالة تأهل أي من الفرق
المصرية من التصفيات النهائية ألفريقيا .الموعد والمكان لم يحدد بعد.
ملحوظة :سيتم تطبيق جميع الشروط الموضوعة من قبل اللجنة االوليمبية واالتحاد
المصري للتنس والتي ستنشر الحقا.
سيتم تحديث الخطة فور وروود اية ارتباطات جديدة

اصدار 2112/1/11
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تصور مبدئي للخطة الدولية لمرحلة  22سنة لموسم 1122
لجنة الناشئين والناشئات

 .0بطولة  ITF G5للناشئين والناشئات بالسليمانية  29يناير .2112
 .8بطولة  ITF G5للناشئين والناشئات بسماش  5فبراير .2112
 .3بطولة  ITF G3للناشئين والناشئات بالمغرب  11- 5مارس 2112
 .4البطولة االفريقية بالمغرب  B2:Gمن  12 – 12مارس .2112
 حجم جدول البطولة  32العب  32 /العبة. يتم اختيار  22العب بالترتيب الدولي للناشئين عدد  1العبين  1 /العبات حسب الترتيبالدولى للناشئين الصادر عند اخر موعد للتسجيل بالبطولة.
 .5بطولة  ITF G3للناشئين والناشئات بالمغرب  21- 19مارس 2112
 .6بطولة  ITF G4للناشئين والناشئات بالسليمانية  16ابريل .2112
 .7دورة األلعاب االفريقية للشياب بالجزائر خالل شهر يوليو 2112
 .2بطولة  ITF G2للناشئين والناشئات بسماش  3سبتمبر .2112
 .9بطولة  ITF G2للناشئين والناشئات بالسليمانية  11سبتمبر .2112
 .01بطولة  ITF G4للناشئين والناشئات ( .2112/11/5 newطلب لم تدرج بعد)
 .00بطولة  ITF G5للناشئين والناشئات بسماش .2112/11/26
 .08بطولة ( .2112/12/11 new ITF G3طلب لم تدرج بعد)
) بالنسبة لبطوالت رقم 12،11،11من الممكن ان يتم تغيير مواعيدهم و سيتم التحديث فور
ورود موافقة االتحاد الدولي عليهم).

ملحوظة :سيتم تطبيق جميع الشروط الموضوعة من قبل اللجنة االوليمبية واالتحاد
المصري للتنس والتي ستنشر الحقا.
سيتم تحديث الخطة فور وروود اية ارتباطات جديدة

اصدار 2112/1/11
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