االحتاد املصرى لتنس الطاولة
جلنـــــــة املســابقــات

قواعد الدورى للموسم الرياضى 2017 / 2016
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -5قواعد الدوري املمتاز ( أ ) لفرق الرجـال للموسم الرياضى 2017 / 2016

1.5
1.1.5
1.1.1.5
2.5
1.2.5

1.1.2.5
2.2.5
3.2.5
3.5
1.3.5
1.1.3.5
1.1.1.3.5
2.1.3.5

مسابقات الدورى المصرى لتنس الطاولة ( للرجال )
الدورى الممتاز ( أ ) لفرق الرجال ( مجموعات ذهاب واياب ثم دورتين مجمعتين ) .
مرتبط تحت (  ) 18-15سنة ( دورة مجمعة واحدة ) .

التسجيل وقيد الالعبين
يحق لكل ناد التسجيل وقيد الالعبين بقائمة الدورى بالحد األقص المسوومو بو لكوول نووادن وومن
قائمة صفوف لمباريات الدورى الممتاز ( أ ) ف جميع المراحل هو (  10العبين رجووال وشووباب
 21سنة بحد اقصو  8العبووين رجووال )  5 ( +العبووين ناشووحين تحووت  5 ( + ) 18العبووين اشووبال
تحت  ) 15قبل بداية الدورى .
ويمكووون اسوووتكمال القائموووة بعووود هووو ا التووواري وحتووو قبووول نةايوووة مباريوووات الووودور الثوووان للمرحلوووة
االول بعد سداد الغرامة المقررة وقدرها (  100جني ) لالعب الواحد .
ال يشووترا الالعووب مووع فريق و مووا لووم يكوون مسووجال وومن قائمووة فريووق النووادى قبوول انتةووار فتوورة
القيد المحدة وينتة القيد كما هو مو ح ف (  ) 1.2.5و ( . ) 1.1.2.5
يسوووتثن مووون ذلووود حالوووة قيووود العوووب اجنبووو ويسووومح للفريوووق بالعوووب اجنبووو واحووود فقوووط وووالل
الموسم وذلد بعد سداد الرسوم المقررة .

مراحل الدورى
المرحلة األول للرجال ( أ ) دورى المجموعات من دورين ذهاب وعودة
يووووتم تقسوووويم فوووورق الوووودورى الممتوووواز ( أ ) إلوووو  4مجموعووووات تلعووووب المباريووووات فيةووووا بن ووووام
الدورى من دورين ذهاب وعودة عل ملعب الفريقين بالنسبة لفريق الرجال .
تقام مباريات فريق المرتبط بن ام دورة مجمعة واحدة .
تقووام جميووع المباريووات كوول أسووبو علو ملعووب النووادى المو كور أوال وذلوود طبقووا للتوقيووت الموودر
حسب الجدول المرفق .

3.1.3.5

تقام دورة مجمعة لفرق المرتبط تحت (  ) 18 – 15سنة لة ه المرحلة فقط تضاف نقاطةا ال مجمو
نقاط فريق الرجال لتحديد الترتيب النةائ للمجموعة بالنسبة لفريق الرجال .
ترتيب المرتبط يكون طبقا للمواجةات المباشرة لدورة المرتبط .

2.3.5
1.2.3.5

المرحلة الثانية المباريات التأهيلية

3.1.3.6

1.1.2.3.5

2.1.2.3.5

3.1.2.3.5

تقام مباريات تأهيلية بعد نةاية المرحلة االول وتحديد مراكز المجموعات بالنسبة للدورى
الممتاز ( أ ) عل النحو التال -:
1
2
3
4
5
6

أوائل المجموعات يتأهلون مباشرة لتحديد المراكز من 8 : 1
الفائزون يتأهلون مع اوائل المجموعات لتحديد المراكز من 8 : 1
الخاسرون يلعبون تحديد مراكز من 16 : 9
الفائزون يلعبون تحديد مراكز من 16 : 9
الخاسرون يلعبون مع أصحاب المركز السادس عل المراكز من 24 :17
أصحاب المركز السادس يلعبون مباشرة عل المراكز من 24 : 17

 8فرق
 8فرق
 8فرق

تقام المباريات التأهيلية ( ذهاب – اياب ) عل النحو التال :
 xثالث المجموعة الرابعة
 ثان المجموعة االول ثان المجموعة الرابعة  xثالث المجموعة االول ثان المجموعة الثانية  xثالث المجموعة الثالثــة تان المجموعة الثالثة  xثالث المجموعة الثانيةعل ان تكون المباريات التأهيلية ألصحاب المركز الرابع والخامس بنفس ترتيب مجموعات
أصحاب المركز الثان والثالث المو ح اعاله .
كموووووا تقوووووام مباريوووووات المووووورتبط طبقوووووا لنتوووووائل الووووودورة المجمعوووووة علووووو ان يتقابووووول أصوووووحاب
المركووووووز الثووووووان والثالووووووث للتأهوووووول لوووووودور الثمانيووووووة للموووووورتبط ( دون التووووووأثير علوووووو نتووووووائل
الرجال ) طبقا للنص (  ) 2.1.2.3.5وذلد لتحديد بطل المرتبط .
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3.3.5
1.3.3.5
1.1.3.3.5

المرحلة الثالثة للرجال ( أ ) الدورات المجمعة
بالنسبة للممتاز ( أ ) للرجـال
فوووووو هوووووو ه المرحلووووووة تقووووووام مبارايووووووات الثمانيووووووة فوووووورق األوائوووووول للموووووورتبط لتحديوووووود بطوووووول
المرتبط والمراكز حت الثامن .

2.1.3.3.5

يووووووتم ترتيووووووب الفوووووورق بالوووووودورة المجمعووووووة الثانيووووووة للثمانيووووووة فوووووورق األوائوووووول طبقووووووا لنتووووووائل
وترتيب الدورة المجمعة األول .

3.1.3.3.5

تقووووام للقمووووة دورتووووان مجمعووووـتان يشووووترا فيةووووا الفووووائزون فوووو المبوووواراة التأهيليووووة ألصووووحاب
المركز ( الثان والثالث ) مع أوائل المجموعات لتحديد المراكز من  1ال . 8

4.1.3.3.5

تقووووام دورة مجمعووووة واحوووودة للخاسوووورين فوووو المباريووووات التأهيليووووة ألصووووحاب المركووووز ( الثووووان
والثالووووث ) مووووع الفووووائزين فووووا المباريووووات التأهيليووووة الصووووحاب المركووووز ( الرابووووع والخووووامس )
لتحديد المراكز من . 16 : 9
تقووووام دورة مجمعووووة واحوووودة للخاسوووورين فوووو المبوووواراة التأهيليووووة ألصووووحاب المركووووز ( الرابووووع
والخوووووامس ) موووووع أصوووووحاب المركوووووز السوووووادس بالمجموعوووووات لتحديووووود المراكوووووز مووووون 24 : 17
والةبوط للدورى الممتاز ( ب ) .

6.1.3.3.5

ف حالة تساوى فريقان عل المركز االول فقط بعد انتةار الدورتان المجمعتان تقام بينةما مباراة فاصلة

4.5
1.4.5

ن ام اللعب

5.1.3.3.5

2.4.5

3.4.5

4.4.5
5.4.5

وتسير مباريات اللقار بالترتيب التالا-:
المباريات

6.4.5

ف مباريات المرحلة االول والثانية والثالثة للرجال يتكون الفريق من (  ) 4العبين مو حة
بالنموذ رقم ( . ) 1
يتكون اللقار من  7مباريات تنتةا بفوز الفريق ال ى يحصل أوال عل  4مباريات قبل منافس
وتكون مباريات اللقار عبارة عن  7مباريات فردية مع اال فا االعتبار
وووووووورورة اشووووووووراا العووووووووب شووووووووباب  21او مرحلووووووووة سوووووووونية اقوووووووول دون التقيوووووووود
بمكان فا تشكيل الفريق فا المباراة
 ال يحق للفريق المشاركة بأكثر من العبان فوق  34سنةطبقا للنموذ رقم ( . ) 1
أما فريق مباراة المرتبط تحت (  ) 18 – 15سنة فيتكون من (  ) 6 5 4العبين ف مباريات
الدورة المجمعة و تكون مباراة اللقار عبارة عن  4مباريات فردية  +مباراة زوجية يكون ترتيبةا
الخامس واال ير فا مباريات اللقار تنتةا بفوز الفريق ال ى يحصل أوال عل  3مباريات قبل
منافس طبقا للنموذ رقم ( . ) 2
يحق كتابة أسمار الزوج قبل بداية المباراة الزوجية بخمس دقائق ف مباريات المرتبط .
تلعوووووب المبووووواراة الفرديوووووة مووووون  5أشوووووواط ويفووووووز بةوووووا الالعوووووب أو الوووووزو الووووو ى يحصووووول
عل  3أشواط أوال قبل منافس

1
2
3
4
5
6
7

مباراة
المرتبط ( ) 18 – 15
لفرق الناشحين أ – ب

مباراة
فرق الرجال أ – ب
أ
ب
س
أ
ب

X
X
X
X
X
X

و
هـ
ى
ص
هـ
و
ى

1
2
3
4
5

نموذ ( ) 1

7.4.5
1.7.4.5

مباراة 18
مباراة 15
مباراة 18
مباراة 15

X
X
X
X
الـــــزوجـــــ

مباراة 18
مباراة 15
مباراة 18
مباراة 15

نموذ ( ) 2

تقووام مبوواراة الموورتبط الفرديووة بمشوواركة أربعووة العبووين مختلفووين والحوود االقص و للمشوواركة فوو
المباريات الفردية عدد  2العب تحت  18سنة ويجوز المشاركة باعمار سنية اقل .
رورة مشاركة العب تحت  15سنة عل االقل ف المباراة الزوجية .
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5.5
1.5.5

2.5.5

3.5.5
4.5.5
1.4.5.5
2.4.5.5
3.4.5.5
4.4.5.5
5.4.5.5
6.4.5.5
6.5
1.6.5

طريقة احتساب النقاط والترتيب
يتحووووودد ترتيوووووب الفريوووووق بالنسوووووبة للرجوووووال دا ووووول مجموعتووووو بمجموووووو موووووا يحصووووول عليووووو
موووووون نقوووووواط عوووووون مبارياتوووووو مووووووع فوووووورق مجموعتوووووو فوووووو هوووووو ه المرحلووووووة حيووووووث يحصوووووول
الفووووووائز فوووووو مبوووووواراة الرجووووووال علوووووو  5نقوووووواط ويحصوووووول اسوووووورها علوووووو نقطووووووة واحوووووودة
أمووووا الفريووووق الوووو ى لووووم يسووووتكمل مبوووواراة أو لووووم يلعبةووووا فووووال يحصوووول علوووو أيووووة نقوووواط (مووووع
األ ووووو فووووو االعتبوووووار احتسووووواب المباريوووووات واألشوووووواط التووووو توووووم لعبةوووووا بالنسوووووبة للمبووووواراة
الت لم تستكمل )
يتحووووودد ترتيوووووب الفريوووووق بالنسوووووبة للمووووورتبط دا ووووول مجموعتووووو بمجموووووو موووووا يحصووووول عليووووو
موووووون نقوووووواط عوووووون مبارياتوووووو مووووووع فوووووورق مجموعتوووووو فوووووو هوووووو ه المرحلووووووة حيووووووث يحصوووووول
الفوووووائز فووووو مبووووواراة المووووورتبط علووووو  3نقووووواط ويحصووووول اسووووورها علووووو نقطوووووة واحووووودة
أمووووا الفريووووق الوووو ى لووووم يسووووتكمل مبوووواراة أو لووووم يلعبةووووا فووووال يحصوووول علوووو أيووووة نقوووواط (مووووع
األ ووووو فووووو االعتبوووووار احتسووووواب المباريوووووات واألشوووووواط التووووو توووووم لعبةوووووا بالنسوووووبة للمبووووواراة
الت لم تستكمل )
يوووووتم احتسووووواب النقووووواط لترتيوووووب الفووووورق طبقوووووا لمجموووووو موووووا حصووووول عليووووو وووووالل مباريوووووات
المجموعة ( الرجال والمرتبط ) .
إذا تساوى فريقان ف مجمو نقاطةم دا ل المجموعة -:
كان الترتيب األعل لصالح الفائز ف مباراتةما معا للرجال .
أموووووا إذا تسووووواوى أكثووووور مووووون فوووووريقين فووووو مجموووووو نقووووواطةم أعيووووود احتسووووواب النقووووواط بوووووين
المتساويين فقط لمباريات الرجال مع استبعاد نتائل الفرق األ رى .
فووووووتذا اسووووووتمر التسوووووواون تتحوووووودد المراكووووووز بقسوووووومة مجمووووووو مووووووا فوووووواز بوووووو الفريووووووق موووووون
علوووووو مجمووووووو ما سووووووره موووووون
مباريووووووات فرديووووووة و زوجيووووووة مووووووع المتسوووووواويين معوووووو
مباريات معةم .
وإذا اسووووووتمر التسوووووواون تتحوووووودد المراكووووووز بقسوووووومة مجمووووووو مووووووا فوووووواز بوووووو الفريووووووق موووووون
أشووووووواط فوووووو مبارياتوووووو الفرديووووووة و الزوجيووووووة مووووووع المتسوووووواويين معوووووو علوووووو مجمووووووو مووووووا
سره من أشواط معةم .
وإذا اسووووتمر التسوووواون تتحوووودد المراكووووز بقسوووومة مجمووووو مووووا فوووواز بوووو الفريووووق موووون نقوووواط
األشوووووواط فووووو مبارياتووووو الفرديوووووة ي الزوجيوووووة موووووع المتسووووواويين معووووو علووووو مجموووووو موووووا
سره من نقاط األشواط معةم .
فتذا إستمر التساوى بعد ذلد تحدد الترتيب عن طريق القرعة .

الةبوط
يووووووتم هبووووووووط الفوووووورق اصوووووووحاب المركووووووزين ( الثالوووووووث والعشوووووورين  -الرابوووووووع والعشووووووورين )
للفوووووووورق المتباريووووووووة للوووووووودورى العووووووووام المصوووووووورى لتوووووووونس الطاولووووووووة للموسووووووووم الريا وووووووو
2016ي. 2017
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سير المباريات
يجوووووورى حكووووووم عووووووام المبوووووواراة قرعووووووة إ تيووووووار ورقووووووة تشووووووكيل الفريووووووق قبوووووول موعوووووود بدايووووووة
المبوووووواراة بنصوووووو سوووووواعة ويقوووووووم رئوووووويس الفريووووووق بتعادتةووووووا لوووووو قبوووووول موعوووووود المبوووووواراة
بربووووووع سوووووواعة مرفقووووووا بةووووووا بطاقووووووات اللعووووووب الخاصووووووة بالوووووودورى المعتموووووودة موووووون ا تحوووووواد
عن الموسم 2016ي 2017والمكتوب عليةا بطاقة الدورى
علوووووو الحكووووووم العووووووام أن يتحقووووووق موووووون تواجوووووود عوووووودد  3العبووووووين علوووووو األقوووووول موووووون العبوووووو
الفريوووووق قبووووول بدايوووووة المبووووواراة وفووووو حالوووووة تغيوووووب احووووود الالعبوووووين عووووون اللقوووووار تحتسوووووب
نتيحوووووووة هووووووو ه المبووووووواراة الفرديوووووووة لصوووووووالح الفريوووووووق المنوووووووافس علووووووو ان تسوووووووتكمل بووووووواق
مباريات اللقار
الالعووووووب الواقوووووو علوووووو الطاولووووووة مووووووع الجالسووووووين علوووووو مقعووووووـد الفريووووووق اليزيوووووود عووووووددهم
عوووووووون  8أفووووووووراد موووووووون الالعبووووووووين وا داريووووووووين والموووووووودربين واليجوووووووووز ألن موووووووون أفووووووووراد
الفريق االنتقال بين نةايت منطقة اللعب ف أى وقت
اذا تقوووووورر حرمووووووان الالعووووووب موووووون اللعووووووب بعوووووود انتةووووووار أيووووووة مبوووووواراة فرديووووووة دا وووووول مبوووووواراة
الفوووووورق احتسووووووبت تلوووووود المبوووووواراة الفرديووووووة لصووووووالح المنووووووافس واسووووووتكملت مبوووووواراة الفوووووورق
بمووووووا يكفوووووو للفوووووووز بةووووووا طبقووووووا للقواعوووووود المعروفووووووة فوووووواذا تقوووووورر الحرمووووووان بعوووووود انتةووووووار
مبووووواراة الفووووورق اعتبووووور الفريوووووق اسووووورا لمبووووواراة الفووووورق فووووو المجموعوووووة كوووووأن لوووووم يلعبةوووووا
دونما اعتبار أو تسجيل ألشواطةا أو نقاطةا.
ال يجوووووووز لصووووووق رطووووووارات المضووووووارب دا وووووول صووووووالة المباريووووووات ويجوووووووز للحكووووووم العووووووام
حرمان المخال من مبارات الفردية أو مباراة الفرق.
يجووووووب تحديوووووود لووووووون الووووووزى الخوووووواص لفوووووورق الوووووودورى علوووووو ان يكووووووون لكوووووول نووووووادى لونووووووان
مختلفان
يرتووووودى كووووول العبووووو الفريوووووق زيوووووا موحووووودا كموووووا يجوووووب علووووو العبوووووا الفوووووريقين أن يرتووووودوا
قمصووووووان لعووووووب ذات ألوووووووان وا ووووووحة ا ووووووتالف فووووووتن لووووووم يسووووووتطيعا االتفوووووواق علوووووو ذلوووووود
كووووووان علوووووو الفريووووووق المضووووووي أن يقوووووووم بووووووالتغيير وإال فسوووووويقوم الحكووووووم العووووووام بتحتسوووووواب
نتيجة المباراة لصالح الفريق الضي .
تلعوووووووب المباريوووووووات بوووووووالكور البالسوووووووتيكية الجديووووووود ( معتمووووووودة مووووووون االتحووووووواد الووووووودول دون
فوووووتن لوووووم تتووووووفر تلووووود الكووووورة قوووووام الحكوووووم
التقيووووود بالماركوووووة ) يوفرهوووووا الفريوووووق المضوووووي
العام باحتساب المباراة لصالح الفريق الضي .
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قواعد واحكام عامة
حالووة زيووادة عوودد الالعبووين  -:إذا اكتش و ف و اسووتمارات تسووجيل المباريووات أن فريقووا اشوورا ف و
مباريات العبون بما يجاوز العدد المسمو ب فستحتسب مباراة الفرق تلد سارة لصالح الفريق
المنافس بنتيجة  4ي  0وتعد كمباراة لم تستكمل ويجوز لنفس الفريق استكمال مباريات المتبقية
ف الدورى بالالعبين المسجلين دا ل العدد المسمو ل ب .
حالووة فقوود احوودى بطاقووات الالعبووين  -:إذا لووم تتواجوود واحوودة أو أكثوور موون بطاقووات اللعووب الخاصووة
بالدورى عند تقديم ورقة تشكيل الفريووق فووال يسوومح لصوواحبةا باللعووب إال إذا قوودم رئوويس الفريووق
ا قرار التال عل ظةر إستمارة تسجيل المباراة :أقر أنا (إسم ثالث ) بووأن الالعووب (إسووم ثالثو )
يلعب باسم نادى (اسم النادى) ومقيد بقائمة الدورى ويحموول بطاقووة لعووب معتموودة موون ا تحوواد عوون
الموسم  2016ي  2017عل أن يتحقق الحكووم العووام موون شخصوية الالعووب موون ووالل أيووة بطاقووة
لتحقيق الشخصية فاذا اتضح فيما بعد عوودم صووحة هو ا االقوورار احتسووبت مبوواراة الفوورق انسووحاب
لصالح المنافس بنتيجة  4ي  0وبدون نقاط للخاسر .
حالووة التزويوور لالعبووين  -:إذا تووم إثبووات أى موون حوواالت التزويوور احتسووبت مبوواراة الفوورق انسووحاب
لصالح المنافس مع توقيع ررامة مالية عل الفريق وف حالة تكرار نفس الواقعووة ووالل الموسووم
تلغ جميع مبا ريات الفريق ويت يل مجموعت دون مشاركت ف دورى الةبوط ويعد من الفوورق
الةابطة للدرجة االدن .
حالوووة تغيوووب الفريوووق  -:إذا تغيوووب فريوووق فوووا مبووواراة اعتبووور اسووورا للمبووواراة بووودون أى نقووواط
اموووا إذا تغيوووب فوووا الفريوووق ثوووالي مباريوووات مووون مجموووو مبارياتووو بالمرحلوووة األولووو والثانيوووة
ألغيوووت جميوووع نتائجووو فووو الووودورى وصووون فوووا ذيووول الترتيوووب العوووام للووودورن الممتووواز ( أ – ب )
ويتم هبوط للدرجة األدن .
حالة تأ ر الفريق  -:يسمح للفريق المسافر بتأ يرال يتجاوز نص ساعة عن موعدالمباراة ما
لم يرى الحكم العام ع را مقبوال ألكثر من نص ساعة.
حالة إنسحاب الفريوق دا ول أر و  -:حالووة انسووحاب اى فريووق فو احوودى المباريووات دون ابووال
االتحاد العام ولجنة الدورى ب لد وكانت المباراة عل ار تحمل المنسحب نفقات الحكام .
حالة طلب الفريق اللعب ار أر  -:يمكن ألى فريق طلووب اقامووة مباراتو دا وول االرى علو
ملعب الفريق المنافس ل روف قد يراها وذلد بعد العوورى علو لجنووة الوودورى و موافقووة الفريووق
المنافس  ..عل أن يتحمل صاحب االرى الجديد نفقات التحكيم فقط .
حالة تأجيل مباراة  -:ال يجوز تأجيل أية مباراة إال بسووبب المشوواركات الدوليووة التو يوافووق عليةووا
مجلس االدارة عل أن تقوم لجنة الدورى بتحديد الموعد البديل وابالر لطرف المباراة .
حالة انقطا التيار الكةربائ  -:اذا انقطع التيار الكةربائ أثنار مباراة الفوورق وجووب علو الحكووم
العام سرعة التحقق من طبيعة العطل التخاذ القرار باالنت ار الستحناف المبوواراة او اسووتكمالةا فووا
واقت الحق يتفق علي الفريقين إذا تيسوور ذلوود وقتةووا أو رفووع االموور ليحوودد بمعرفووة لجنووة الوودورى
المسحولة عن إدارة تلد االمور .
ف جميع االحوال تسجل كافة تفاصوويل النتيجووة التو توقفووت عنوودها المبارايووات واالشووواط والنقوواط
لح ة انقطا التيا ر الكةربائ ويوقع عليةا رؤسار الفريقين بالعلم قبل مغادرة المكان إذا ما تقرر
استحنافةا فا وقت الحق
مستقبال سيتم استحناف المباراة بكافة تفاصيل النتيجة الت توقفت عنوودها بوونفس تشووكيل الالعبووين
المسجلين عندئ فا استمارة تسجيل المباراة دون أى تغيير مةما كانت ال روف فا التاري ال ى
سيتحدد السنحناف المباراة .
اذا تصووادف يومةووا ريوواب أحوود العب و ه و ا التشووكيل تحسووب تلوود المبوواراة الفرديووة لصووالح الفريووق
المنافس وال يجوز استبدال بأى حال من االحوال .
يقوووم الحكووم العووام باحتسوواب نتيجووة المبوواراة لصووالح المنووافس اذا اصوور رئوويس الفريووق علو تغييوور
القرعة ألى سبب من األسباب
حالة االعت ار عن ممارسة النشاط  -:إذا تقدم الفريق بما يفيد االعت ار عن المشوواركة فو النشوواط
لمدة موسم واحد فقط ل روف قةرية اصة يت يل قائمة مجموعت لنفس الموسم عل أن يدر
اسم من فرق الدورى للدرجة االدن الموسم التال .
ف حالة عدم المشاركة الموسم التال ال يدر اسم بقوائم الدورى ويعتبر مشترا جديد
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11.8.5

حالة تجميد النشاط  -:إذا تقدم الفريق بما يفيد بتجميد النشاط ال يدر اسووم وومن فوورق الوودورى
الممتاز ( أ – ب ) الموسم التال وف حالة رربة ف اعادة النشاط يعتبر كمشترا جديد .
يعتبر االتحاد المصرى لتنس الطاولة المرجع ف تفسير مواد ه ه الالئحة
تتبع القواعد المعمول بةا ف االتحاد الدول لتنس الطاولة فيما لم يرد ب نص ف ه ه الالئحة
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مصروفات التحكيم
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يتحمل مستحقات الحكام الفريق ال ى تقام عل ملعب المباراة عل النحو التال -:
ينتقل ال النادى دا ل نطاق مدينة االتحاد او المنطقة :
من المنطقة التابعة الحكم العام (  85جنيةا ) والحكمان (  80جنيةا ) لكل منةما .
ينتقووول الووو أنديوووة ) االعالميوووين بووواكتوبر والحديووود والصووولب بوووالتبين ( حكوووم عوووام مووون القووواهرة
مقابل (  110جنيةا ) وحكمان من المنطقة التابعة مقابل (  105جنيةا ) لكل منةما .
ينتقل ال نادى رشيد حكووم عووام موون البحيوورة مقابوول (  110جنيةووا ) وحكمووان موون المنطقووة التابعووة
مقابل (  105جنيةا ) لكل منةما .
ين تقل ال نادى كفرالشي حكم عام من الغربية مقابل (  125جنيةا ) وحكمان من المنطقة التابعة
مقابل (  80جنيةا ) لكل منةما .
ينتقوول الو نووادى دسوووق حكووم عووام موون االسووكندرية مقابوول (  125جنيةووا ) وحكمووان موون المنطقووة
التابعة مقابل (  105جنيةا ) لكل منةما .
ينتقل ال نادى رواد العاشر من رمضان حكم عام من المنطقة التابعووة مقابوول (  110جنيةووا ) الو
جانب حكمان مقابل (  105جنيةا ) لكل منةما .
علو حكووم عووام المبوواراة إبووال لجنووة الوودورى بنتيجتةووا تليفونيووا عقووب إنتةائةووا مباشوورة وارسووالةا
بالفاكس (  ) 0223925986ال مقر االتحاد الل  24ساعة موون انتةووار المبوواراة باال ووافة الو
التقارير الخاصووة بالمبوواراة حالووة وجودهووا و يووتم تسووليم أصووول أوراق تسووجيل المبوواراة الو ادارة
االتحاد باسر وقت ممكن ومخالفة ذلد تجيز للجنة الحكام عدم اسناد مباريات أ رى ل .

االحتجاجات

1.2.10.5
2.2.10.5
3.10.5
4.10.5

ضرورة إثبات االحتجاج على ظهر اإلسكور شيت الخاص بالمبااراة وتويياا الحكال ال اال ور اي
الفريق طالب االحتجاج ي قبه خطاب رسمى من النادى
تقدم جميع االحتجاجووات الو لجنووة الوودورى عقووب انتةووار المبوواراة المحووتل عليةووا مصووحوبة برسووم
احتجا قدره  200جني يرد ف حالة اقرار صحة ما جار باالحتجا
يقدم احتجا مباريات ( ال هاب والعودة ) الل مدة ال تزيد عن  24ساعة
يقدم احتجا مباريات ( الدورات المجمعة ) نف اليول من تاريخ المباراة ويبل المباراة التالية.
يجب ان تبت اللجنة ف االحتجا المعروى عليةا قبل المباراة التالية لمن يعني االمر
وتكون قرارات اللجنة نةائية وقاطعة

11.5

اعضار لجنة الدورى

2.10.5

عضو مجلس االدارة ورئيس لجنة المسابقات
عقيد مةندس ي تامــر وفقـــ
tamerwefky@hotmail.com
01001704946
مدير المسابقات
الحكم الدول ي حلم سعدون
helmysadoun@hotmail.com
01223116640
01066888441
عضو لجنة المسابقات
االستـــــــاذ ي امين الشرقاوى
01229988262
الحكـم الدول ي لميار سعيد عضو اللجنة العليا للحكام
lamiaasaeed712@hotmail.com
01001551433

لجنة المسـابقـات
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Helmy Saadoun

