الئحة
شئون الالعبين
والجزاءات
المعتمدة من مجلس إدارة
االتحاد المفوض بأعمال
الجمعية العمومية
العادية لالتحاد
في8023/9/82

تمهيد
 .1تنظم هذه الالئحة ضوابط وشروط تسجيل وقيد وانتقال الالعبين بين كافة هيئات االتحاد وفقاا لققواعاد
التي تتضمنها وكذلك تنظيم ضوابط الجااااات ال تاي توقاع عقال الالعباين والالعباات وا جهااي ال نياة
واإلدارية والهيئات
 .2فاي حالاة عادم وجاود ناال بالالئحاة ي صمار يئاال الهيئاات صو الالعباين فاي ا ماور الماذكوري بهاا،
يعرض ا مر عقل مجقس اإلداري التئاذ القرار المناسب
 .3تقغي الالئحة السابقة والمعتمدي مان المجقاس القاومي لقرياضاة فاي عاام  2111كماا تقغاي صي قارارات
صئرى لمجقس اإلداري بئصوال هذا الشأن.
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الباب األول :تعريفات
الهيئة :كل عضو باالتحاد سواا كان ناديا صو مركااا لقشاباب صو جمعياة صو ناادي ئااال ساواا كانات عامقاة صو
منتسبة.
الهيئة األصلية :هي الهيئة المسجل بها الالعب حاليا.
الهيئة السابقة :هي الهيئة التي كان يقعب لها الالعب وانتقل منها لهيئة صئرى.
الهيئة الجديدة :هي الهيئة التي سوف ينتقل إليها الالعب.
الالعب األصلي :يعتبر الالعب العبا صصقيا في ا حوال اآلتية:
 .1الالعب الذي نشأ في النادي في جميع مراحقه السنية لحين الوصول لمرحقة العمومي
 .2الالعب المنتقل لقهيئة في صي مرحقة سنية مر عقيه  6سانوات فاي الهيئاة الجديادي قبال وصاوله لمرحقاة
العمومي
الالعب المنتقل :هو الالعب الذي انتقل في ذات السنة من هيئة ئرى في صي مرحقة سنية
العب الدوري :هو الالعب المسجل مع هيئته في صحد مسابقات الدوري المصري في مرحقة العمومي (الدوري
الممتاا ص صو الممتاا ب صو الدرجة ا ولل صو صي دوري مستحدث فيما بعد)
الالعب المعار :هو الالعب المنتقل لمدي مؤقتة من هيئة صصقية لهيئة صئرى (دائل صو ئارج البالد) بواقع ات اق
بين الهيئتين عقل صن يعود لهيئته ا صقية بعد انتهاا فتري اإلعاري
الالعب الحر :هو الالعب الغير مسجل بأي هيئة
الموسم الرياضي :يبدص الموسم الرياضي في صول شهر يوليو من كل عام وينتهي في  31يونيو من العام التالي.
حق الرعاية :هو حق تستحقه الهيئة التي لعب لها العبب أصبلي وذلاك نظيار ماا بذلتاه مان جهاود وتكااليف فاي
سبيل اتقانه لمهارات القعبة واالرتقاا بمستواه ال ني.
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يتم تصنيف الالعبين والالعبات طبقا ً للمراحل السنية اآلتية:
 .1البراعم وهم الالعبين والالعبات تحت سن  12سنة.
 .2ا شبال وهم الالعبين والالعبات من سن  12سنة وحتل سن  11سنة.
 .3الناشئين وهم الالعبين والالعبات من سن  11سنة وحتل سن  11سنة.
 .4الشباب وهم الالعبين من سن  11سنة وحتل سن  21سنة.
 .1العمومي وهم الالعبين بعد سن  21سنة والالعبات بعد سن  11سنة.
عقل صن يحتسب عمر الالعب في اليوم ا ول من شهر يوليو لكل موسم رياضي
العب الفريق القومي :هو الالعب الذي مثل مصر في صحد البطوالت التالية في مرحقته السنية:
 الدورات ا ولمبية
 بطولة العالم صو كأس العالم لق ردي صو ال رق
 بطولة البحر ا بيض المتوسط لق ردي صو ال رق
 بطولة صفريقيا صو كأس صفريقيا لق ردي صو ال رق وكذا دوري ا لعاب ا فريقية
 بطولة العرب صو كأس العرب لق ردي صو ال رق وكذا دوري ا لعاب العربية
سوء السلوك :يقصد به كل تصرف غير صئالقي صو غير رياضي يتعارض مع الروح الرياضية.
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الباب الثاني :تسجيل الالعبين واألجهزة الفنية واإلدارية
مادة  :2تسجيل الالعبين بالهيئات
 .1يبدص الموسم الجديد في ا ول من شهر يوليو من كل عاام وترسال اساتمارات تساجيل الالعباين والالعباات
من الهيئات ئالل شهر يونيو من كل عام بنهاية الموسم المنقضي فيما عدا الالعبين والالعبات تحت 12
سنة الذين يتم تسجيقهم ول مري فيحق لهم التسجيل فاي صي وقات ئاالل الموسام الرياضاي بادون غراماة
تأئير وكذا ا ندية التي تقيد في االتحاد ول مري
 .2يتم كتابة ثالثة نسخ من استمارات تسجيل الالعبين بمعرفة الهيئة.
 .3يتم ئتم هذه االساتماري بئااتم الهيئاة والمنطقاة التاابع لهاا ممهاوري بتوقياع المادير النت ياذي صو مان لاه حاق
التوقيع.
 .4يوضح باستماري التسجيل لقمري ا ولي توقياع الالعاب صو الالعباة فاي جمياع المراحال السانية عقال جمياع
النسخ وكذا توقيع ولاي ا مار عقال ذات االساتماري لمراحال الباراعم وا شابال والناشائين وذلاك فاي حالاة
تسجيل الالعب لقمري ا ولي دون الحاجة لقتوقيع عقل االستماري سنويا فيما بعد
 .1ال يجوا لقبراعم وا شبال والناشئين والشباب تحديد شرط مدي محددي في استماري التسجيل لقهيئة المسجل
بها
 .6يجب عقل العبي العمومي المسجقين بأي هيئة التوقيع سنويا عقل استمارات التسجيل
مادة  :8تسجيل الالعب الحر
يجوا لالعب صو ولل صمره تسجيقه باالتحاد كالعب حر بدون التسجيل في هيئة من هيئات االتحاد وفقا لققواعاد
واإلجرااات المقرري لتسجيل الالعب الحر من قبل مجقس إداري االتحاد المصري لتنس الطاولة
مادة  :3تمثيل عدة هيئات في الموسم الرياضي الواحد
 .1ال يجااوا ي العااب صو العبااة صن يمثاال صكثاار ماان هيئااة واحاادي تابعااة للتحاااد ئااالل الموساام الرياضااي
الواحد في مسابقات ال رق فقط
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 .2في حالة انتقال الالعب من هيئة ئرى في ن س الموسم الرياضي يحق له صن يشارك مع هيئته الجديدي
في جميع مسابقات ال ردي كما يحق له المشاركة في مسابقات ال رق ماع الهيئاة الجديادي فاي حالاة عادم
مشاركته مع هيئته ا صقية في صي مباراي فرق ئالل ن س الموسم الرياضي
مادة  :4بطاقات االتحاد المعتمدة:
 .1يحدد مجقس إداري االتحاد المص ري لتنس الطاولة القيماة المالياة الساتئراج بطاقاة االتحااد فاي بداياة
كل موسم رياضي وموعد وقيمة غرامة الـتأئير عن تسجيل الهيئات لالعبين
 .2ال يسمح ي العب صو العبة ب المشاركة في صنشطة االتحاد صو فروعه بادون بطاقاة االتحااد المعتمادي
سنويا ويجوا في الظروف الطارئة ك قد البطاقة صو عادم إحضاارها مان الهيئاة ساباب ئارجاة عان
اإلرادي صن يسمح لالعب بتأدية المباريات بعد التعرف عقيه بإحدى الوساائل المقارري وإقارار منادوب
الهيئة المنتماي إليهاا وفاي حالاة ثباوت عادم صاحة بياناات الالعاب يعارض ا مار عقال مجقاس إداري
االتحاد التئاذ العقوبة الالامة
 .3يح ق لالعب صن يقعب جميع مسابقات االتحاد ئالل الموسم الرياضي بالبطاقاة السانوية الصاادري مان
االتحاد المصري لتنس الطاولة عدا مسابقات الدوري (ممتاا ص – ممتاا ب وصي دوري آئر) ،وتقوم
الهيئة بإصدار بطاقات ئاصة بالدوري حسب القواعد المالية لتسجيل الالعباين بالادوري وبعاد ساداد
نسب االتحاد المقرري وحق الرعاية لقهيئة ا صقية حسب القواعد المنصوال عقيها
مادة  :5تسجيل األجهزة الفنية واإلدارية للهيئات
 .1عقاال كاال هيئااة فااي بدايااة الموساام إرسااال قائمااة تضاام تشااكيل جهااااه ال نااي واإلداري والطبااي ومااا قااد
يستحدث عقل تشكيل ا جهاي من قبل الهيئات
 .2يحدد مجقس إداري االتحاد المصري لتنس الطاولة قيمة بطاقة التسجيل لألجهاي ال نية واإلدارية سنويا
 .3يحق لقمدرب صن يسجل العبا في صحد الهيئات ويستئرج بطاقة العب لتقك الهيئة والعكس
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 .4من حق السادي المدربين الذين ال ينتمون جهاي فنية لهيئات استئراج بطاقة مدرب صو تصاريح نااول
مقعب سنويا وسوف يحدد مجقس اإلداري قيمة هذه البطاقة صو التصريح

الباب الثالث :انتقاالت الالعبين والالعبات
أوال :مواد عامة
مادة :6

ال تقل مدي التعاقد بين العب العمومي والهيئة عن سنة

مادة :7

في حالة عدم وجود تعاقد ساري بين الهيئة والالعب يحق لالعب صو الالعبة االنتقال والتسجيل بأي
هيئة جديدي دون الحصول عقل استغناا من الهيئة السابقة إذا لم تقم الهيئاة المنتماي إليهاا الالعاب صو
الالعبة بتسجيقهم باستمارات التسجيل وذلك في موعد غايته  31يونيو من كل عام

مادة :2

يحق لالعب صو الالعبة االنتقال من الهيئة ا صقية إلل هيئة جديدي دون الحاجة إلال الحصاول عقال
استغناا رسمي صو سداد حق الرعاية في ا حوال اآلتية:

 .1قيااام الهيئااة بإلغاااا صو إيقاااف نشاااط القعبااة وذلااك بعااد إئطااار االتحاااد المصااري لتاانس الطاولااة بئطاااب
رسمي صو إذا تحقق االتحاد المصري لتنس الطاولة من ذلك
 .2إذا لم تشارك الهيئة في صي نشاط لالتحاد ئالل الموسم الرياضي
ويكااون لمجقااس إداري االتحاااد المصااري لتاانس الطاولااة فااي البناادين السااابقين الحااق فااي توايااع الالعب اين
والالعبات مع صئذ رغبة الالعب في المقام ا ول إال في حالة العباي ال رياق القاومي فيجاوا لمجقاس إداري
االتحاد توايعهم فيما يكون في مصقحة ال ريق القومي
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ثانيا :مواد خاصة بالبراعم واألشبال والناشئين والشباب
مادة  :9االنتقال لتغيير محل اإلقامة والمدرسة:
 .1يحق لالعب صو الالعبة في مراحل البراعم وا شبال والناشائين والشاباب صن ينتقال مان الهيئاة ا صاقية
المسجل بها وذلك إذا انتقل إلل مدينة صئرى وتم تغيير محل إقامتاه والتحاق بمدرساة صو جامعاة ئاارج
مدينته التي ينتمي إليها الهيئة ا صقية المسجل بها والتحق بمدرسة صو جامعة بمحل إقامته الجديد.
 .2البد صن تتحقق لجنة شؤون الالعبين من جدية انتقال ولاي ا مار والالعاب والحصاول عقال المساتندات
الدالة عقل ذلك وفي حالة التأكد يتم انتقال الالعاب إلال هيئاة جديادي فاي مكاان محال اإلقاماة الجدياد صو
يسجل كالعب حر بعد موافقة مجقاس إداري االتحااد المصاري لتانس الطاولاة وتعتبار القااهري والجيااي
(القاهري الكبرى) مدينة واحدي.
 .3ولحين البت في ا مر من قبل مجقس إداري االتحاد المصري لتنس الطاولاة يحاق لالعاب صو ولاي صماره
تسجيل الالعب كالعب حر مؤقتا
 .4وإذا تأكد مجقس إداري االتحاد المصري لتنس الطاولة من وجاود تالعاب فاي هاذا الشاأن يعاود الالعاب
لقهيئة ا صقية الموجود بها سابقا مع توقيع العقوبة المناسبة
مادة  :20الحصول على استغناء
 .1باستثناا الحاالت المذكوري في المواد السابقة ال يحق ي العاب صو العباة مان مراحال الباراعم صو
ا شبال صو الناشئين صو الشباب ترك الهيئة ا صقية المسجل بها إلل هيئة جديدي دون الحصول عقل
استغناا رسمي مئتوم بئاتم الهيئة وممهور بمن له حق التوقيع وبناا عقل قرار مجقس إدارتها
 .2لقهيئة ا صقية تحديد شروط االستغناا سواا المادية صو غير ذلك وفي حالة االنتقال من هيئاة لهيئاة
يح ظ حق االتحاد في النسب المقرري
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ثالثا ً  :مواد خاصة بمرحلة العمومي رجال وسيدات:
مادة  :22يحق لالعب عند الصعود من مرحقة الشباب إلل مرحقة العمومي ولالعبة عند الصعود مان مرحقاة
الناشئات إلل مرحقاة السايدات صن ينتقال مان هيئتاه ا صاقية إلال هيئاة جديادي وتانظم الماواد الالحقاة
حقاوق جميااع ا طاراف فااي هاذا االنتقااال – وال يسااتثني مان ذلااك إال وجاود تعاقااد ساابق بااين الهيئااة
ا صقية والالعب تمتد بعد هاذه المرحقاة السانية وفاي هاذه الحالاة يحاق لالعاب االنتقاال فاور انتهااا
عقده ويعتبر ذلك االنتقال هو االنتقال ا ول لالعب من هيئته ا صقية
مادة  :28فاي حالاة وجااود عقاود بااين الهيئاات والالعباين فااي هاذه المرحقااة السانية تحارر العقااود باين الهيئااات
والالعب صو الالعبة من ثالث نسخ – نسائة لالعاب صو الالعباة ونسائة لقهيئاة والثالثاة تح اظ بمقار
االتحاد
مادة  :23يقوم االتحاد بعمل صيغة موحدي لنموذج بيانات العقد بين الالعب والهيئة ويتم استي اا هاذا النماوذج
بواسطة الهيئة التي يقعب لها الالعب وموقع من الالعب وموقاع ومعتماد بئااتم الهيئاة لح اظ حقاوق
الطرفين مع ضروري إرسال نسئة من العقود المحرري بين الهيئاة والالعاب إن وجادت – ويحتاوي
النموذج عقل اسم الهيئة واسم الالعب وال تري التي يمثال فيهاا الالعاب الهيئاة والشاروط المالياة باين
الهيئة والالعب مع توقيات وشاروط صارف مساتحقات الالعاب ساواا كانات دفعاة مقدماة صو دفعاات
مؤجقة سواا كانت مشروطة صو غير مشاروطة وبادالت االنتقاال والراتاب الشاهري وغيار ذلاك مان
الحقوق المالية لالعب
مادة  :24في حالة عدم وجود تعاقد بين الالعاب والهيئاة وعادم تقاضاي الالعاب ي مساتحقات مالياة مان صي
نوع يجب عقل الالعب التوقيع عقل إقرار بعدم تقاضيه ي مستحقات مالية مان الهيئاة ئاالل فتاري
تسجيقه بها عقل صن تعتمده الهيئة بتوقياع مادير الهيئاة وئااتم الهيئاة وتنطباق هاذه الماادي عقال جمياع
العبااي العمااومي فااي جميااع الهيئااات والعبااي الشااباب الغياار صصااقيين و الناشاائين والناشاائات الغياار
صصقيات بالهيئة وكذا صي العب معار في صي مرحقة سنية غير البراعم وا شبال

8

الباب الرابع :المستحقات المالية
مادة  :25حق الرعاية:
 .1يحق لقهيئة ا صقية حق رعاية عند االنتقال ا ول لالعبها ا صقي عند وصوله لمرحقاة العماومي بعاد
مرحقة الشباب لقذكور ومرحقة الناشئات للناث ستة صضعاف الجادول رقام ( )1لقرجاال والسايدات مان
ا ول حتل ال64
 .2يحااق لقهيئااة ا صااقية حااق رعايااة عنااد انتقااال العبه اا ا صااقي فااي صي مرحقااة ساانية دون العمااومي صو
البراعم ستة صضعاف الجدول رقم ()2
مادة  :26مستحقات االتحاد المصري لتنس الطاولة:
 .1قيمة بطاقة االتحاد السنوية تحدد سنويا من قبل مجقس اإلداري
 .2قيمة بطاقة الدوري لالعب تحدد سنويا من قبل مجقس اإلداري
 .3قيمة استمارات التسجيل ونموذج بيانات العقود وصي نماذج صئرى يقررها مجقس إداري االتحاد
 .4يحق لالتحاد المصري لتنس الطاولة نسبة  %1من إجمالي قيمة التعاقد بين الالعب والهيئة سنويا ي
مرحقة سنية عدا البراعم عقل صن تقوم الهيئة المتعاقد معها الالعب بسداد تقك النسبة
 .1في حالة عدم وجود تعاقد بين الهيئة والالعاب فاي مرحقاة العماومي (المنتققاين وغيار المنتققاين) يطباق
الجدول رقم ()1
جدول رقم ( ) 1
المراحل
السنية

أول +
ثاني

ثالث +
رابع

من 5
إلى 8

من 9
إلى 11

من 11
إلى 23

من 22
إلى 16

من 15
إلى 138

من 139
إلى النهاية

سيدات
رجال

2555
15555

1755
7555

1255
5555

855
2555

555
1555

255
555

155
355

155
255
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 .6في حالة الالعبين المنتققين في جميع المراحل السنية عدا العمومي والبراعم يطبق الجدول رقم ()2
جدول رقم ( ) 3
المراحل
السنية

أول +
ثاني

ثالث +
رابع

من 5
إلى 8

من 9
إلى 11

من 11
إلى 23

من 22
إلى 16

من 139
إلى
النهاية
من 15
إلى
138

أشبال
ناشئين
شباب

755
1555
1555

555
855
1255

455
655
1555

355
455
855

255
355
655

255
255
455

155
255
355

155
155
255

 .7يجوا لمجقس إداري االتحاد المصري لتنس الطاولة تعاديل القايم فاي الجاداول رقماي ( )1و ( )2بماا ال
يايد عن  %11سنويا
 .1تسدد الهيئة مستحقات االتحاد المصري لتنس الطاولة لتسجيل العبيهاا طبقاا لققيماة ا عقال مان البنادين
التاليين:
ص -نسبة ال %1من التعاقد صو نسبة االتحاد المقرري من الجداول ( )1صو ( )2في حالة عدم التعاقد
ب -بطاقة الدوري العام
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الباب الخامس :اإلعارة واالحتراف
مادة  :27يجااوا لقهيئااة ا صااقية صن تعياار العبااا صو صكثاار لهيئااة صئاارى دائاال صو ئااارج الاابالد لماادي محااددي ال
تتجاوا عام ويجوا تجديدها
مادة  :22تتم اإلعاري بموافقة الهيئة المعيري والالعب ويئطر االتحاد بئطاب رسمي مع ح ظ حق االتحاد في
النسب المقرري
مادة  :29تحتسب مدي اإلعاري من مدي التعاقد ا صقي بين الالعب والهيئة ا صقية
مادة  :80ال يحق ي ال عب صن يحترف في نادي ئارج مصر ئالل فتاري تعاقاده ماع صحاد الهيئاات المصارية
المسااجقة باالتحاااد المصااري لتاانس الطاولااة إال بموافقااة كتابيااة رساامية ماان هيئتااه ا صااقية وموافقااة
مجقس إداري االتحاد المصري لتنس الطاولة عقل صال يئل هاذا االحتاراف بالتااماات العباي ال رياق
القومي المصري مع منتئب البالد
مادة  :82يحق لالتحاد المصري لتنس الطاولة عدم الموافقة عقل اإلعاري صو التعاقد ماع هيئاة صجنبياة لالعباين
والالعبات إذا كانت هذه اإلعاري صو التعاقد تؤثر بالسقب عقل المنتئب القومي حتل لو وافقت هيئته
ا صقية عقل اإلعاري
مادة  :88يقوم الالعب المعار لقئارج بسداد الرسم المحدد في الجدول التالي لالتحاد المصري لتنس الطاولة:
بلد االحتراف أو اإلعارة
أندية أوروبا أو آسيا

عمومي الرجال

عمومي السيدات

 111يورو عن كل عام

 211يورو عن كل عام

 111جنيه مصري

 211جنيه مصري

الدول العربية واإلفريقية
مادة  :83الالعب المحترف باألندية المصرية:

 .1يجوا لقهيئات التابعة لالتحااد المصاري لتانس الطاولاة صن تساتئدم العاب صجنباي واحاد والعباة صجنبياة
واحدي ئالل الموسم الرياضي لتمثيقها في:
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ص -مسابقات الدوري العام المحقي
ب -البطوالت الدولية واإلققيمية
ج -المسابقات ال ردية في حال تعاقده مع الهيئة المصرية لموسم كامل عقل ا قل
 .2الالعب ا جنبي المحترف في الهيئات المصرية التابعة لالتحاد المصري لتنس الطاولة ال يمكن تغييره
ئالل الموسم الرياضي الواحد ،فيحق لكل هيئة العاب محتارف واحاد فقاط ئاالل الموسام بأكمقاه وكاذا
العبة محترفة واحدي فقط ئالل الموسم بأكمقه
 .3وال يجوا مشاركة الالعب ا جنبي صو الالعبة ا جنبية فاي مساابقة محقياة صو ئارجياة إال بعاد وصاول
كتاااب االتحاااد الااوطني لالعااب ا جنبااي صو الالعبااة ا جنبيااة بالموافقااة عقاال مشاااركته وذلااك بعااد سااداد
مستحقات االتحاد اآلتية سنويا:
ص-

التسجيل واستئراج بطاقة االتحاد مقابل  111دوالر صمريكي

ب -قيمة بطاقة الدوري  1111دوالر صمريكي
ج 111 -دوالر صمريكي نظير مشاركته مع الهيئة في بطولة ا ندية العربية
د-

 111دوالر صمريكي نظير مشاركته مع الهيئة في بطولة ا ندية اإلفريقية

ه-

 111دوالر عن صي بطولة دولية رسمية مع الهيئة المتعاقد معها الالعب صو الالعبة

و -رسم االشتراك في البطوالت المحقية ال ردية  11دوالر صمريكي
 .4ال يشارك الالعب ا جنبي المحترف في صكثر من مباراتين اثنين في الققاا المكون من  1صو  7مباريات
 .1الالعبون ا جاناب الحاصاقون عقال إقاماة بجمهورياة مصار العربياة (كالدارساين والبااحثين والعاامقين
وصبناا العامقين  ...الخ) يحق لهم المشاركة في النشاط المحقل الرسمي لالتحاد المصري لتنس الطاولاة
كالعب حر صو كالعب مسجل بهيئة مصرية نظير سداد الرسوم التالية:
ص-

قيمة التسجيل واستئراج بطاقة االتحاد  21دوالر صمريكي
12

ب -قيمة بطاقة الدوري  111دوالر صمريكي
ج -رسم االشتراك في البطوالت المحقية ال ردية  11دوالر صمريكي لقعمومي و 21دوالر صمريكي
لباقي المراحل السنية
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الباب السادس :العقوبات
مادة  :84توقع العقوبات اآلتية في حالة سوا السقوك:
 .1ل ت نظر.
 .2اإلنذار (لالعب صو الالعبة – صو المدرب صو ال ريق).
 .3الغرامة المالية.
 .4اإليقاف.
 .1حرمان الالعب صو المدرب صو ال ريق من استكمال المسابقة.
 .6الشطب (الالعب صو الالعبة صو المدرب صو الهيئة).
مادة  :85اعتماد العقوبة:
 .1توقع العقوبات بالمادي الساابقة مان  1حتال  1وذلاك بواساطة القجناة المنظماة وذلاك بعاد التحقياق والدراساة
لقتقارير المقدمة من الحكم العام وحكم المباراي عقل صن تعتمد من مجقس اإلداري فيما بعد
 .2في حالة مباريات الدوري العام والتي ال يوجد بها لجنة منظمة يحق لحكم عام المباراي تطبيق العقوبة  1صو
 2وفي حال االحتياج لعقوبة صعقل يكتب الحكم تقريره ويرفعه لمجقس إداري االتحاد التئاذ القرار المناسب
 .3يحق لحكم عام المباراي في مباريات الدوري التي ليس بها لجنة منظماة اتئااذ قارار عادم اساتكمال المبااراي
لالعب صو ا ل ريق في الحاالت التي ينال عقيها قانون االتحاد الدولي ويعرض االمر لمجقس اإلداري بتقرير
من الحكم العام العتماد النتيجة او توقيع العقوبة المالئمة
 .4يجوا لمجقس إداري االتحاد اياادي صو تققيال العقوباة المالياة صو غيرهاا المقترحاة مان القجناة المنظماة إن لام
يرها مناسبة
 .1ال يتم إيقاف الالعب او شطبه إال بقرار مجقس إداري االتحاد بعد إجراا التحقيق الالام
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مادة  :86يجاوا لمجقااس اإلداري إصاادار الع ااو عان الالعااب صو الالعبااة الموقااوفين وذلاك بعااد قيااام الالعااب صو
الهيئة ب تقديم التماس لقمجقس بطقب الع و صو تئ يف مدي اإليقاف عقال صن ياتم تساديد الغراماة المالياة
المقرري.
مادة  :87في حالة القيام باإلسااي إلل االتحاد المصري لتنس الطاولة بأسقوب غير الئاق وئاارج عان الاروح
الرياضاية بااأي وسايقة ماان الوساائل (اإلعالميااة صو اإللكترونياة صو غياار ذلاك) يتعاارض فاعقهاا حااد
العقوبات المنصوال عقيها سال ة الذكر من قبل مجقس إداري االتحاد المصري لتنس الطاولة
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الباب السابع :المنازعات
مادة  :82يئتال مجقس إداري االتحاد المصري لتنس الطاولة بال صل في المنااعات التي قد تنشأ باين الهيئاة
والالعب بشأن االنتقاالت في كافة المراحال السانية وكاذا المنااعاات باين الهيئاات وبعضاها الابعض
فيما يئتال بالنشاط المحقل لالتحاد
مادة  :89ي صل مجقس إداري االتحاد المصري لتنس الطاولة في صي منااعات ئاصة بت سير بنود الالئحة.
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