نظام االشتراك فى البطوالت 2019
أيماءا ً لبدء الموسم المحلى  2019وتسهيال على الالعبين و الالعبات فسوف يكون نظام تسديد
االشتراكات بالبطوالت المحلية فى النادى المستضيف للبطولة وطبقا ً للنظام االتى :
 .1يتم فتح البطوالت للتسجيل على موقع البطوالت وفقا ً للمواعيد المحددة بالجدول.
يقوم الالعب باالشتراك  Onlineفى البطولة حسب النظام المتبع وطبقا ً لشروط السن
والتسجيل فى المراحل التى يرغب الالعب االشتراك بها )مع تحديد رغباته وأولوياته (، 1
 )3 ، 2وتحديد الرقم أمام البطوالت التى اشترك بها  ،وذلك فور تطبيق الخاصية والتى سيتم
االعالن عنها مسبقا ً  ،أما فى الوقت الحالى فيجب االنسحاب من البطولة وعدم الظهور فى
اكثر من قائمة النه فى هذه الحالة  .وفى حالة عدم االنسحاب سيتم شطبه من جميع بطوالت
المجمع.
مثال عند العمل بالخاصية الجديدة لالنسحاب التلقائى:
لو الالعب اسمه موجود فى بطولة دور رئيسى  G3واخرى موجود فى دور تمهيدى G2
وثالثة موجود على قوائم االنتظار  G1سيقوم البرنامج باختيار البطولة  G3دور رئيسى له
حتى لو كانت رقم  3فى اولوياته وذلك ألنه لم يقم باالنسحاب من باقى البطوالت فى الموعد
المحدد حتى ولو كان ال يرغب اللعب فيها .ولـذا من الضرورى أن يقوم الالعب باالنسحاب
من كل البطوالت ويترك اسمه فى بطولة واحدة فقط هو يرغب اللعب فيها .وفى حالة عدم
االنسحاب سيتم شطبه من جميع بطوالت المجمع.
 .2ستظهر القوائم بعد أخر موعد لالشتراك وبها اسم الالعب حسب موقع قبوله فى البطولة التى
اختارها كما هو متبع.
 .3تقام قرعة البطولة فى الموعد المحدد بالجدول قبل موعد بداية البطولة كما هو متبع.
 .4وبالنسبة لالعبين الذين على قوائم االنتظار بعد اعالن القرعة عليهم الحضور فى اول جدول
لعب والتسجيل  onsiteقبل بدء اول مباراة للجدول بـ ½ ساعة على األقل فى يوم اللعب
ألول جدول سواء تمهيدى او رئيسى (فى حالة عدم وجود جداول تمهيدى ) لن يتم نزول
الالعب الى الملعب (حسب القرعة المعلنة) إال بعد سداد اشتراك البطولة عند الحكم العام
ومسئول حسابات النادى ويتم الحصول على ايصال االشتراك من النادى المقام عليه البطولة.

