تعليمات هامة لالعبين لموسم 2019
 .1أعتبارا من عام  2019سيتم دفع اشتراك البطوالت فى مقر النادى المقام عليه البطولة قبل اول مباراه
لالعب وال يتم نزول الالعب إلى الملعب إال بعد سداد إشتراك البطولة لدى مسئول حسابات النادى الموجود
فى موقع البطولة ويتم الحصول على ايصال االشتراك من النادى.
 .2ال يسمح بالمشاركة في بطولتين مختلفتين (ناديين مختلفين) لالعب الواحد في نفس األسبوع أيا كانت
المراحل (فردى أو زوجي).
 .3الحد األقصى للمشاركة في مجمع البطوالت الواحد (أسبوعين متتاليين) عدد  2مسابقة للناشئين (واحدة في
كل اسبوع)  2 +مسابقة زوجى (واحدة في كل اسبوع) باإلضافة إلى مسابقة الرجال والسيدات حال أن يسمح
سن الالعب  /الالعبة بذلك يكون تم  14سنة يوم قرعة البطولة .
 .4الالعب الذي يخالف شروط االشتراك في أكثر من مسابقتين فردية  +مسابقة عمومية (رجال  /سيدات) 2 +
زوجي سيتم شطب نتائجه في المسابقة الفردية االعلى للناشئين التي اشترك بها
 .5ال يجوز ظهور الالعب  /الالعبة في جدول ( )Drawأكثر من بطولة في المجمع الواحد بعد موعد
االنسحاب وظهور القوائم  ،وإذا تضمن اسم الالعب في أكثر من بطولة يشطب من جميع بطوالت المجمع
مع حذف النتائج فى حالة لعب المباراه بالخطأ .
 .6الالعب  /الالعبة الذي يخالف شرط السن في االشتراك في البطوالت المختلفة يتم شطب نتائجه الحاصل
عليها في البطولة التي اشترك بها مخالف لشرط السن .
 .7سيتم تحديد حجم الجداول التمهيدية والرئيسية للمسابقات المختلفة بناء على عدد المالعب المتاحة بكل بطولة
وسيتم اإلعالن عن حجم الجداول على برنامج البطوالت.
 .8يتم تسجيل أسماء الالعبين لكل المسابقات الفردية في البطولة لالسبوعين معا ً حتى السابعة مساءا يوم االثنين
السابق للبطولة  ،على ان يتم اجراء قرعة كل أسبوع على حدة (قرعة األسبوع األول ستكون يوم االثنين
الذي يسبق البطولة لمسابقات ذلك األسبوع وقرعة األسبوع الثاني ستكون يوم االثنين التالي في البطولة ،
وقرعة مسابقات  8&9&10ستكون في يوم االثنين األخير.
 .9وبالنسبة 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.
 .10الالعب له فرصة أخرى للتسجيل  On Siteسواء اسمه كان على القوائم أو ليس مسجل في أي بطولة في
أول جدول لعب (سواء تمهيدى أو رئيسى فى حالة عدم وجود جداول تمهيدى) في البطولة وتكون له األولوية
األخيرة .
 .11ال يسمح لالعب المقبول في قوائم بطولة محلية االنسحاب المتأخر من تلك البطولة واالشتراك في بطولة
محلية في نفس األسبوع عن طريق كارت االختيار الخاص  Wild Cardأو التسجيل كالعب On Site
 .12ال يستطيع أي العب  /العبة  10 ،9 ،8االشتراك في أكثر من مرحلة سنية بنفس المجمع.
 .13فى حالة المجموعات تحت  12سنة وتعادل عدد  2العب بنفس عدد النقاط يقوم البرنامج بالرجوع إلى نتيجة
المباراه بينهم  ،وفى حالة تعادل  3العبين يقوم البرنامج بترتيب الالعبين حسب النسبة المئوية الناتجة من
إجمالى عدد مجموعات الفوز على إجمالى عدد المجموعات الملعوبة  ،وإذا تساوى النسبة المئوية يتم أخذ
النسبة المئوية لالشواط بنفس النظام السابق

