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"
"

الئحه مسابقه االتحاد املصري للتنس لدوري االنديه

"

املاده اوال التعريف!:

مسابقه دوري فرق يشارك فيها االنديه املشهره وتخضع لقوانني ولوائح وزاره الشباب والرياضه بالالعبني
 /الالعبات الذين يحملوا الجنسيه املصريه فقط وتتضمن الفئات السنيه االتيه"
 -١-١العمومي  :ويضم مسابقتي الرجال والسيدات وهم مسابقتان مستقلتان علي ان يكون
املشارك قد تم  ١٦سنه عند فتح باب تسجيل الفرق ".
 -٢-١شباب  ١٦سنه  :ويضم مسابقتي الشباب والشابات وهما مسابقتان مستقلتان علي ان
يكون العمر اقل من  ١٧سنه طوال فتره املسابقه ) بمعني انه يمكن املشاركه في املباريات حتي اتمام
سن  ١٧وعند بلوغ سن  ١٧ال يجوز له اكمال باقي املباريات في املسابقه لهذه الفئه ( وان يكون قد تم
 ١٣سنه عند فتح باب تسجيل الفرق".
 -٣-١ناشئني  ١٤سنه  :ويضم مسابقتي الناشئني والناشئات وهما مسابقتان مستقلتان علي ان
يكون العمر اقل من  ١٥سنه طوال فتره املسابقه ) بمعني انه يمكن املشاركه في املباريات حتي اتمام
سن  ١٥وعند بلوغ سن  ١٥ال يجوز له اكمال باقي املباريات في املسابقه لهذه الفئه ( وان يكون قد تم
 ١١سنه عند فتح باب تسجيل الفرق".
 -٤-١االشبال  ١٢سنه  :ويضم مسابقتي االشبال والشبالت وهما مسابقتان مستقلتان علي ان
يكون العمر اقل من  ١٣سنه طوال فتره املسابقه ) بمعني انه يمكن املشاركه في املباريات حتي اتمام
سن  ١٣وعند بلوغ سن  ١٣ال يجوز له اكمال باقي املباريات في املسابقه لهذه الفئه ( وان يكون قد تم
 ١٠سنوات عند فتح باب تسجيل الفرق".

"

"
املاده ثانيا التنظيم واالداره!:

ينظم االتحاد املصري للتنس املسابقه حسب الجدول الزمني الذي سيتم اعالنه في الربع االول من
العام امليالدي ويديرها لجنه الدوري ويطبق قوانني لوائح املسابقه حكام العموم التابعني للجنه حكام
االتحاد املصري للتنس وتعتبر لجنه الدوري هي املرجع االخير لتفسير الالئحه وفض املنازعات الفنيه
التي قد تنشأ اثناء اقامه املسابقه ".

"

املاده ثالثا االنديه التي يحق لها املشاركه!:
االنديه التي تم اشهارها وعدلت اوضاعها وتخضع لقوانني ولوائح وزاره الشباب والرياضه وان تكون
مسجله لدي االتحاد املصري للتنس ) ومسدده االشتراك السنوي( وبشرط توافر املنشأت و اعداد
املالعب املطلوبه املوضحه فيما يلي ":
 غرف تغير مالبس مالئمه للسيدات والرجال" مكتب للحكم العام وكراسي الحكام والالعبني وشماسي في امللعب وصبيه املالعب " -عياده طبيه لالسعافات االوليه واصابات املالعب بها طبيب "
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 مكان الستراحه الالعبني وذويهم مع توافر مكان قريب لبيع املاكوالت واملشروبات" الكور املستخدمه البد وان تكون معتمده من االتحاد الدولي للتنس ويتم االعالن عنها في استمارهالتسجيل للمشاركه في املسابقه "
 فئه العمومي توافر  ٦مالعب قانونيه علي االقل صالحه للعب " فئه الشباب  ١٦سنه توافر  ٣مالعب قانونيه علي االقل صالحه للعب " فئه الناشئني  ١٤سنه توافر  ٣مالعب قانونيه علي االقل صالحه للعب " فئه االشبال  ١٢سنه توافر  ٣مالعب قانونيه علي االقل صالحه للعب "االنديه التي ال تتوافر لديها احد الشروط السابقه او اكثر البد من تقديم خطاب الي االتحاد بذلك مرفق
مع استمارات التسجيل حتي يتسني لالتحاد اتخاذ االجراءات الالزمه واخطار النادي بامكانيه املشاركه
او عدمها واالجراءات التي يمكن اتباعها في حاله السماح باملشاركه" .

"

املاده رابعا التسجيل !
 -١-٤االنديه !:

 يفتح باب التسجيل في املسابقه لالنديه اعتبارا من اول شهر ديسمبر وحتي نهايته من كل عامميالدي مع مراعاه ان تكون خالل ايام العمل الرسميه"
 يقوم النادي الراغب في املشاركه في املسابقه بسحب استماره تسجيل من االتحاد املصري للتنسوسداد قيمه االستماره التي ال ترد في حاله رفض طلب املشاركه "
 يحق للنادي املشاركه في اي عدد من الفئات السنيه بدون حد ادني او حد اقصي بشرط توافر جميعالشروط املوضحه في املاده ثالثا"
 تعتبر افرع االنديه املشاركه في املسابقه انديه منفصله وكل فرع له فريق مستقل وتطبق عليه اللوائحوالقوانني املنظمه و يحق للنادي الذي له افرع املشاركه بفريق واحد مجمع في حاله الغاء االفرع بعد
مخاطبه االتحاد العتماد التعديل واعاده التسجيل بالشكل الجديد" .
 يحدد االتحاد املصري للتنس رسم االشتراك لكل فئه سنيه ويذكر ذلك في استماره التسجيل سنويا" يقوم االتحاد املصري للتنس باالعالن عن االنديه التي استوفت شروط املشاركه والفئات السنيهاملشاركه فيها خالل االسبوع االول من شهر يناير من كل عام ميالدي"
 -فور اعالن قبول املشاركه لالنديه يعتبر ذلك موافقه ضمنيه علي الئحه مسابقه دوري االنديه" .

"

 -٢-٤املدربني واالداريني !:

 يفتح باب التسجيل في املسابقه للمدربني واالداريني اعتبارا من يوم  ٨يناير الي  ٢٨يناير من كل عامميالدي مع مراعاه ان تكون خالل ايام العمل الرسميه "
 يقوم النادي بسحب استمارات التسجيل للمدربني واالداريني العامليني بالنادي املنوط لهم بالتعامل معفرق النادي حكام اللقاءات اثناء املسابقه داخل امللعب وخارجه وذلك الستخراج بطاقه الهويه الخاصه
باملسابقه علما بان قيمه استخراج كل بطاقه مذكور في استماره التسجيل املرفق بها مايثبت عملهم
في النادي والقيمه ال ترد في حاله رفض طلب التسجيل مع ايضاح اسباب الرفض".

"
"
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"

 -٣-٤الالعبني و الالعبات ":

يفتح باب التسجيل واالنتقاالت لجميع الالعبني  /الالعبات اعتبارا من يوم  ٨يناير الي  ٢٨يناير من كل
عام ميالدي بعدها يعلن االتحاد كشوف تسجيل العبي  /العبات االنديه في موعد اقصاه  ٨فبراير من
كل عام ميالدي علي ان يتقبل االتحاد اي اعتراضات علي كشوف التسجيل من االنديه خالل اسبوع من
تاريخ االعالن بحد اقصي  ١٥فبراير من كل عام ميالدي علي ان يكون االعتراض مدون علي ورق
النادي موقع من املير التنفيذي ومختوم بختم النادي مع تسديد مبلغ خمسمائه جنيه لقبول االعتراض
علي ان يتم الرد قبل بدايه مسابقه الدوري و يكون التسجيل في االنديه كال حسب الفئه السنيه كما
يلي ":

 -١-٣-٤فئه العمومي !:
 يجب علي كل نادي سحب استماره قيد العب  /العبه من االتحاد املصري للتنس ملوسم رياضي واحداو اكثر حسب االتفاق بني الالعب  /الالعبه والنادي"
 يقوم الالعب  /الالعبه اذا كان عمرهم  ٢١سنه بالتوقيع علي استماره القيد او ولي االمر في حاله عدماتمامهم العمر املذكور سابقا"
 يرفق مع استماره القيد صوره بطاقه العضويه العامله او التابعه الساريه لالعب او الالعبه اما لالقلمن السن فالبد من ارفاق صوره بطاقه العضويه العامله الساريه لولي االمر مع بطاقه عضويه الالعب او
الالعبه وكذلك الرقم القومي لولي االمر لالعب او الالعبه تحت السن".
تختم استمارات القيد بختم النادي وتوقيع مديره ولن تقبل اي استماره غير مستوفاه الشروط واملرفقات
وتعتبر بمسابه تعاقد بني الالعب او الالعبه والنادي"
 رسوم القيد ستكون مذكوره في استماره القيد للعضو العامل او العضو الغير عامل حسب الشروطالتي تحكم قيد العضو الغير عامل التي وضعها االتحاد املصري للتنس".
 يسمح بتسجيل  ٢العب و  ٢العبه ال يحملون العضويه العامله للنادي " ال يسمح بانتقال وتسجيل الالعب/الالعبه اال اذا كان قد تعدي عمر  ١٦سنه عند فتح باب التسجيل ال يسمح بانتقال اي العب  /العبه لديه استماره قيد مع احد االنديه اال بعد حصوله علي استغناء منالنادي املوقع له او عدم املشاركه طوال موسم كامل بعد انتهاء مده االستماره املوقع عليها وال يسري
االنتقال اال مع بدايه املوسم الجديد "
 رسوم قيد الالعبني  /الالعبات املنتقلني  ٥٠٠٠جنيه مصري تسدد مع التسجيل في كشوف الدوري اما"الالعب  /الالعبه املنتقل الذي يحمل العضويه العامله للنادي املنتقل اليه ولم يوقع اي استماره قيد الي
نادي خالل املوسم الساري اليحتسب العب منتقل ويعفي من رسوم القيد املذكوره عاليه ويلتزم فقط بدفع
الرسوم االخري الخاصه باستماره القيد والتسجيل فقط ".

"

 -٢-٣-٤فئه الشباب  ١٦سنه ! :

-

يجب علي كل نادي سحب استماره قيد العب  /العبه من االتحاد املصري للتنس ملوسم رياضي
واحد بني الالعب  /الالعبه والنادي".
يقوم ولي امر الالعب  /الالعبه بالتوقيع علي استماره القيد".

"
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 يرفق مع استماره القيد صوره بطاقه العضويه العامله الساريه لولي امر الالعب  /الالعبه وكذلك "صوره ساريه للرقم القومي اضافه الي ذلك صوره بطاقه العضويه لالعب  /الالعبه مع صوره شهاده
ميالد الكترونيه واالصل لالطالع".
 تختم استمارات القيد بختم النادي وتوقيع مديره وولي امر الالعب  /الالعبه ولن تقبل اي استمارهغير مستوفاه الشروط واملرفقات وتعتبر استماره القيد بمثابه تعاقد بني الالعب  /الالعبه والنادي "
 رسوم القيد ستكون مذكوره في استماره القيد للعضو العامل او العضو الغير عامل حسب الشروطالتي تحكم قيد العضو الغير عامل التي وضعها االتحاد املصري للتنس".
 يسمح بتسجيل  ١العب و  ١العبه ال يحملون العضويه العامله للنادي " . ال يسمح بانتقال وتسجيل الالعب /الالعبه اال اذا كان قد تعدي عمر  ١٥سنه عند فتح باب التسجيل ال يسمح بانتقال اي العب  /العبه لديه استماره قيد مع احد االنديه اال بعد حصوله علي استغناء منالنادي املوقع له وال يسري االنتقال اال مع بدايه املوسم الجديد "
 رسوم قيد الالعبني  /الالعبات املنتقلني  ٥٠٠٠جنيه مصري تسدد مع التسجيل في كشوف الدوري اما"الالعب  /الالعبه املنتقل الذي يحمل العضويه العامله للنادي املنتقل اليه ولم يوقع اي استماره قيد الي
نادي خالل املوسم الساري اليحتسب العب منتقل ويعفي من رسوم القيد املذكوره عاليه ويلتزم فقط بدفع
الرسوم االخري الخاصه باستماره القيد والتسجيل فقط ".

"

"

"

"

 -٣-٣-٤فئه الناشئني  ١٤سنه واالشبال  ١٢سنه ! :
 يجب علي كل نادي سحب استماره قيد العب  /العبه من االتحاد املصري للتنس ملوسم رياضيواحد بني الالعب  /الالعبه والنادي".
 يقوم ولي امر الالعب  /الالعبه بالتوقيع علي استماره القيد". يرفق مع استماره القيد صوره بطاقه العضويه العامله الساريه لولي امر الالعب  /الالعبه وكذلك "صوره ساريه للرقم القومي اضافه الي ذلك صوره بطاقه العضويه لالعب  /الالعبه مع صوره شهاده
ميالد الكترونيه واالصل لالطالع".
 تختم استمارات القيد بختم النادي وتوقيع مديره وولي امر الالعب  /الالعبه ولن تقبل اي استمارهغير مستوفاه الشروط واملرفقات وتعتبر استماره القيد بمثابه تعاقد بني الالعب  /الالعبه والنادي"
 رسوم القيد ستكون مذكوره في استماره القيد" . ال يسمح اال بمشاركه ابناء االعضاء العاملني". ال يسمح بانتقال الالعب  /الالعبه الذي يحمل العضويه العامله من النادي االول املقيد فيه الي نادياخر يحمل عضويته العامله" .
 يجوز السماح بانتقال الالعب  /الالعبه في حاله انتقال اقامه ولي االمر من محافظه الي اخريبسبب ظروف العمل بشرط ان تتعدي املسافه بني املحافظتني  ١٠٠كيلو متر وتقديم ولي االمر ما
يثبت ذلك وان يكون عضو عامل في النادي املنتقل اليه".
 الالعب  /الالعبه الذي ال يحمل العضويه العامله الي نادي ال يحق له املشاركه في مسابقه الدوري ""

"

"
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"

املاده خامسا النظام االساسي للمشاركه في املسابقه !:
 -١-٥املشاركه !:

-

-

"

 -٢-٥شكل اللقاء ! :
 -١-٢-٥فئه العمومي رجال وسيدات !:

-

-

-

-

"
"

تقوم االنديه باستخراج البطاقات الخاصه باملشاركه في مسابقه الدوري للمدربني واالداريني
والالعبني /الالعبات مع تحمل االنديه املسئوليه الكامله علي صحه البيانات املذكوره في استمارات
التسجيل املذكوره والعقوبات التي توقع علي النادي في عدم صحه البيانات".
اليسمح باملشاركه في مسابقه الدوري اال ملن يحملوا بطاقه ساريه لدوري االتحاد سواء من
الالعبني  /الالعبات و املدربني و االداريني وال يسمح بدخول حرم املالعب التي تقام عليها املباريات
اال لحاملي بطاقات الدوري حسب اللوائح والقوانني واالعراف املنظمه لذلك" .

-

تقسم االنديه الي مجموعات علي حسب عدد االنديه املشاركه في املسابقه بحيث ال يزيد عدد االنديه
علي  ٦انديه في املجموعه وال يقل علي  ٣انديه وتوزع االنديه علي املجموعات حسب ترتيب فريق
النادي في مسابقه الدوري العام للموسم السابق كال علي حدي من حيث ترتيب الرجال وترتيب
السيدات و تتكون املجموعه االولي من اول  ٦انديه في ترتيب املوسم السابق وهكذا في املجموعات
االخري تباعا".
تقام املباريات داخل املجموعات بنظام الدوري من دور واحد لتحديد ترتيب االنديه ملجموعات الرجال
ومجموعات السيدات".
يقام اللقاء للرجال  /السيدات من  ٩مباريات  ٦منهم فرديه و ٣زوجيه بحد ادني للمشاركه بعدد ٩
العب  /العبه بشرط ان يكون منهم  ٣العب  /العبه اقل من  ١٩سنه اثناء املسابقه وان يكون قد تم
 ١٦سنه عند فتح باب تسجيل الفرق مع السماح لعدد  ٣العب  /العبه فردي املشاركه في الزوجي ".
تقام مباريات الفردي من  ٣مجموعات  ٦اشواط لكل منها ويطبق نظام كسر التعادل عند  ٦اشواط
لكل العب  /العبه ويكون من  ٧نقاط اما مباريات الزوجي من  ٣مجموعات االولي والثانيه  ٦اشواط
بدون االفضليه ) (NO ADويطبق نظام كسر التعادل عند  ٦اشواط لكل فريق رجال  /سيدات
ويكون من  ٧نقاط وفي حاله التعادل مجموعه لكل فريق زوجي رجال  /سيدات يطبق نظام كسر
التعادل من  ١٠نقاط بدال من املجموعه الثالثه ".
يطبق نظام الصعود والهبوط في املجموعات عند نهايه مسابقه الدوري الرجال والسيدات كال علي
حدي عن طريق اقامه مباراه بني اخر فريق رجال  /سيدات في املجموعه ذات التصنيف االعلي مع
اول فريق رجال  /سيدات في املجموعه االقل والفائز في اللقاء يحصل علي املكان ذو التصنيف
االخير في املجموعه االعلي تصنيفا والخاسر يحصل علي املكان ذو التصنيف االول في املجموعه
االقل وهكذا علي حسب عدد املجموعات" .
يتم منح درع لكل من الفائز بمسابقه الرجال ومسابقه السيدات كال علي حدي " .
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 -٢-٢-٥فئه الشباب  ١٦سنه والناشئني  ١٤سنه !:

-

-

-

-

"

-

تقسم االنديه الي مجموعات علي حسب عدد االنديه املشاركه في املسابقه بحيث ال يزيد عدد االنديه
علي  ٦انديه في املجموعه وال يقل علي  ٣انديه وتوزع االنديه علي املجموعات حسب ترتيب فرق
النادي في مسابقه الدوري العام للموسم السابق كال علي حدي من حيث ترتيب الفئه السنيه
شباب  /شبات و ناشئني  /ناشئات مستقلني و تتكون املجموعه االولي من اول  ٦انديه في ترتيب
املوسم السابق وهكذا في املجموعات االخري تباعا"
تقام املباريات داخل املجموعات بنظام الدوري من دور واحد لتحديد ترتيب فرق االنديه ملجموعات
الشباب  /الشابات ومجموعات الناشئني  /الناشئات".
يقام اللقاء للشباب  /الشابات و الناشئني  /الناشئات من  ٥مباريات  ٣منهم فرديه و  ٢زوجيه بحد
ادني للمشاركه بعدد  ٥العب  /العبه كال علي حدي في كل مسابقه سنيه ذكور  /اناث مع السماح
لعدد  ٢العب  /العبه فقط فردي املشاركه في الزوجي العب  /العبه واحد في كل مباراه زوجي ".
تقام مباريات الفردي من  ٣مجموعات املجموعه االولي والثانيه  ٦اشواط لكل منها ويطبق نظام
كسر التعادل عند  ٦اشواط لكل العب  /العبه ويكون من  ٧نقاط وفي حاله التعادل مجموعه لكل
العب  /العبه يطبق نظام كسر التعادل من  ١٠نقاط بدال من املجموعه الثالثه اما مباريات الزوجي
من  ٣مجموعات االولي والثانيه  ٦اشواط بدون االفضليه ) (NO ADويطبق نظام كسر التعادل عند
 ٦اشواط لكل فريق للشباب  /الشابات و الناشئني  /الناشئات ويكون من  ٧نقاط وفي حاله التعادل
مجموعه لكل فريق زوجي شباب  /شابات و ناشئني  /ناشئات يطبق نظام كسر التعادل من  ١٠نقاط
بدال من املجموعه الثالثه ".
تطبق قاعده  No Letفي جميع مباريات الفردي والزوجي ".
يطبق نظام الصعود والهبوط في املجموعات عند نهايه مسابقه الدوري للشباب  /الشابات و الناشئني
 /الناشئات كال علي حدي عن طريق اقامه مباراه بني اخر فريق للشباب  /الشابات و الناشئني /
الناشئات في املجموعه ذات التصنيف االعلي مع اول فريق للشباب  /الشابات و الناشئني /
الناشئات في املجموعه االقل والفائز في اللقاء يحصل علي املكان ذو التصنيف االخير في املجموعه
االعلي تصنيفا والخاسر يحصل علي املكان ذو التصنيف االول في املجموعه االقل وهكذا علي
حسب عدد املجموعات" .
يتم منح درع لكل من الفائز بمسابقه الشباب و الشابات والناشئني والناشئات كال علي حدي " .

 -٣-٢-٥فئه االشبال  ١٢سنه !:

-

تقسم االنديه الي  ٤مجموعات كل مجموعه بها ما بني  ٤الي  ٦انديه علي حسب عدد االنديه
املشاركه في املسابقه وفي حاله زياده االنديه يمكن زياده عدد املجموعات مع مراعاه االحتفاظ
بالنظام االساسي للمسابقه وتوزع االنديه علي املجموعات حسب ترتيب فرق النادي في مسابقه
الدوري العام للموسم السابق كال علي حدي من حيث ترتيب االشبال وترتيب الشبالت وذلك عن طريق
القرعه لوضع النديه التي وصلت الي الدور قبل النهائي في جدول خروج املغلوب علي راس كل
مجموعه ثم يتم سحب القرعه علي االنديه الخاسره في دور الثمانيه في جدول خروج املغلوب وتوزع
بالتساوي علي املجموعات االربعه وكذلك يتم سحب القرعه علي االنديه صاحبه املركز الثالث في
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املجموعات ليتم توزيعها علي كل مجموعه وهكذا علي االنديه صاحبه املركز الرابع والخامس
والسادس".
 تقام املباريات داخل املجموعات بنظام الدوري من دور واحد لتحديد ترتيب االنديه ملجموعات االشبالومجموعات الشبالت وبعد االنتهاء يتم ضم الفائز باملركز االول والثاني في كل مجموعه الستكمال "
جدول بنظام خروج املغلوب من دور الثمانيه مع مراعاه اال يتقابل فريقني من نفس مجموعه الدوري في
الدور االول للمنافسه لالشبال  /الشابات مع اقامه مباراه بني طرفي الدور القبل النهائي الخاسرين
لتحديد املركز الثالث والرابع !.
 يقام اللقاء في دوري املجموعات و جدول خروج املغلوب االشبال  /الشبالت من  ٩مباريات  ٦منهمفرديه و ٣زوجيه بحد ادني للمشاركه بعدد  ٩العب  /العبه مع السماح لعدد  ٣العب  /العبه فردي
املشاركه في الزوجي بحد اقصي  ١في كل مباراه زوجيه ".
 تقام مباريات الفردي والزوجي من  ٣مجموعات االولي والثانيه  ٤اشواط لكل منها ويطبق نظام كسرالتعادل عند  ٤اشواط لكل العب  /العبه ويكون من  ٧نقاط وفي حاله التعادل مجموعه لكل فريق
اشبال  /شابات يطبق نظام كسر التعادل من  ١٠نقاط بدال من املجموعه الثالثه ".
 ال يطبق نظام الصعود والهبوط في هذه الفئه ". يتم منح درع لكل من الفائز بمسابقه االشبال ومسابقه الشبالت كال علي حدي " . -تطبق قاعده  No Letفي جميع مباريات الفردي والزوجي ".

"

املاده سادسا شروط املشاركه واللقاء !:

-

-

-

يقوم باداره لقاءات مسابقه الدوري حكام عموم بترشيح من اللجنه الرئيسيه للحكام وباعتماد من
اللجنه املنظمه للدوري ويتم االعالن عن االسماء في حينه" .
قبل بدايه اللقاء بنصف ساعه يقوم االداري  /املدرب املعتمد لكل نادي والذي يحمل بطاقه الهويه
الخاصه باملسابقه بتسليم استماره تسجيل مرفقه ببطاقات الهويه الساريه الخاصه باملسابقه وصور
لها لالعب  /الالعبه املصنف رقم  ١وحتي الالعب  /الالعبه املصنف رقم  ٦في مرحلتي العمومي
واالشبال والالعب  /الالعبه املصنف رقم  ١وحتي الالعب  /الالعبه املصنف رقم  ٣في مرحلتي
الشباب والناشئني ويكون ترتيب الالعبني  /الالعبات في االستماره طبقا الخر تصنيف معلن يوم
اللقاء من االتحاد املصري للتنس املراعي فيه املقابل القاري والدولي وال يقبل الحكم العام استمارات
الفردي بعد املوعد املحدد ويستبعد الحكم العام النادي املتأخر في تقديم االستماره ويعتبر النادي
خاسرا لقاءات الفردي باالنسحاب وتطبق قواعد االنسحاب في االشواط  ٠ / ٦و  ٠ / ٦او  ٠ / ٤و
 ٠ / ٤حسب املرحله السنيه"
تقدم استماره اسماء الزوجي في خالل ربع ساعه بعد انتهاء مباريات الفردي اال اذا اتفق الناديني
طرفي اللقاء علي غير ذلك بموافقه الحكم العام وال يقبل الحكم العام استمارات الزوجي بعد املوعد
املحدد ويستبعد الحكم العام النادي املتأخر في تقديم االستماره ويعتبر النادي خاسرا لقاءات
الزوجي باالنسحاب وتطبق قواعد االنسحاب في االشواط  ٠ / ٦و  ٠ / ٦او  ٠ / ٤و  ٠ / ٤حسب
املرحله السنيه" .
الحد االقصي لراحه اخر العب  /العبه في مباريات الفردي اذا كان مشاركا في الزوجي هي ٢٠
دقيقه".

8 of 11

-

-

-

-

-

يقابل الالعب  /الالعبه املصنف رقم  ١من النادي الالعب  /الالعبه املصنف رقم  ١من النادي املنافس
وهكذا حتي نهايه اسماء استمارات املشاركه علي ان تبدأ املباريات عكسيا من التصنيف االعلي
والنهايه بالتصنيف االقل وهو رقم  ١ويكون الحكم العام للقاء املسئول االول علي مراجعه صحه
ترتيب الالعبني  /الالعبات وتصنيفهم في استماره التسجيل املقدمه من اداريني  /مدربني االنديه يوم
اللقاء".
وفي حاله مخالفه بند التصنيف املذكور عاليه واذا اقيم اللقاء بالخطأ في هذا البند تشطب نتائج
املباريات املخالفه وتحسب للنادي املنافس علي انها فوز باالنسحاب وتطبق قواعد االنسحاب في
االشواط  ٠ / ٦و  ٠ / ٦او  ٠ / ٤و  ٠ / ٤حسب املرحله السنيه" .
تقام لقاءات العمومي والشباب والناشئني واالشبال ايام الجمعه او السبت او خالل ايام العطالت
الرسميه او عطالت املدارس علي مالعب االنديه التي تم اختيارها بناء علي القرعه العلنيه لجدول
الدوري ويمكن اقامه اللقاءات خالل ايام االسبوع لفئه العمومي علي ان تبدا املباريات الساعه ٩
صباحا مع ضروره التزام الحكم العام بموعد بدايه املباريات وتستكمل بعد صاله الجمعه ويجوز
اللعب وسط االسبوع علي ان تبدأ املباريات الساعه  ٤عصرا مع مراعاه صالحيه االضاءه في
مالعب اللقاء ويمكن تغيير موعد بدء اللقاء باالتفاق بني طرفي اللقاء وبني الحكم العام وبعد الحصول
علي موافقه لجنه الدوري علي ان تنتهي لقاءات االشبال قبل املغرب "
ال يحق لالعب  /الالعبه تمثيل ناديه في اللقاء الواحد في اكثر من فئه سنيه في اليوم الواحد ولكن
يمكن اللعب في فئه سنيه اخري اذا توافر شرط العمر للمشاركه بشرط ان يكون موعدها في جدول
املسابقه في يوم اخر وليست مؤجله " .
في حاله نقص عدد الالعبني  /الالعبات في اللقاء عن العدد املقرر للمسابقه يعتبر النادي مهزوما
في املباريات التي لم يسجل فيها النادي العبيه بنتيجه " ٠/٦ - ٠/٦
اذا انسحب اي نادي من لعب مسابقه سنيه في يوم اللقاء يعتبر النادي مهزوما في هذه املسابقه
فقط وتحتسب نتائج مبارياته كلها  ٠/٦ - ٠/٦ويحصل علي صفر نقطه في نقاط ترتيب الدوري ".
تشطب جميع نتائج النادي في املسابقه السنيه اذا تكرر االنسحاب علي النحو التالي ":
"اذا انسحب من لقاءين متتاليني"
"اذا انسحب من ثالثه لقاءات متفرقه"
 اذا ثبت عدم اقامه اي مباراه او لقاء بني ناديني باالتفاق بينهم وتم ابالغ نتيجه مصطنعه يتمشطب نتائج الناديني لهذا املوسم وايقاف الحكم العام وتحويله الي التحقيق الذي قد يؤدي الي
شطبه من سجالت التحكيم نهائيا".
 في حاالت الضروره القصوي للظروف القاهره مثل الكوارث الطبيعيه او حاالت الحروب او االنفالتاالمني او اقامه الجمعيات العموميه لالنديه …..الخ او اي ظروف تقرها لجنه الدوري تمنع االنديه
من املشاركه احدي لقاءات املسابقه علي ان تقوم االنديه باخطار االتحاد بذلك بحد ادني اسبوعني
قبل اللقاء ويستسني من ذلك الظروف الطارئه التي اليمكن التنبأ بها فتقوم لجنه الدوري باتخاذ
القرار املناسب من تاجيل موعد او تغيير ملعب اللقاء ….الخ او غيرها وذلك في سبيل انتظام
املسابقه واملصلحه العامه وقرار لجنه الدوري ملزم لجميع االطراف وفي هذه الحاله يحق لالنديه
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-

-

-

"

اعاده تقديم استمارات اسماء الالعبني  /الالعبات من جديد و اما في حاالت استكمال اللقاء فال
يسمح بتغيير استمارات االسماء" .
الالعب  /الالعبه املشارك في مسابقه الدوري والذي يتم اختياره من قبل االتحاد املصري لتمثيل
مصر في بطوالت فرق او بطوالت فرديه قاريه او دوليه اوالالعب  /الالعبه التي يتم اختياها من قبل
االتحاد القاري او االتحاد الدولي لتمثيل مصر او املشاركه في بطوالت قاريه او دوليه داخل مصر
او خارجها يكون لناديه الحق في طلب تأجيل فئه سنيه واحده من اللقاء الذي يشارك فيه الالعب /
الالعبه ويجب الحصول علي موافقه لجنه الدوري ويقوم االتحاد بابالغ االطراف املعنيه  ٤٨ساعه
قبل موعد اللقاء "
املباريات التي توقفت ولم تكتمل لسبب االصابه او االنسحاب يتم احتساب النتيجه لصالح الالعب
الفائز عن طريق استكمال االشواط الباقيه في املباراه لصالحه".
النادي الذي يعتذر عن املشاركه في مسابقه الدوري قبل عمل القرعه في موسم يهبط الي آخر
املجموعه االخيره للموسم الالحق واذا كان النادي في املجموعه االخيره يحرم من املشاركه املوسم
الالحق اما اذا اعتذر النادي عن املشاركه بعد عمل قرعه املسابقه او يمتنع عن استكمال املشاركه
خالل املوسم يوقع عليه غرامه ماليه قدرها  ٥٠٠٠جنيه مصري ويهبط الي آخر املجموعه االخيره
في املوسم الالحق واذا كان النادي في املجموعه االخيره يوقع عليه غرامه ماليه قدرها  ٥٠٠٠جنيه
مصري و يحرم من املشاركه املوسم الالحق".
يقوم حكم اللقاء العام بكتابه تقرير عن اللقاء وتقديمه الي االتحاد املصري للتنس بعد نهايه كل
لقاء".
النادي الذي يمتنع عن الحضور واملشاركه في الحفل الختامي لتوزيع الجوائز سوف يحرم من
الجوائز املاليه التي يستحقها كذلك الكئوس وامليدليات".
كل ما لم يذكر في هذه الالئحه تكون املرجعيه فيه الي لجنه الدوري التابعه لالتحاد املصري
للتنس" .
يحق لالتحاد املصري للتنس وضع اعالنات خاصه برعاه الدوري في مالعب اللقاء اثناء اقامته
فقط علي ان يتم مخاطبه االنديه بوقت كافي في حاله الرغبه في استخدام هذا الحق ".
يحق للنادي تقديم االعتراضات علي ورق النادي ومختوم بختم النادي وتوقيع مديره بحد اقصي ٣
ايام من تاريخ اللقاء مع تسديد مبلغ  ٥٠٠جنيه علي ان يكون الرد علي االعتراض قبل مباراه
النادي القادمه لنفس الفئه السنيه التي قدم اعتراضه فيها".

املاده سابعا احتساب النقاط واملراكز !:
 -١-٧فئه العمومي والشباب والناشئني!

-

الفائز في كل فئه سنيه ذكور  /اناث في اللقاء يحصل علي  ٣نقاط واملهزوم يحصل علي  ١نقطه
واملنسحب يحصل علي صفر نقطه".
في نهايه لقاءات كل مجموعه يتم ترتيب االنديه حسب النقاط املجمعه من نتائج اللقاء "
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-

-

وفي حاله تعادل ناديان في النقاط يرجع الي نتيجه اللقاء بينهم واذا استمر التعادل يرجع الي فرق
عدد نتيجه املباريات الفوز و الخساره واذا استمر التعادل يتم الرجوع الي فرق عدد املجموعات واذا
استمر التعادل يتم الرجوع الي فرق عدد اشواط الفوز والخساره".
وفي حاله تعادل اكثر من ناديان في النقاط يرجع الي فرق عدد نتيجه املباريات الفوز و الخساره
واذا استمر التعادل يتم الرجوع الي فرق عدد املجموعات واذا استمر التعادل يتم الرجوع الي فرق
عدد اشواط الفوز والخساره واذا استمر التعادل يتم اجراء القرعه العلنيه بينهم لتحديد املراكز "

 -٢-٧فئه االشبال !

-

"

"

"

"

"

يطبق نفس النظام السابق لتحديد ترتيب االنديه في املجموعات وبعدها يتم اتباع نظام خروج املغلوب
املذكور فيما سبق في املاده الخامسه البند ".٣-٢

املاده ثامنا الجوائز املاليه والعينيه !:
 فئه العمومي رجال  /سيدات يحصل النادي لكل فئه علي حدي " :"درع البطوله و ميدليات ذهبيه و  ١٠٠٠٠جنيه"
املركز االول في املجموعه االولي
"ميدليات فضيه و  ٥٠٠٠جنيه"
"
"
املركز الثاني "
 املركز االول في باقي املجموعات درع للبطوله وميدليات ذهبيه" املركز الثاني في باقي املجموعات ميدليات فضيه" فئه الشباب  ١٦سنه شباب  /شابات يحصل النادي لكل فئه علي حدي ":"درع البطوله و ميدليات ذهبيه و  ٧٥٠٠جنيه"
املركز االول في املجموعه االولي
"ميدليات فضيه و  ٥٠٠٠جنيه"
"
"
املركز الثاني "
 املركز االول في باقي املجموعات درع للبطوله وميدليات ذهبيه" املركز الثاني في باقي املجموعات ميدليات فضيه" فئه الناشئني  ١٤سنه ناشئني  /ناشئات يحصل النادي لكل فئه علي حدي ":"درع البطوله و ميدليات ذهبيه و  ٥٠٠٠جنيه"
املركز االول في املجموعه االولي
"ميدليات فضيه و  ٣٠٠٠جنيه"
"
"
املركز الثاني "
"ميدليات برونزيه و  ٢٠٠٠جنيه"
"
"
املركز الثالث "
 املركز االول في باقي املجموعات درع للبطوله وميدليات ذهبيه" املركز الثاني في باقي املجموعات ميدليات فضيه" املركز الثالث في باقي املجموعات ميداليات برونزيه" فئه االشبال  ١٢سنه اشبال  /شبالت يحصل النادي لكل فئه علي حدي !:"درع البطوله و ميداليات ذهبيه و  ٥٠٠٠جنيه"
املركز االول في املجموعه االولي
"ميداليات فضيه و  ٣٠٠٠جنيه"
"
"
املركز الثاني "
"ميداليات برونزيه و  ٢٥٠٠جنيه"
"
"
املركز الثالث "
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