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 -6قواعد الدوري املمتاز ( أ ) للسيدات املوسم الرياضى 1021 / 1024

1.1
1.1.1
1.1.1.1
6.1
1.6.1

مسابقات الدورى المصرى لتنس الطاولة ( للسيدات )
الدورى الممتاز ( أ ) لفرق السيدات ( دورتان مجمعتان ) .
مرتبط تحت (  ) 15سنة ( دورة مجمعة واحدة ) .

التسجيل وقيد الالعبين
يحق لكل ناد التسجيل وقيد الالعبين بقائمة الدورى بالحدد األقصدا المسدم بد لكدل ندادض ندمن
قائمددة صددف لمباريددات الدددورى الممتدداز ( أ ) للسدديدات ددا يميددم المراحددل ه د بحددد اقصددا 8
العبات )  5 ( +شبالت تحت  ) 15قبل بداية الدورى .

1.1.6.1

ويمكدددن اسدددتكمال القائمدددة قبدددل بدايدددة مباريدددات الددددورة المجمعدددة اليانيدددة بعدددد سدددداد ال رامدددة
المقررة وقدرها (  111يني ) لالعبة ال احدة .
ال تشدددترل الالعبدددة مدددم ريق دددا مدددا لدددم تكدددن مسدددجلة ندددمن قائمدددة ريدددق الندددادى قبدددل انت دددا
ترة القيد المحددة وينت ا القيد كما ه م نح ا (  ) 1.6.5و ( . ) 1.1.6.5

6.1
1.6.1
1.1.6.1

نظام دورى السيدات
المرحلة األولا دورتان مجمعتان

6.6.1

6.1.6.1
6.1.6.1

6.6.1
1.6.6.1
6.1.6.6.
1

6.6.1

يددددددتم تقسدددددديم الفددددددرق لددددددا (  ) 6مجم عتددددددان  ،تلعدددددد المباريددددددات ي ددددددا بنظددددددام الدددددددورى
من دورين بالدورتين المجمعتين .
تقام مباريات ريق المرتبط بنظام دورة مجمعة واحدة .
تقددام دورة مجمعددة لفددرق المددرتبط تحددت (  ) 15سددنة ل ددلم المرحلددة قددط ت ددا نقاط ددا الددا
مجم ع نقداط ريدق السديدات بالددورتين المجمعتدين لتحديدد الترتيد الن دائا للمجم عدة بالنسدبة
لفريق السيدات بالمجم عة .

المرحلة اليانية المباريات التأهيلية
تقام مباريات تأهيلية بعد ن اية الدورة المجمعة اليانية وتحديد مراكز المجم عات بالنسبة للدورى
الممتاز ( أ ) علا ان يحدد ميعاد مباريات تحديد المركز األول واليالث يما بعد -:
المباريات علا النح التالا :
 -1اول المجم عة االولا  xثانــــا المجم عة اليانية ) 1 ( ........
 -6اول المجم عة اليانية  xثانــــا المجم عة االولا ) 6 ( .......

المرحلة اليالية تحديد المراكز
-6
-4
-5
-1
-7

لجنة المسـابقـات

الفائـــز من اللقا رقم (  x ) 1الفائــز من اللقا رقم (  ) 6علا المركز االول
الخاسـر من اللقا رقم (  x ) 1الخاسر من اللقا رقم (  ) 6علا المركز اليالث
ثالث المجم عــــة رقم (  x ) 1ثالث المجم عــــة رقم (  ) 6علا المركز الخامس
رابم المجم عـــة رقم (  x ) 1رابم المجم عــــة رقم (  ) 6علا المركز السابم
خامس المجم عـة رقم (  x ) 1خامس المجم عـة رقم (  ) 6علا المركز التاسم
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4.1
1.4.1

نظام اللع
ا مباريات المرحلة االولا واليانية واليالية للسيدات يتك ن الفريق من (  ) 6العبات .

1.1.4.1

يتك ن اللقا من  5مباريات تنت ي بف ز الفريق اللى يحصل أوال علا  6مباريات قبل منا س وتك ن
مباريات اللقا عبارة عن  5مباريات ردية بنظام س ازلينج طبقا للنم ذج رقم ( . ) 1

6.1.4.1

تلع المباراة الفردية من  5أش اط وتف ز ب ا الالعبة التا تحصل علا  6أش اط أوال قبل منا ست ا

.6.1.4
وتسير مباريات اللقا بالترتي التالي-:
مباراة الدورى الممتاز ( أ ) للسيدات
المباريات
X
هـ
أ
1
X
و
ب
6
X
ى
ج
6
X
و
أ
4
X
هـ
ب
5
نم ذج ( ) 1

6.4.1

ا مباريات المرتبط

1.6.4.1

يتك ن ريق مباراة المرتبط تحت (  ) 15سنة يتك ن من (  ) 4 ، 6 ، 6العبات ا مباريات الدورة
المجمعة و تك ن مباراة اللقا عبارة عن  4مباريات ردية  +مباراة زويية يك ن ترتيب ا اليالث ي مباريات
اللقا تنت ي بف ز الفريق اللى يحصل أوال علا  6مباريات قبل منا س طبقا للنم ذج رقم ( . ) 6

6.6.4.1

يحق كتابة أسما الزويا قبل بداية المباراة الزويية بخمس دقائق بالنسبة بمباريات المرتبط .

6.6.4.1

تلع المباراة الفردية من  5أش اط وتف ز ب ا الالعبة أو الزوج اللى يحصل علا  6أش اط أوال قبل منا س

4.6.4.1
وتسير مباريات اللقا بالترتي التالي-:
مباراة الدورى الممتاز ( أ ) للسيدات
المباريات
X
هـ
أ
1
X
و
ب
6
X
الزويا
الزويا
6
X
و
أ
4
X
هـ
ب
5
نم ذج ( ) 6
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5.1
1.5.1

طريقة احتساب النقاط والترتي
يتحدد ترتي الفريق بالنسبة للسيدات داخل مجم عت بمجم ع ما يحصل علي من نقاط عن مباريات مم رق
مجم عت ا هلم المرحلة  ،حيث يحصل الفائز ا مباراة السيدات علا  5نقاط  ،ويحصل خاسرها علا نقطة
واحدة  ،أما الفريق اللى لم يستكمل مباراة أو لم يلعب ا ال يحصل علا أية نقطة (مم األخل ا االعتبار
احتساب المباريات واألش اط التا تم لعب ا بالنسبة للمباراة التا لم تستكمل )
يتحدد ترتي الفريق بالنسبة للمرتبط داخل مجم عت بمجم ع ما يحصل علي من نقاط عن مباريات مم رق
مجم عت ا هلم المرحلة  ،حيث يحصل الفائز ا مباراة المرتبط علا  6نقاط  ،ويحصل خاسرها علا نقطة
واحدة  ،أما الفريق اللى لم يستكمل مباراة أو لم يلعب ا ال يحصل علا أية نقطة (مم األخل ا االعتبار
احتساب المباريات واألش اط التا تم لعب ا بالنسبة للمباراة التا لم تستكمل )

6.5.1

6.5.1
4.5.1
1.4.5.1
6.4.5.1

يتم احتساب النقاط لترتي الفرق طبقا لمجم ع ما حصل علي خالل مباريات المجم عة للسيدات والمرتبط .
ذا تساوى ريقان ا مجم ع نقاط م داخل المجم عة -:
كان الترتي األعلا لصالح الفائز ا مبارات ما معا للسيدات .
أمدددددا ذا تسدددددا وى أكيدددددر مدددددن دددددريقين دددددا مجمددددد ع نقددددداط م أعيدددددد احتسددددداب النقددددداط بدددددين المتسددددداويين
قط لمباريات السيدات مم استبعاد نتائج الفرق األخرى .
ددد ذا اسددددتمر التسددداوض تتحدددددد المراكددددز بقسدددمة مجمدددد ع مدددا دددداز بدددد الفريدددق مددددن مباريدددات رديددددة مددددم
المتساويين مع علا مجم ع ماخسرم من مباريات مع م .
و ذا استمر التساوض تتحددد المراكدز بقسدمة مجمد ع مدا داز بد الفريدق مدن أشد اط دا مبارياتد الفرديدة مدم
المتساويين مع علا مجم ع ما خسرم من أش اط مع م .
و ذا استمر التساوض تتحدد المراكز بقسمة مجم ع ما از ب الفريدق مدن نقداط األشد اط دا مبارياتد الفرديدة
مم المتساويين مع علا مجم ع ما خسرم من نقاط األش اط مع م .
ذا ستمر التساوى بعد ذلك تحدد الترتي عن طريق القرعة .

7.1
1.7.1

سير المباريات

6.4.5.1
4.4.5.1
5.4.5.1
1.4.5.1

1.1.7.1
6.7.1
6.7.1

4.7.1
5.7.1
1.7.1

يجرى حكم عام المباراة قرعة ختيار ورقة تشكيل الفريق قبل م عد بداية المباراة بنصف ساعة  ،ويق م
رئيس الفريق ب عادت ا ل قبل م عد المباراة بربم ساعة  ،مر قا ب ا بطاقات اللع الخاصة بالدورى المعتمدة
من اإلتحاد عن الم سم  6115/6114والمكت ب خلف ا بطاقة الدورى
علدددا الحكدددم العدددام أن يتحقدددق مدددن ت ايدددد عددددد (  ) 6العبتدددان علدددا األقدددل مدددن العبدددات الفريدددق قبدددل بدايدددة
المبددداراة  ،و دددا حالدددة ت يددد احدددد الالعبدددات عدددن اللقدددا تحتسددد نتيحدددة هدددلم المبددداراة الفرديدددة لصدددالح
الفريق المنا س علا ان تستكمل باقا مباريات اللقا
الالعبددددة ال اقفددددة علددددا الطاولددددة مددددم الجالسددددات علددددا مقعددددـد الفريددددق اليزيددددد عددددددهم عددددن  8أ ددددراد مددددن
الالعبدددات واإلداريدددين والمددددربين  ،واليجددد ز ألض مدددن أ دددراد الفريدددق االنتقدددال بدددين ن دددايتا منطقدددة اللعددد
ا أى وقت
اذا تقددرر حرمددان الالعب دة مددن اللعد بعددد انت ددا أيددة مبدداراة رديددة داخددل مبدداراة الفددرق احتسددبت تلددك المبدداراة
الفرديددة لصددالح المنددا س واسددتكملت مبدداراة الفددرق بمددا يكفددا للف د ز ب ددا طبقددا للق اعددد المعرو ددة  ،دداذا تقددرر
الحرمان بعد انت ا مبداراة الفدرق اعتبدر الفريدق خاسدرا لمبداراة الفدرق دا المجم عدة كدأن لدم يلعب دا  ،دونمدا
اعتبار أو تسجيل ألش اط ا أو نقاط ا.
ال يجددد ز لصدددق طدددا ات الم دددارب داخدددل صدددالة المباريدددات  ،ويجددد ز للحكدددم العدددام حرمدددان المخدددالف مدددن
مبارات الفردية أو مباراة الفرق.
يج تحديد ل ن الزى الخاص لفرق الدورى علا ان يك ن لكل نادى ل نان مختلفان
ترتدى كل العبات الفريق زيا م حدا  ،كما يج علا العبات الفريقين أن يرتدوا قمصان لع ذات أل ان
وانحة اإلختال  ،ن لم يستطيعا االتفاق علا ذلك كان علا الفريق الم يف أن يق م بالت يير و ال سيق م
الحكم العام ب حتساب نتيجة المباراة لصالح الفريق ال يف.
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8.1
1.8.1

ق اعد واحكام عامة
حالة زيادة عدد الالعبين  -:ذا اكتشف ا اسدتمارات تسدجيل المباريدات أن ريقدا اشدرل دا مبارياتد العبدات
بما يجاوز العدد المسم ب ستحتس مباراة الفرق تلك خسارة لصدالح الفريدق المندا س بنتيجدة  1 / 6وتعدد
كمبدداراة لددم تسددتكمل بدددون نقدداط  ،ويج د ز لددنفس الفريددق اسددتكمال مباريات د المتبقيددة ددا الدددورى بالالعب دات
المسجالت داخل العدد المسم ل ب
حالة قد احدى بطاقات الالعبات  -:ذا لم تت ايد واحدة أو أكير من بطاقات اللع الخاصة بالدورى عندد تقدديم
ورقة تشكيل الفريق ال يسمح لصداحب ا باللعد  ،ال ذا قددم رئديس الفريدق اإلقدرار التدالا علدا ا در سدتمارة
تسجيل المباراة :أقر أنا ( سم ثالثا) بأن الالعبة ( سدم ثالثدا) تلعد باسدم ندادى (اسدم الندادى) ومقيددة بقائمدة
الدورى وتحمل بطاقة لع معتمدة من اإلتحداد عدن الم سدم  ،6115 / 6114علدا أن يتحقدق الحكدم العدام مدن
شخصية الالعبة من خالل أية بطاقة لتحقيق الشخصية  ،اذا ات ح يمدا بعدد عددم صدحة هدلا االقدرار احتسدبت
مباراة الفرق انسحاب لصالح المنا س .

6.8.1

6.8.1

حالة التزوير لالعبات  -:ذا تم ثبات أى من حاالت التزويدر احتسدبت مبداراة الفدرق انسدحاب لصدالح المندا س
مم ت قيم رامة مالية علا الفريق و ا حالة تكدرار نفدس ال اقعدة خدالل الم سدم تل دا يميدم مباريدات الفريدق
ويتليل مجم عت دون مشاركت ا دورى ال ب ط ويعد نمن الفرق ال ابطة للدرية االدنا .

4.8.1

حالة ت ي الفريق  -:ذا ت ي ريق ي مباراة اعتبر خاسرا للمبداراة بددون أى نقداط أمدا ذا ت يد دي مبداراة
أخرى وأصبح مت ي لمباراتين من مجم ع مباريات بالمرحلة األولا  ،أل يت يميم نتائج ا الدورى وصدنف
ي ذيل الترتي العام للدورض الممتاز ( أ ) للسيدات ويتم هب ط للدرية االدنا بخال العدد المقرر لل ب ط .

5.8.1

حالة تدأخر الفريدق  -:يسدمح للفريدق المسدا ر بتدأخيرال يتجداوز نصدف سداعة عدن م عددالمباراة  ،مدا لدم يدرى
الحكم العام علرا مقب ال ألكير من نصف ساعة.
حالة االعتلار عن ممارسة النشاط  -:ذا تقدم الفريق بما يفيدد االعتدلار عدن المشداركة دا النشداط لمددة م سدم
واحد قط لظرو ق رية خاصة يتليل قائمة مجم عت لنفس الم سم علا أن يدرج اسم نمن رق الدورى
للدرية االدنا الم سم التالا.
ا حالة عدم المشاركة الم سم التالا ال يدرج اسم بق ائم الدورى ويعتبر مشترل يديد
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حالدددة تجميدددد النشددداط  -:ذا تقددددم الفريدددق بمدددا يفيدددد بتجميدددد النشددداط ال يددددرج اسدددم ندددمن دددرق الددددورى
الممتاز ( أ ) الم سم التالا و ا حالة ر بة ا اعادة النشاط يعتبر كمشترل يديد .
يحق للجنة الدورى ان تقر باقامة اكير من مباراة ا االسب ع ال احد النديدة الصدعيد خدارج ارند ا والعكدس
لالندية خارج الصعيد بالنسبة لمباريات ا مم رق الصعيد
يعتبر االتحاد المصرى لتنس الطاولة المريم ا تفسير م اد هلم الالئحة
تتبم الق اعد المعم ل ب ا ا االتحاد الدولا لتنس الطاولة يما لم يرد ب نص ا هلم الالئحة

االحتجايات
ج رار

1.6.9.1
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ضرررةرإ باتررالح جاج عررالظ ر ررس ورررر جالررصةر لرراح ج وررالي تال حتررالرجإ ة ةئاررا ج جصر ج ررال ةر ررا
طال ب جاج عالظ ا قته وطالب رلحس حن ج نالدى
تقدم يميم االحتجايات الا لجنة الدورى عق انت دا المبداراة المحدتج علي دا مصدح بة برسدم احتجداج قددرم
 611يني يرد ا حالة اقرار صحة ما يا باالحتجاج
ج اة حن الراخ ج حتالرجإ ةئتل ج حتالرجإ ج ال اة.
يقدم احتجاج مباريات ( الدورات المجمعة ) ن
يج ان تبت اللجنة ا االحتجاج المعروض علي ا قبل المباراة التالية لمن يعني االمر
وتك ن قرارات اللجنة ن ائية وقاطعة

11.1

اع ا لجنة الدورى

6.9.1

عقيد م ندس  /تامــر و قـــا ع مجلس االدارة والمنسق العام للجنة المسابقات
tamerwefky@hotmail.com
11111714941
محاســــــــ  /حلما سعدون ع لجنة المسابقات
helmysadoun@hotmail.com
11666111141
11111888441
الحكـم الدولا  /لميا سعيد ع اللجنة العليا للحكام
lamia_s6111@hotmail.com
11111551466
لجنة المسـابقـات
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